Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος είναι
οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση στη
Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής Εκπαίδευση
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού
ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του 1995 (ReNoPatAusbV
Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή
συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία αυτή
αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον πρώτο
χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος
πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι
αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες αυτές
διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό προσωπικό
γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή
συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα συχνά ζητήματα και
δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν τη βάση
αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους διδακτικές
ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού
ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και της
ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή και
ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων του
γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα και
στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές διατάξεις
των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία απονομής
της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην
καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν
περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα
στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας, πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με την αναγκαστική εκτέλεση.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω περιεχόμενα:
-

μια εισαγωγή στο θέμα Αναγκαστική εκτέλεση
πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για μια αναγκαστική εκτέλεση,
πληροφορίες σχετικά με τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης,
πληροφορίες σχετικά με τη ροή της αναγκαστικής εκτέλεσης
πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικηγόρου στη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και διαφορών
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε δίγλωσσα
δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς στη Γερμανία
και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και συμπληρωματική
υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου
στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί τμήμα εκτεταμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την
συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι δυνατόν
να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
 Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
 Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
 Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
 Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

 Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
 Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
 Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
 Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
 Αναγκαστική εκτέλεση
 Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
 Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
 Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
 Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
 Συγγενικές Σχέσεις
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 Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
 Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
 Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
 Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
 Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
 Έξοδα και τέλη
 Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
 Σύνταξη δικογράφων
 Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
 Πληροφορίες μητρώων
 Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα “αναγκαστική εκτέλεση” απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη
Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η
διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική
διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της
ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια
του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου εκπαίδευσης.
Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η διδακτική ενότητα
μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να ποικίλει στο τομέα των
ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε 45 λεπτά. Λόγω της
διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές δοκιμές και συστάσεις
απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί
η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου να επιτευχθεί ο
μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

Εισαγωγή στο θέμα “Αναγκαστική εκτέλεση”
Γνώσεις-υπόβαθρο για εκπαιδευτές/ριες για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων σε
εκπαιδευόμενους
Ασκήσεις
Βιβλιογραφικές αναφορές
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Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με τη
βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη που
συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην εργασιακή
καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν από τις πληροφορίες σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση,
είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους
υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη
Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό το
ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη γερμανική
ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των όσων
έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της γλωσσικής
δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης Μάθησης με
ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη μέθοδο “Full
immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε μία
γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η μίξη
των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις
που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια αυτή
λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να γίνει
προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον ο
εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και ταυτόχρονα να τη
σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε θεματικές
ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται αρχικά σε
ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται
σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα
εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική
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γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη
γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία
ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική γλώσσα.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε περίπτωση που
αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο στη
γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι η
διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου στην
πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται ΠΟΤΕ
οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας. Συγκεκριμένα αυτό
σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη
βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα
ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους.
Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο
Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα
πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να
Bila-Train in practice - Ενότητα “Αναγκαστική εκτέλεση”- ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

7

επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.
Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Αναγκαστική εκτέλεση στη Γερμανία
Στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται φορολογικά χρέη ή εάν κάποιος δεν
ανταποκριθεί σε διοικητικές πράξεις, οι οποίες απαιτούν μια κάποια άλλη πράξη, ανοχή
ή παράλειψη, (π.χ. δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση), μπορεί π.χ. η Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία να διεξάγει αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τα §§ 704 κε. στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO). Έτσι οι αξιώσεις επί παροχών ή οι αξιώσεις επί
παράλειψης επιβάλλονται με αναγκασμό. Αξιώσεις ιδιωτικού δικαίου καθώς και του
δημοσίου δικαίου επιβάλλονται με κρατική βοήθεια. Οι διάδικοι ονομάζονται πιστωτής
(αυτός εκτελεί) και οφειλέτης (αυτός είναι ο οφειλέτης της εκτέλεσης).
Προϋποθέσεις για μια αναγκαστική εκτέλεση είναι:





Μια εντολή εκτέλεσης (§ 754 ZPO)
Ένας εκτελεστός τίτλος (§ 750 ZPO)
Ένας εκτελεστήριος τύπος (§ 724 ZPO)
Η επίδοση τους τίτλου της αναγκαστικής εκτέλεσης (§ 750 ZPO)

Η εκτέλεση λαμβάνει χώρα μόνο, εάν τέθηκε αίτηση (με εκτελεστήριο τύπο) του πιστωτή
και εάν πέρασε μια εβδομάδα μετά την επίδοση του επίσημου αντίγραφου του τίτλου.
Εκτελεστός τίτλος
Οι κυριότεροι εκτελεστοί τίτλοι είναι κατά το § 708 ZPO
 Αποφάσεις (π.χ. τελειωτικές αποφάσεις ή ερήμην αποφάσεις ή αποφάσεις
αναγνώρισης)
 Διαταγές εκτέλεσης
 Δικαστικοί συμβιβασμοί και εξώδικοι συμβιβασμοί με δικηγόρους
 Αποφάσεις καθορισμού εξόδων
 Συμβολαιογραφικά έγγραφα
 Δεσμεύσεις και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων
Αναγκαστικές εκτελέσεις από τελειωτικές αποφάσεις μπορούν να εκτελεστούν μόνο, εάν
είναι τελεσίδικες ή έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές.
Πότε είναι τελεσίδικη μια απόφαση; Είναι τελεσίδικη, εάν δεν μπορεί να προσβληθεί με
ένδικο μέσο.
Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να διεξαχθεί ήδη προ του τελεσίδικου, εάν η απόφαση
κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, με ή έναντι παροχής ασφάλειας.
Υπάρχουν τίτλοι, οι οποίοι δεν αναγράφονται στο § 708 ZPO. Αυτοί μπορούν να
κηρυχθούν εκτελεστοί από το δικαστήριο μετά από παροχή ασφάλειας της οποίας το
ύψος καθορίζει το δικαστήριο. Εάν π.χ. εκκρεμεί μια χρηματική απαίτηση, πρέπει το
ύψος της παροχής ασφάλειας να αντιστοιχεί κάπως στο ύψος του εκτελεστού ποσού.
Ένα παράδειγμα: Ο εναγόμενος προσκαλείται να πληρώσει 10.000 ευρώ. Η απόφαση
κηρύσσεται εκτελεστή έναντι παροχής ασφάλειας ύψους 120 % του προς εκτέλεση
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ποσού. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης προ τελεσίδικου για όλο το ποσό θα
ήταν δηλαδή 12.000 ευρώ. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης μιας τμηματικής
απαίτησης των 4.000 ευρώ θα έπρεπε να παρακατατεθούν 4.800 ευρώ.
Εκτελεστήριος τύπος
Ο εκτελεστήριος τύπος παρατίθεται του τίτλου και εκφράζεται: „Το ανωτέρω αντίγραφο
επιδίδεται της/του ... (αντίδικος) για το σκοπό της αναγκαστικής εκτέλεσης.“ (§ 725 ZPO)
Ο τύπος είναι η νομιμοποίηση για τον δικαστικό επιμελητή, να διεξάγει την εκτέλεση και
επιβεβαιώνει την ωριμότητα εκτέλεσης ενός τίτλου. Κανονικά υπογράφεται από το
γραμματέα της γραμματείας του δικαστηρίου της δίκης και παρατίθεται του αντίγραφου
της απόφασης, στο τέλος και με μια σφραγίδα δικαστηρίου. Εάν πρόκειται για
διακεκριμένο τύπο, είναι υπεύθυνος ο δικαστικός υπάλληλος με δικαστικά καθήκοντα.
Ένας συμβολαιογράφος, ο οποίος φυλάσσει και έγγραφα, χορηγεί και το εκτελεστό
αντίγραφο συμβολαιογραφικών εγγράφων. Εάν το έγγραφο διαχειρίζεται από μια αρχή,
η χορήγηση του εκτελεστού αντίγραφου γίνεται από αυτήν.
Διαταγές εκτέλεσης (§ 796 I ZPO), δεσμεύσεις, αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (§§
929 I ZPO), αποφάσεις καθορισμού εξόδων και εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της
=> „υπεύθυνου βεβαιωτικού όρκου“ δεν απαιτούν εκτελεστήριο τύπο.
=> „υπεύθυνος βεβαιωτικός όρκος“
Ο πιστωτής πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει την περιουσία του οφειλέτη για την
ικανοποιητική επιβολή των αξιώσεών του. Στον σκοπό αυτό αποβλέπει η υποχρέωση
αποκάλυψης του οφειλέτη. Αρμόδιος είναι σύμφωνα με το § 899 ZPO ο δικαστικός
επιμελητής, στου οποίου την περιφέρεια έχει την κατοικία του ο οφειλέτης. Σε
περίπτωση νομικών πρόσωπων αποφασίζει η έδρα τους, όχι ο τόπος κατοικίας του
οργάνου,
το
οποίο
πρέπει
να
καταθέσει
τον
βεβαιωτικό
όρκο.
Ο πιστωτής κινεί τη διαδικασία σύμφωνα με το § 900 ZPO με την αίτησή του, να
καθοριστεί ένα ραντεβού για την κατάθεση του βεβαιωτικού όρκου. Κατά το ραντεβού
για την αποδοχή της ένορκης βεβαίωσης ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει ολόκληρο το
ενεργητικό της περιουσίας του, το οποίο ευθύνεται για τον τίτλο· κατά κανόνα δηλαδή
ολόκληρη την περιουσία του.
Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης


Ποιος εκτελεί τις αξιώσεις πληρωμής;

Η αναγκαστική εκτέλεση πρέπει κατά κανόνα να αποχτήσει πρόσβαση στα περιουσιακά
στοιχεία του οφειλέτη και να τα κάνει αξιοποιήσιμα ή να τα αξιοποιήσει προς όφελος του
πιστωτή. Η διαφορετικότητα των περιουσιακών στοιχείων (κινητά, ακίνητα, ασώματα
περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και αξιώσεις κτλ.) απαιτεί έναν διαφοροποιημένο
τρόπο προσέγγισης. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης δεν καθόρισε μια ενιαία αρμοδιότητα
και μια ενιαία διαδικασία, αλλά προσανατολίζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της
κατάστασης. Η εκτέλεση είναι αποκλειστικά κυριαρχική υπόθεση. Κάθε μορφή χρήσης
βίας εκτός της κρατική διαδικασίας εκτέλεσης απαγορεύεται. Το κράτος διαθέτει το
μονοπώλιο εξουσίας. Ανάλογα με το μέτρο εκτέλεσης προβλέπονται διαφορετικά
εκτελεστικά όργανα.
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1. Ο δικαστικός επιμελητής
Ο δικαστικός επιμελητής εκτελεί όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (§752 ZPO), τα
οποία δεν υπόκεινται ρητά στα δικαστήρια, και ιδιαίτερα






Κατάσχεση και αξιοποίηση κινητών πραγμάτων
Αφαίρεση πραγμάτων
Εκκένωση και έκδοση ακίνητης περιουσίας
Πλειστηριασμός (§§808 κε. ZPO)
Ένορκη βεβαίωση

Σε περίπτωση κατάσχεσης ο δικαστικός επιμελητής παίρνει στη νομή του χρήματα,
πολύτιμα πράγματα (αντικείμενα από χρυσό κτλ.· έργα τέχνης) και αξιόγραφα. Τα άλλα
αντικείμενα τα παίρνει ο δικαστικός επιμελητής σε ιδία (υπηρεσιακή) νομή. Σε άλλα
κατασχέσιμα αντικείμενα εφαρμόζεται σφραγίδα κατάσχεσης· παραμένουν κατ’ αρχάς
στον οφειλέτη. Ορισμένα αντικείμενα αποκλείονται από την κατάσχεση.







Προσωπικά είδη: Κανονικός ρουχισμός, είδη για το κρεβάτι, ποδήλατο, βέρα,
παράσημα
Είδη οικιακής χρήσης: Ψυγείο, πλυντήριο, σίδερο σιδερώματος, εστία, ηλεκτρική
σκούπα
Αντικείμενα εγκατάστασης: Ντουλάπες, κρεβάτι, καθιστικά, τραπέζι, λάμπες,
θερμάστρες
Τεχνικά αντικείμενα: Ραδιόφωνο, τηλέφωνο, τηλεόραση. Ο δικαστικός επιμελητής
μπορεί όμως να αντικαταστήσει μια ακριβή τηλεόραση μέσω μιας κατάσχεσης
αντικατάστασης με μια φθηνότερη συσκευή.
Επαγγελματικά είδη: Όλα τα πράγματα, τα οποία είναι αναγκαία για να ασκήσει ο
οφειλέτης το επάγγελμά του. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τέτοια μπορεί να είναι
και αυτοκίνητο, ηλεκτρονικός υπολογιστής και εργαλεία.
Ζώα: Μικρά ζώα σε περιορισμένο αριθμό, κατοικίδια. Σε περίπτωση αγροτών και
ωφέλιμα ζώα και συσκευές.1

Ο δικαστικός επιμελητής επιβάλει τέλη για την εργασία του. Μπορεί εκάστοτε εκ των
προτέρων να ζητήσει προκαταβολή για τα έξοδα που προκύπτουν. Κατά τόπο
υπεύθυνος για το έκαστο μέτρο εκτέλεσης είναι ο δικαστικός επιμελητής στο
ειρηνοδικείο της έδρας του οφειλέτη. Κάθε δικαστικός επιμελητής υπόκειται στην
επιθεώρηση του δικαστηρίου της εκτέλεσης. Τόσο ο πιστωτής όσο και ο οφειλέτης
μπορούν σύμφωνα με το § 766 ZPO να προσφύγουν στο δικαστήριο της εκτέλεσης
έναντι μέτρων του δικαστικού επιμελητή (επονομαζόμενη μνεία).

1

Breuckmann, A./Wόrth, Nicole, „WISO – Ratgeber Rechtsstreit“, Frankfurt/Wien 2003, S.214
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2. Το δικαστήριο εκτέλεσης
Το δικαστήριο εκτέλεσης είναι ένα τμήμα του ειρηνοδικείου, το οποίο είναι αρμόδιο για
την αναγκαστική εκτέλεση. Σε ποιο δικαστήριο θα ανατεθεί αυτό, αποφασίζεται με το
ξεκαθάρισμα, σε ποια δημοτική περιφέρεια θα λάβει χώρα η διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Καθήκοντα είναι:
 Κατάσχεση και μεταβίβαση απαιτήσεων (π.χ. αξιώσεις αμοιβών και άλλα
περιουσιακά δικαιώματα)
 Αποδοχή μιας ένορκης (αποκαλυπτικής) βεβαίωσης
 Αναγκαστικός πλειστηριασμός καθώς και αναγκαστική διαχείριση οικοπέδων·
ειδικά και δικαιώματα, τα οποία σχετίζονται με οικόπεδα όπως τα κληρονομικά
δικαιώματα οικοδόμησης ( §§ 864, 866, 869 ZPO σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του ZVG (Νόμος περί Αναγκαστικών Εκτελέσεων))
 Αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις προστασίας από αναγκαστική εκτέλεση (§§ 765a,
813a ZPO)
 Κατάσχεση αντικατάστασης (§ 811a ZPO)
Τα καθήκοντα του δικαστήριο εκτέλεσης εκτελούνται σήμερα σύμφωνα με το § 20 Nr. 17
RPflG από δικαστικούς υπαλλήλους με δικαστικά καθήκοντα. Έναντι μέτρων εκτέλεσης
του δικαστηρίου εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του τη μνεία σύμφωνα με
το § 766 ZPO και σε αποφάσεις του δικαστικού υπάλληλου με δικαστικά καθήκοντα τη
μνεία με προθεσμία σύμφωνα με το § 11 I πρόταση 2 RPflG. Κατ’ εξαίρεση το
δικαστήριο της δίκης είναι σε διαδικασίες δέσμευσης και το δικαστήριο της εκτέλεσης, §
930 I πρόταση 3 ZPO.
3. Το δικαστήριο δίκης
Το δικαστήριο της δίκης είναι αρμόδιο για την αναγκαστική εκτέλεση εκτός από
περιπτώσεις απαιτήσεων πληρωμής (§§ 887 κε. ZPO). Έτσι είναι αρμόδιο για την
αναγκαστική εκτέλεση λόγω αξιώσεων για τέλεση, ανοχή ή παράλειψη μιας πράξης.
Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου της δίκης είναι δυνατή η άμεση προσφυγή
σύμφωνα με το § 793 ZPO.
4. Το υποθηκοφυλακείο
Το υποθηκοφυλακείο είναι ένα τμήμα
υποθηκοφυλακείου στην περίπτωση αυτή είναι


του

ειρηνοδικείου.

Καθήκον

του

Εγγραφή της αναγκαστικής ασφαλιστικής υποθήκης στο κτηματολόγιο (λόγω
χρηματικής απαίτησης επί οικοπέδων)

Η εγγραφή ανατίθεται σε δικαστικούς υπαλλήλους με δικαστικά καθήκοντα σύμφωνα με
το § 3 αρ. 1h RPflG.
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Για πόσο είναι επιτρεπτά τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης;
Τελεσίδικα καθορισμένες αξιώσεις καθώς και αξιώσεις από εκτελεστούς συμβιβασμούς
ή εκτελεστά έγγραφα παρέρχονται σύμφωνα με το § 197 BGB σε 30 έτη. Εντός αυτού
του χρονικού διαστήματος ο πιστωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινήσει μέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ο πιστωτής μπορεί να προβεί σε άμεση προσφυγή έναντι της απόρριψης της έγκρισης
εκτέλεσης.
Ο οφειλέτης έχει τα ακόλουθα ένδικα βοηθήματα κατά της έγκρισης της εκτέλεσης στη
διάθεσή του:



Άμεση προσφυγή, εάν πρωτύτερα έχει λάβει χώρα ακρόαση,
Μνεία, εάν δεν έχει λάβει πρωτύτερα χώρα ακρόαση.

Η, άνευ προθεσμίας, μνεία πρέπει να υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο, η άμεση προσφυγή
εντός προθεσμίας 2 εβδομάδων στο ειρηνοδικείο ή στο πρωτοδικείο σα δικαστήριο
εκδίκασης προσφυγής.
Η υποβολή ένδικου βοηθήματος δεν έχει κατ’ αρχήν επίδραση στη συνέχιση της
κινημένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης· δεν προκύπτει αναβλητικό αποτέλεσμα.
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Ροή της αναγκαστική εκτέλεσης στη Γερμανία και δραστηριότητα του δικηγόρου
Όλα τα εκτελεστικά όργανα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μετά από αίτηση του
πιστωτή σύμφωνα με το § 753 ZPO. Η αίτηση εκκινεί τη εκτελεστική διαδικασία. Ο
αιτούμενος μπορεί να αποσύρει μονόπλευρα την αίτηση.
1. Αναγκαστική εκτέλεση λόγω χρηματικών απαιτήσεων (§§ 803-882a ZPO)
α) Η αναγκαστική εκτέλεση στην κινητή περιουσία (§§ 803 - 863 ZPO)
Σε αναγκαστική εκτέλεση στην κινητή περιουσία πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ


Της αναγκαστικής εκτέλεσης σε ενσώματα κινητά αντικείμενα (1) και



Της αναγκαστικής εκτέλεσης σε απαιτήσεις και άλλα περιουσιακά δικαιώματα
(2)



Η αναγκαστική εκτέλεση σε ενσώματα κινητά αντικείμενα (1)

1) Κατάσχεση
Κινητά πράγματα στη νομή (§ 808 ZPO) του οφειλέτη κατάσχονται επί αίτησης του
πιστωτή. Εδώ σημασία έχει μόνο η πραγματική νομή, όχι όμως η ιδιοκτησία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η κατάσχεση αναφέρεται σε περισσότερα πρόσωπα, διότι η
ιδιοκτησία συχνά δεν ανήκει αποκλειστικά στον οφειλέτη. Για το λόγο αυτό απαιτείται
ένας τίτλος έναντι έκαστου κομιστή συγκατοχής, εφόσον ο τρίτος δε βούλεται να
εκδώσει (§ 809 ZPO) και μάλιστα σε εξάρτηση από το εάν το πράγμα ανήκει στον
οφειλέτη ή όχι. Ένας παντρεμένος οφειλέτης θεωρείται βασικά σύμφωνα με το § 739
ZPO σε συνδυασμό με το § 1362 BGB για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ως
αποκλειστικός νομέας, έτσι ώστε η αναγκαστική εκτέλεση να μπορεί να διεξαχθεί και
ενάντια στη βούληση του άλλου συζύγου, παρ’ ότι στην κανονική περίπτωση ο άλλος
σύζυγος έχει συγκατοχή επί των κατασχέσιμων αντικειμένων. Εάν οι σύζυγοι ζουν
χωριστά η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει βάση του §1362 I S. 2 BGB, εάν τα πράγματα
βρίσκονται στη νομή του συζύγου, ο οποίος δεν είναι ο οφειλέτης.
Σε περίπτωση κατάσχεσης ο δικαστικός επιμελητής παίρνει στη νομή του χρήματα,
πολύτιμα πράγματα (αντικείμενα από χρυσό κτλ., έργα τέχνης) και αξιόγραφα.
Κατασχεμένα χρήματα βασικά παραδίδονται στον πιστωτή σύμφωνα με το § 815 I ZPO.
Η κατάσχεση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το § 808 II S. 2 ZPO με την τοποθέτηση της
σφραγίδας κατάσχεσης. Πρέπει βέβαια να είναι εμφανές, ποιο πράγμα κατασχέθηκε.
Δίχως να περιβολή σε νομή (§ 808 I ZPO) ή θέση σε αναγνωρίσιμη κατάσταση (§ 808 II
ZPO) η κατάσχεση είναι άκυρη. Η ακυρότητα δεν αίρεται από μεταγενέστερη
απομάκρυνση και πλειστηριασμό. Στις περιπτώσεις όμως που το σήμα της κατάσχεσης
εξαλείφθηκε ανεπίτρεπτα ή αποπέσει, η ισχύς της κατάσχεσης δεν επηρεάζεται.
Δεν επιτρέπεται να κατασχεθεί κάθε αντικείμενο. Τέτοια είναι π.χ. πράγματα, τα οποία
χρειάζονται όπως είδη ρουχισμού ή εσώρουχα, σχολικά βιβλία και βοηθητικά μέσα, τα
οποία είναι αναγκαία λόγω σωματικών περιορισμών όπως γυαλιά σύμφωνα με τα §§
811, 811 a ZPO. Σύμφωνα με το § 811 a ZPO μπορεί να ληφθεί υπόψη και μια
κατάσχεση αντικατάστασης. Σε αυτήν υπόκεινται § 811 αρ. 1, 5 και 6 ZPO – ο οφειλέτης
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μπορεί να λάβει σε περίπτωση αφαίρεσης ένα φτηνότερο αντικείμενο προς
αντικατάσταση. Κατάσχεση αντικατάστασης μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά από αίτηση
του πιστωτή (§ 811a II πρόταση 1 ZPO) και να κηρυχθεί επιτρεπτή από το δικαστήριο
της εκτέλεσης με απόφαση. Μια προσωρινή κατάσχεση αντικατάστασης είναι εφικτή
σύμφωνα με το § 811b ZPO, εάν μπορεί να υπολογίσει κανείς στην έγκριση του
δικαστηρίου.
2) Αξιοποίηση
Κατασχεμένα αντικείμενα αξιοποιούνται κατά κανόνα με δημοπρασία (§ (14 ZPO). Αυτή
είναι η δεύτερη φάση της εκτέλεσης και ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να δράσει δίχως
εκ νέου αίτηση του πιστωτή. Ο δικαστικός επιμελητής αφαιρεί από το προϊόν τα έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης και το υπόλοιπο μεταβαίνει στον πιστωτή. Εάν υπάρχει
πρόσθετο
προϊόν,
αυτό
παραδίδεται
στον
οφειλέτη.
Σε περιπτώσεις, στις οποίες η αξιοποίηση δεν είναι επιτρεπτή, υφίσταται κώλυμα
αξιοποίησης, ακόμη και εάν η κατάσχεση είναι παραδεκτή. Αυτό ισχύει π.χ. για την
κατάσχεση εξασφάλισης σύμφωνα με το § 720 a ZPO: η αξιοποίηση δεν είναι
παραδεκτή, εν όσο η απόφαση είναι μόνο προσωρινά εκτελεστή και ο πιστωτής δεν έχει
καταβάλει την παραπάνω παροχή ασφάλειας.
Β) Η αναγκαστική εκτέλεση σε απαιτήσεις και άλλα περιουσιακά δικαιώματα (2)
1) Η αναγκαστική εκτέλεση σε χρηματικές απαιτήσεις
Το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο για την αναγκαστική εκτέλεση σε απαιτήσεις είναι το
τμήμα εκτελέσεων του ειρηνοδικείου στην έδρα του οφειλέτη. Προϋπόθεση είναι ότι
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης της προς κατάσχεση απαίτησης. Ο πιστωτής κινεί τη
διαδικασία της εκτέλεσης με μια άτυπη αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση
πρέπει να περιέχει στοιχεία των διάδικων, σχετικά με αξιώσεις του πιστωτή (π.χ. τόκοι)
και την προς κατάσχεση απαίτηση (π.χ. το εισόδημα εργασίας). Ο δικαστικός
υπάλληλος με δικαστικά καθήκοντα εκδίδει τότε σε ένα επόμενο βήμα την απόφαση
κατάσχεσης και μεταβίβασης. Με την επίδοση στον οφειλέτη και τον επονομαζόμενο
τρίτο οφειλέτη, ο οποίος είναι οφειλέτης της κατασχεμένης απαίτησης, κατασχέθηκε η
απαίτηση του οφειλέτη. Ο πιστωτής εξασφαλίζει την αξίωσή του, αποκτώντας το
δικαίωμα ενεχύρου του δανειστή επί των κατασχεμένων πραγμάτων. Ταυτόχρονα η
κατασχεμένη απαίτηση μεταβιβάζεται στον πιστωτή προς είσπραξη, η μέχρι τώρα
απαίτηση του οφειλέτη προς τον τρίτο οφειλέτη μεταφέρεται δηλαδή στον πιστωτή προς
ικανοποίηση του. Κατ’ απαίτηση του πιστωτή ο τρίτος οφειλέτης πρέπει εντός δύο
εβδομάδων να δηλώσει, εάν η απαίτηση αναγνωρίζεται και πρόκειται να πληρωθεί, εάν
υφίστανται άλλες απαιτήσεις και εάν η απαίτηση έχει ήδη κατασχεθεί προληπτικά. Σε
περίπτωση ληξιπρόθεσμου της απαίτησης ο τρίτος οφειλέτης πληρώνει στον πιστωτή.
Αλλά μόνο το κατασχέσιμο μέρος της απαίτησης καταλήγει στην πληρωμή. Ορισμένα
ποσά για τη διατροφή του οφειλέτη και των συγγενών του είναι ακατάσχετα, π.χ.
αμοιβές για άδεια και Χριστούγεννα.
2) Η αναγκαστική εκτέλεση σε άλλες απαιτήσεις και περιουσιακά δικαιώματα
Περαιτέρω περιουσιακά δικαιώματα του οφειλέτη μπορούν να κατασχεθούν σύμφωνα
με τις διατάξεις περί κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων κατά το § 857 I ZPO, εφόσον
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τα δικαιώματα αυτά δεν είναι αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης στην ακίνητη
περιουσία, δεν αφορούν χρηματικές ή πραγματικές απαιτήσεις και δεν καλύπτονται από
τις διατάξεις περί εκτέλεσης επί ενσώματων κινητών πραγμάτων (§§ 808 κε. ZPO).
Κατασχέσιμα είναι δηλαδή αυτόνομα περιουσιακά δικαιώματα κατά § 857 I ZPO. Αυτά
είναι δικαιώματα, τα οποία προσφέρουν στον πιστωτή μετά την εκτέλεση της
κατάσχεσης και μεταβίβαση τη δυνατότητα της ικανοποίησης ή τουλάχιστον της
εξασφάλισης της χρηματικής του απαίτησης. Σε αυτά ανήκουν μεταξύ άλλων
δικαιώματα προσδοκίας (π.χ. το δικαίωμα προσδοκίας του αγοραστή, ο οποίος
αγόρασε το εμπόρευμα υπό διατήρηση της κυριότητας και δεν έχει πληρώσει ακόμη
πλήρως την τιμή αγοράς), μερίσματα εταιρειών (π.χ. σε μια Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης),
έγγεια
χρέη,
μερίσματα
συγκληρονόμων
κτλ.
Στα μη κατασχέσιμα περιουσιακά δικαιώματα καταλογίζονται:
o απλώς πραγματικές προοπτικές, νομικά μη προστατευμένες προοπτικές (π.χ. η
προοπτική, να γίνει κανείς κληρονόμος), αφού υφίσταται μόνο η προοπτική αλλά
όχι το δικαίωμα κτήσης·
o προσωπικά δικαιώματα (π.χ. όνομα, επωνυμία, οικογενειακά δικαιώματα)
o μη αυτόνομα δευτερεύοντα δικαιώματα (βλ. § 401 BGB), π.χ. αξιώσεις
πληροφόρησης, λογοδοσίας ή διόρθωση κτηματολογίου καθώς και από μια
νομική θέση απορρέοντα δικαιώματα διαμόρφωσης, όπως π,χ. το δικαίωμα
καταγγελίας
o μη μεταβιβάσιμα δικαιώματα, των οποίων η άσκηση δεν μπορεί να αφεθεί σε
τρίτο (βλ. § 857 III PO)
Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ακόλουθη ιδιαιτερότητα: Ο τρίτος οφειλέτης δεν είναι
μόνο ο οφειλέτης του οφειλέτη της εκτέλεσης, αλλά και κάθε τρίτος, του οποίου η
παροχή είναι απαιτητή για την άσκηση του κατασχεμένου δικαιώματος ή του οποίου η
νομική θέση αγγίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την κατάσχεση. Έτσι π.χ. είναι
κατά την κατάσχεση ενός μεριδίου συγκληρονόμου όλοι οι συγκληρονόμοι τρίτοι
οφειλέτες, στους οποίους πρέπει να επιδοθεί η απόφαση κατάσχεσης.
3) Η εξασφάλιση της αξίωσης προς της κανονικής κατάσχεσης
Ο πιστωτής μπορεί, ήδη προτού του δοθεί ένα εκτελεστό αντίγραφο του τίτλου χρέους
και έχει γίνει η επίδοση στον οφειλέτη, να δώσει εντολή στο δικαστικό επιμελητή για
προληπτική κατάσχεση σύμφωνα με το § 845 ZPO. Ο δικαστικός επιμελητής (όχι
απαραίτητα ο τοπικά αρμόδιος, δηλαδή ο καθένας) επιδίδει επί αίτησης του πιστωτή την
ειδοποίηση ότι η κατάσχεση της απαίτησης επίκειται στον τρίτο οφειλέτη και τον
οφειλέτη και ότι ο τρίτος οφειλέτης δεν επιτρέπεται πια να πληρώσει στον οφειλέτη.
Επίσης ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να ασκήσει δικαιώματα επί της απαίτησης. Η
επίδοση της προληπτικής κατάσχεσης στον τρίτο οφειλέτη σύμφωνα με το § 829 III
ZPO έχει το αποτέλεσμα μια δικαστικής δέσμευσης σύμφωνα με το § 930 ZPO, εάν ο
πιστωτής εντός ενός μήνα από την προληπτική κατάσχεση επιτύχει την κανονική
κατάσχεση από το δικαστήριο εκτέλεσης.
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Εάν η αξίωση έχει κατασχεθεί και μεταφερθεί για περισσότερους πιστωτές και το προϊόν
δεν επαρκεί για όλους, διεξάγεται διαδικασία κατανομής σύμφωνα με το § 854 II ZPO.
Εάν το προϊόν της κατάσχεσης είναι ανεπαρκές, πρέπει ο προϊστάμενος πιστωτής (δηλ.
ο πιστωτής ο οποίος εκτέλεσε νωρίτερα) να έχει ικανοποιηθεί πλήρως, πριν λάβει κάτι ο
επόμενος. Μεταξύ περισσότερων πιστωτών ίδιου βαθμού το προϊόν κατανέμεται κατά
το ύψος των απαιτήσεών τους. Εάν οι πιστωτές φιλονικούν για μια άλλη κατανομή, από
αυτήν που αντιστοιχεί στην ιεραρχία της ακολουθίας των κατασχέσεων ή για την
κατανομή του ανεπαρκούς προϊόντος, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να απαλλαχθεί
από την απόφαση της επίλυσης της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό πρέπει σύμφωνα με
το § 854 II, III ZPO να μηνύσει το πραγματικό στο δικαστήριο εκτέλεσης και ταυτόχρονα
να παρακαταθέσει το προϊόν. Όταν το χρηματικό ποσό έχει παρακατατεθεί, το
δικαστήριο της εκτέλεσης πρέπει να το κατανέμει μεταξύ των πιστωτών. Εάν το
χρηματικό ποσό επαρκεί, πρέπει να κατανεμηθεί δίχως ιδιαίτερη διαδικασία. Εάν δεν
επαρκεί, κινείται δυνάμει του νόμου μια διαδικασία κατανομής σύμφωνα με τα §§ 872
κε.. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος πρόσβασης στα παρακατατεθιμένα χρήματα για τον
πιστωτή, αφού αποκλείεται αγωγή. Προϋποθέσεις για αυτό είναι:
o ότι μια αναγκαστική εκτέλεση στην κινητή περιουσία, στην οποία ένα αντικείμενο
κατασχέθηκε πολλάκις, στην οποία συμμετάσχουν δηλαδή περισσότεροι
πιστωτές·
o παρακαταθήκη του χρηματικού ποσού, το οποίο όμως δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση όλων (δηλαδή οι περιπτώσεις των §§ 827, 854 και 853 ZPO), αφού
το ποσό δεν επαρκεί.

β) Αναγκαστική εκτέλεση στην ακίνητη περιουσία (§§ 864 - 871 ZPO
συνδυασμό με τον ZVG)

σε

Στην ακίνητη περιουσία συγκαταλέγονται:
o αντικείμενα, στα οποία επεκτείνεται η υποθήκη, επειδή και σε περίπτωση
εκτέλεσης δεν επιτρέπεται να τεμαχίζεται η οικονομική ενότητα
o στο νηολόγιο εγγεγραμμένα πλοία
o στο μητρώο αεροσκαφών εγγεγραμμένα αεροσκάφη
o οικόπεδα στο πνεύμα του δικαίου κτηματολογίου με όλα τα ουσιαστικά και μη
ουσιαστικά συστατικά
o δικαιώματα παρόμοια με αυτά οικοπέδων (= δικαιώματα, για ΄στα οποία
επεκτείνονται οι διατάξεις που αναφέρονται σε οικόπεδα)
- Αναγκαστική υποθήκη
Η αναγκαστική υποθήκη είναι κατά τη φύση της μια εξασφαλιστική υποθήκη και
αυστηρά προσδεδεμένη, έτσι ώστε η καλή πίστη "λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση" (§
1138 BGB) να μην προστατεύεται. Προσφέρει στον πιστωτής κατ’ αρχήν μια
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εμπράγματη ασφάλεια, με την κατάσχεση του οικοπέδου του οφειλέτη καθ’ ύψος της
απαίτησης υπέρ του πιστωτή.
Εκτελεστικό όργανο για την εγγραφή της αναγκαστικής υποθήκης είναι σύμφωνα με το
§ 867 I ZPO το υποθηκοφυλακείο. Η αναγκαστική υποθήκη εγγράφεται σύμφωνα με το
§ 867 I ZPO μόνο επί αίτησης του πιστωτή στο κτηματολόγιο. Ο πιστωτής πρέπει να
παραθέσει στην αίτηση τον τίτλο με τον εκτελεστήριο τύπο. Το υποθηκοφυλακείο
εγγράφει τότε την υποθήκη αυτή στο τμήμα III του κτηματολογίου. Έτσι δημιουργείται
ένα εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου. Το οικόπεδο του οφειλέτη ευθύνεται στο ύψος
της απαίτησης του πιστωτή (ακόμη και στην περίπτωση μιας εν τω μεταξύ διάθεσης).
Έτσι ο πιστωτή εξασφαλίζεται, αλλά δεν ικανοποιείται ακόμη. Η ικανοποίηση μπορεί να
επέλθει
μόνο
με
έναν
αναγκαστικό
πλειστηριασμό.
- Αναγκαστικός πλειστηριασμός
Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός έχει ως σκοπό την ικανοποίηση του πιστωτή από το
προϊόν του οικοπέδου. Αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο σα δικαστήριο εκτέλεσης στην
περιφέρεια του οικοπέδου. Της αίτησης του πιστωτή πρέπει να παρατίθεται ο τίτλος
περί της εμπράγματης ή προσωπικής αξίωσης έναντι του οφειλέτη.
Το δικαστήριο εκτέλεσης διατάζει τον αναγκαστικό πλειστηριασμό με μια αντίστοιχη
απόφαση επί της γραπτής ή προς το πρωτόκολλο της γραμματείας του δικαστηρίου
επιδιδόμενης αίτησης του πιστωτή και εγγράφει την έναρξη της διαδικασίας
αναγκαστικού πλειστηριασμού προς εξασφάλιση της αξίωσης για τον πιστωτή στο
κτηματολόγιο. Έτσι το οικόπεδο δημεύεται προς όφελος του πιστωτή. Στον οφειλέτη
μένει κατ’ αρχήν το δικαίωμα διαχείρισης και χρήσης, αλλά όχι της ελεύθερης διάθεσης.
Το δικαστήριο καθορίζει μια ημερομηνία για τον πλειστηριασμό και τον δημοσιεύει. Στο
ραντεβού καθορίζεται η ελάχιστη προσφορά.
Η κατακύρωση είναι κυριαρχική πράξη, η οποία δίδει στον υπερθεματιστή την ιδιοκτησία
δυνάμει του νόμου, ακόμη και τότε, όταν το οικόπεδο δεν ανήκει στον οφειλέτη. Βάση
της απόφασης κατακύρωσης μπορεί να διενεργηθεί εκτέλεση έναντι του νομέα (ειδικά
του μέχρι τώρα ιδιοκτήτη) προς εκκένωση του οικοπέδου και έκδοση των
συμπλειστηριασμένων κινητών πραγμάτων, αλλά όχι έναντι ενοικιαστών και μισθωτών,
στους οποίους έχει ήδη παραδοθεί το οικόπεδο, επειδή τα δικαιώματά τους
παραμένουν άθικτα.
Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ένα ραντεβού κατανομής· ο πιστωτής ικανοποιείται από το
προϊόν του πλειστηριασμού.
- Η αναγκαστική διαχείριση
Η αναγκαστική διαχείριση αποβλέπει στην ικανοποίηση των πιστωτών από τα έσοδα
ενός οικοπέδου του οφειλέτη, δίχως να αφαιρεθεί η ιδιοκτησία του οικοπέδου από τον
οφειλέτη. Αρμόδιο για τη διαδικασία είναι το τμήμα εκτελέσεων (ο δικαστικός υπάλληλος
με δικαστικά καθήκοντα) στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το
οικόπεδο.
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Ο πιστωτής υποβάλει αίτηση προς διαταγή της αναγκαστικής διαχείρισης υπό
παράθεση του αντίστοιχου τίτλου. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση περί της
αναγκαστικής διαχείρισης και κινεί την εγγραφή της στο τμήμα II του κτηματολογίου.
Ο διορίζει έναν διαχειριστή αναγκαστικής διαχείρισης. Στην αναγκαστική διαχείριση ο
οφειλέτης παραμένει ιδιοκτήτης του οικοπέδου του, αλλά η διαχείριση και χρήση του τού
αποσύρονται (για ορισμένο χρόνο). Υπεύθυνος για αυτά είναι ο διαχειριστής
αναγκαστικής διαχείρισης. Αυτός πρέπει να αποδίδει τα έσοδα του οικοπέδου, μετά από
αφαίρεση των εξόδων διαδικασίας και διαχείρισης, στον πιστωτή προς ικανοποίηση.
Μετά την ικανοποίηση του πιστωτή η αναγκαστική διαχείριση αίρεται πάλι.
2. Η αναγκαστική εκτέλεση για άλλες αξιώσεις
α) Η αναγκαστική εκτέλεση για την επίτευξη της έκδοσης
Κατά την επίτευξη της έκδοσης πρέπει να διακριθούν τρεις περιπτώσεις:
1. ο οφειλέτης πρέπει να εκδώσει ένα καθορισμένο κινητό πράγμα·
2. ο οφειλέτης πρέπει να παρέχει μια καθορισμένη ποιότητα αποδεκτών πραγμάτων ή
αξιόγραφων·
3. ο οφειλέτης πρέπει να εκδώσει, παραχωρήσει ή να εκκενώσει ένα ακίνητο πράγμα
Στην πρώτη περίπτωση ο δικαστικός επιμελητής θα παραδώσει τα πράγματα του
οφειλέτη στον πιστωτή. Εάν στο προστάδιο υφίσταται άγνοια σχετικά με την παραμονή
των πραγμάτων, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να απαιτήσει σύμφωνα με το § 883 II
ZPO από τον οφειλέτη, να καταθέσει υπεύθυνο βεβαιωτικό όρκο. Πέρα από αυτό του
απομένει μια αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με το § 893 I ZPO.
Κατά τον ίδιο τρόπο εκτελείται και η υποχρέωση της προσκόμισης ενός πράγματος,
μόνο που εδώ δεν ακολουθεί παράδοση στον πιστωτή, αλλά η προσκόμιση προς
έλεγχο.
Στη δεύτερη περίπτωση ο δικαστικός επιμελητής είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τα
πράγματα από τον οφειλέτη και να τα παραδώσει στον πιστωτή σύμφωνα με το. § 884
ZPO.
Στην τρίτη περίπτωση ισχύει: Εάν ο οφειλέτης πρέπει να εκδώσει, παραχωρήσει ή
εκκενώσει ένα ακίνητο πράγμα, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει σύμφωνα με το § 885
ZPO να βγάλει τον οφειλέτη από τη νομή και να εισάγει τον πιστωτή στη νομή, εάν είναι
αναγκαίο και με βία. Στην πράξη συνήθως πρόκειται για την εκκένωση ενοικιασμένων
κατοικιών ή χώρων. Η κατάσταση είναι προβληματική, εάν οι χώροι χρησιμοποιούνται
συλλογικά από περισσότερα άτομα και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αδιαμφισβήτητα ποιος είναι ο νομέας των χώρων και λαμβάνεται υπόψη σαν οφειλέτης
της εκτέλεσης.
β)
2

Η

αναγκαστική

εκτέλεση

για

την

επίτευξη

πράξεων

και

παραλείψεων2

www.dr-hoek.de/beitrag.asp?t=Ablauf-der-Zwangsvollstreckung-Deutschland
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1) Για την επίτευξη υποστηρίξιμων πράξεων
α) Λειτουργικά αρμόδιο είναι σύμφωνα με το § 887 I ZPO το δικαστήριο της δίκης
πρώτου βαθμού, ακόμη και εάν η νομική διαφορά εκκρεμεί σε υψηλότερο βαθμό. Ένας
τίτλος για την τέλεση μιας υποστηρίξιμης πράξης εκτελείται σύμφωνα με το § 887 ZPO,
με την εξουσιοδότηση του πιστωτή προς τέλεση υποκατάστασης επί εξόδων του
οφειλέτη. Ο πιστωτής πρέπει στην αίτησή του να χαρακτηρίσει συγκεκριμένα την
πράξη, για την οποία αιτεί να εξουσιοδοτηθεί από το δικαστήριο και πρέπει να
ισχυριστεί βάσιμα ότι ο οφειλέτης, παρότι είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του από την
έλευση της εκτελεστότητας, αρνείται την εκπλήρωση εις ολόκληρον ή μερικώς. Το
δικαστήριο αποφασίζει με απόφαση, είτε απορρίπτοντας την αίτηση ή εξουσιοδοτώντας
τον πιστωτή, να ενεργήσει ο ίδιος την πράξη ή να αφήσει κάποιον τρίτο να την
ενεργήσει. Ταυτόχρονα το δικαστήριο δύναται επί αίτησης του πιστωτή να υποχρεώσει
των οφειλέτη, να προκαταβάλει τα έξοδα της τέλεσης υποκατάστασης. Η απόφαση
θεμελιώνει την υποχρέωση του οφειλέτη, να ανεχθεί τις απαιτούμενες πράξεις, δηλαδή
να δεχθεί π.χ. την πρόσβαση στη νομή του. Ο πιστωτής μπορεί να εξαναγκάσει την
υποχρέωση ανοχής σύμφωνα με το § 892 ZPO με την συμπερίληψη του δικαστικού
επιμελητή.
β) Για την επίτευξη μη υποστηρίξιμων πράξεων
Μη υποστηρίξιμες πράξεις είναι αυτές, των οποίων η τέλεση από τρίτους είναι νομικά
τρίτων απαράδεκτη ή δε θα επέφεραν οικονομικά την επιτυχία που οφείλεται βάση του
τίτλου. Η εκτέλεση διεξάγεται για το λόγο αυτό όχι με τέλεση υποκατάστασης, αλλά
σύμφωνα με το § 888 I ZPO με εξαναγκασμό υποχώρησης έναντι του οφειλέτη. Ο τίτλος
είναι μόνο τότε ικανός προς εκτέλεση, εάν η οφειλόμενη, μη υποστηρίξιμη πράξη
εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του οφειλέτη.
γ) Προς επίτευξη ανοχής ή παράλειψης
Για την αναγκαστική εκτέλεση από τίτλους ανοχής και παράλειψης (συχνά είναι
αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων) είναι αρμόδιο επίσης το δικαστήριο της δίκης του
πρώτο βαθμού δικαιοδοσίας. Επιβάλει επί αίτησης του πιστωτή σε περίπτωση
παραβάσεων του οφειλέτη ένα πρόστιμο ή κράτηση εναντίον του, § 890 ZPO. Για την
επιβολή υποχρεώσεων ανοχής ο πιστωτή μπορεί επιπρόσθετα να αξιώσει και τη
βοήθεια του δικαστικού επιμελητή και να καμφθεί την αντίσταση του οφειλέτη με άμεσο
εξαναγκασμό.
Ο οφειλέτης πρέπει μετά την έλευση της εκτελεστότητας του τίτλου να έχει δράσει εκ
προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντας την υποχρέωση ανοχής και παράλειψης. Για
την υπαιτιότητα ισχύουν οι αρχές του ποινικού δικαίου, και για το λόγο αυτό ο οφειλέτης
μπορεί να τιμωρηθεί μόνο για ίδια υπαιτιότητα. Σε περίπτωση νομικών προσώπων
σημασία έχει η υπαιτιότητα των διαχειριστών των οργάνων τους (π.χ. το διαχειριστή
μιας
ΕΠΕ
ή
το
διοικητικό
συμβούλιο
στη
Ανώνυμη
Εταιρεία).
Το δικαστικό μέσο επιβολής της τάξης που επιβάλλεται δεν διεξάγεται όπως τα
εξαναγκαστικά μέτρα του § 888 ZPO επί αίτησης του πιστωτή, αλλά αυτεπάγγελτα,
αφού πρόκειται για αυθεντική διοικητική ποινή, με την οποία διώκεται ανυπακοή
απέναντι στη δικαστική απόφαση.
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Δραστηριότητα του δικηγόρου στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης στη
Γερμανία
1. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο
Στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δεν κυριαρχεί κανονική υποχρέωση
παράστασης με δικηγόρο. Αυτό ισχύει και για εκτελεστικές διαδικασίες ενώπιον του
δικαστηρίου της δίκης και το ειρηνοδικείο.
2. Τέλη του δικηγόρου
Ο δικηγόρος λαμβάνει για την δραστηριότητά του στην εκτελεστική διαδικασία ένα
τέλος, και μάλιστα από την 1η Ιουλίου 2004 σύμφωνα με τον αρ. 3309 VV RVG
(πρωτύτερα § 57 I BRAGO) σε ύψος ενός 0,3-τέλους διαδικασίας (πρωτύτερα 3/10 του
πλήρους τέλους). Εάν ο πιστωτής όμως εκτελέσει πολλάκις με το ίδιο είδος εκτέλεσης,
π.χ. εάν κατασχέσει πολλάκις σε τρίτους οφειλέτες πρόκειται για ένα μέτρο εκτέλεσης.
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Αναγκαστική εκτέλεση στην Ελλάδα3
1. Τι σημαίνει „εκτέλεση“ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;
Σαν αναγκαστική εκτέλεση χαρακτηρίζονται μέτρα επιβολής μιας ουσιαστικής αξίωσης
θεμελιωμένης σε έναν εκτελεστό τίτλο με κρατικό εξαναγκασμό. Μέτρα εκτέλεσης είναι
παραδείγματος χάρη:








κατάσχεση πραγμάτων
κατάσχεση ακίνητης περιουσίας
συντηρητική κατάσχεση
κράτηση
χρηματικές ποινές
αναγκαστική διαχείριση
αποδοχή μιας ένορκης βεβαίωσης.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεστεί ένας τίτλος;
Ως εκτελεστός τίτλος χαρακτηρίζεται ένα δημόσιο έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει μια
αξίωση και δίνει στον θέτοντα την αξίωση το δικαίωμα, να απαιτήσει την κατά το
περιεχόμενο εκπλήρωση του εκτελεστού τίτλου. Απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι η
ύπαρξη του τίτλου και η ισχύς της αξίωσης.
2.1. Περιγραφή της διαδικασίας
Η εκτέλεση δεν είναι διοικητική διαδικασία, αλλά τμήμα της δίκης. Ο σκοπός της έγκειται
στην εξασφάλιση έννομης προστασίας. Αιτήσεις προς υπαλλήλους της εκτέλεσης και
όλα τα μέτρα εκτέλεσης είναι εξ αυτού πράξεις της διαδικασίας. Προϋποθέσεις για την
εκτέλεση:









αρμοδιότητα και ικανότητα των υπαλλήλων της εκτέλεσης
ικανότητα διάδικου
ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο
δικαίωμα αντιπροσώπευσης
ύπαρξη δικαιολογημένου συμφέροντος
ενεργή και παθητική νομιμοποίηση
ύπαρξη ενός εκτελεστού τίτλου
ύπαρξη μιας εκτελεστής αξίωσης

Μπορούνε να εκτελεστούν τόσο δικαστικές όσο και εξώδικες αποφάσεις. Για την
έγκριση της εκτέλεσης δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί μια δικαστική
απόφαση. Εκτελεστοί τίτλοι είναι:





3

οριστική αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
διαιτητικές αποφάσεις
πρωτόκολλα συνεδριάσεων ελληνικών δικαστηρίων, τα οποία περιέχουν έναν
συμβιβασμό ή τον καθορισμό δικαστικών εξόδων
συμβολαιογραφικά πιστοποιημένα έγγραφα

http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gre_de.htm#3.1.
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από ελληνικά δικαστήρια εκδομένες διαταγές πληρωμής
τίτλοι εκκένωσης έναντι ένοικων
ως εκτελεστοί κηρυγμένοι τίτλοι εξωτερικού
διαταγές και έγγραφα, τα οποία είναι εκτελεστοί τίτλοι δυνάμει του νόμου

Γίνεται διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων υπαλλήλων της εκτέλεσης. Οι άμεσοι
υπάλληλοι της εκτέλεσης παραγγέλνονται από τον πιστωτή. Σε αυτούς καταλογίζονται
α) δικαστικοί επιμελητές, δηλ. άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν την εξουσία,
να κατάσχουν πράγματα που βρίσκονται στη νομή του οφειλέτη, να δημεύουν
περιουσία, πλοία και αεροσκάφη του οφειλέτη, να εισπράττουν άμεσα την απαίτηση, να
φυλακίζουν οφειλέτες, έναντι τον οποίον εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και να
προετοιμάζουν πλειστηριασμούς, β) συμβολαιογράφοι ή υποκατάστατα ειρηνοδίκες, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβούν στη διεξαγωγή ενός εθελοντικού ή αναγκαστικού
πλειστηριασμού της δημευμένης περιουσίας του οφειλέτη και στην κατανομή του
προϊόντος σύμφωνα με τη διαβάθμιση των απαιτήσεων. Στους έμμεσους υπαλλήλους
της εκτέλεσης ανήκει η αστυνομία, οι δυνάμεις στρατού και οι μάρτυρες του δικαστικού
επιμελητή, οι οποίοι καλούνται, όταν προβάλλεται αντίσταση έναντι μέτρων εκτέλεσης.
Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι ευθύνονται για υπαίτιες παραβάσεις εναντίον των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Η εντολή εκτέλεσης καθ’ αυτή δίδεται από το πρόσωπο με το δικαίωμα εκτέλεσης,
δηλαδή των προβολέα της αξίωσης ή τον αντιπρόσωπό του, ο οποίος δεν πρέπει να
είναι οπωσδήποτε δικηγόρος. Μέτρα εκτέλεσης είναι συνδεδεμένα με τα ακόλουθα
βασικά έξοδα:











Τέλος δικαστικού επιμελητή σε ποσά κατάσχεσης έως 587 ΕΥΡΩ: 44 ΕΥΡΩ, σε
ποσά κατάσχεσης μεταξύ 589,87 ΕΥΡΩ και 5 869,40 ΕΥΡΩ: 2,5 %, σε ποσά
κατάσχεσης από 5 872,34 ΕΥΡΩ: 1 % (μέγιστα 352 ΕΥΡΩ) για κάθε
κατασχεμένο οικόπεδο, πλοίο, αεροσκάφος·
Τέλος δικαστικού επιμελητή για την προετοιμασία ή επανάληψη ενός
πλειστηριασμού ή την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης σε απαιτήσεις έως
587 ΕΥΡΩ: 44 ΕΥΡΩ, σε απαιτήσεις μεταξύ 589,87 ΕΥΡΩ και 5 869,40 ΕΥΡΩ: 2
%, σε απαιτήσεις από 5 872,34 ΕΥΡΩ: 1 % (μέγιστα 176 ΕΥΡΩ)·
Τέλος πλειστηριασμού: 25 ΕΥΡΩ·
Τέλος δικαστικού επιμελητή για άλλα μέτρα εκτέλεσης: μεταξύ 175 ΕΥΡΩ και
295 ΕΥΡΩ κατά συμφωνία μεταξύ δικαστικού επιμελητή και εντολοδότη·
Τέλος για τους μάρτυρες του δικαστικού επιμελητή: έκαστος 22 ΕΥΡΩ·
σε περίπτωση ανάκλησης της εκτέλεσης το τέλος δικαστικού επιμελητή μειώνεται
κατά 50 %·
0,30 ΕΥΡΩ ανά χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο, τα οποία έπρεπε να διανύσουν ο
δικαστικός επιμελητής και οι μάρτυρες για τη διεξαγωγή των μέτρων εκτέλεσης·
Τέλος δικαστικού επιμελητή ανάλογα με την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης: μετά
συμφωνίας μεταξύ του δικαστικού επιμελητή και του εντολοδότη (δεν μπορεί να
επιβληθεί του οφειλέτη).
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2.2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις:



η ύπαρξη ενός δικαιολογημένου συμφέροντος, δηλ. της ανάγκης του μέτρου
εκτέλεσης και της εξ αυτού παρεχόμενης έννομης προστασίας, καθώς και
η νομική ισχύς της απαίτησης.

Σκοπός του δίκαιου εκτέλεσης είναι, να εξισορροπήσει υπό τις εκάστοτε δεδομένες
περιστάσεις τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ πιστωτών από τη μια και οφειλέτες ή
τρίτους από την άλλη. Για τη διαταγή μέτρων εκτέλεσης τα δικαστήρια εφαρμόζουν τα
ακόλουθα κριτήρια:





ταχεία ικανοποίηση των πιστωτών με όσο το δυνατό χαμηλά έξοδα·
διαφύλαξη των προσωπικών δικαιωμάτων και δίκαιων συμφερόντων του
οφειλέτη·
σύμπτωση των συμφερόντων του πιστωτή και του οφειλέτη εν όψη της επίτευξης
του υψηλότερου δυνατού προϊόντος του πλειστηριασμού·
προστασία των συμφερόντων τρίτων.

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης
Μέτρα εκτέλεσης μπορούν να κατευθύνονται ενάντια της περιουσίας και/ή του
προσώπου του οφειλέτη. Είναι υπηρεσιακές πράξεις προσώπων που τις δικαιούνται και
οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην ικανοποίηση απαιτήσεων με κρατικό καταναγκασμό. Στα
ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να γίνει εκτέλεση:









κινητή περιουσία, η οποία βρίσκεται στα χέρια του οφειλέτη, του πιστωτή ή ενός
έτοιμου για την παράδοση τρίτου·
δικαιώματα ιδιοκτησίας του οφειλέτη επί πραγμάτων, που βρίσκονται στην νομή
τρίτων·
μετρητά·
χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι τρίτων·
ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του επί αυτών·
πλοία·
αεροσκάφη·
πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα σε ταινίες.

Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται από την εκτέλεση:










προσωπικά αντικείμενα χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του·
τρόφιμα και καύσιμα, τα οποία έχουν ανάγκη ο οφειλέτης και η οικογένειά του·
μετάλλια, αναμνηστικά, χειρόγραφα, αλληλογραφία, οικογενειακά και
επιχειρησιακά βιβλία·
βιβλία, μουσικά όργανα, έργα τέχνης·
εργαλεία, μηχανές, βιβλία και άλλα αντικείμενα, που είναι αναγκαία προς
βιοπορισμό·
ευάλωτα αγαθά·
εταιρικά μερίσματα·
νόμιμες απαιτήσεις διατροφής·
αξιώσεις αμοιβής, σύνταξης και ασφάλισης.
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3.1. Ποια αποτελέσματα έχουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης;
Η διαταγή των μέτρων εκτέλεσης είναι δεσμευτική για τον οφειλέτη καθώς και για κάθε
τρίτο. Εάν προβληθεί αντίσταση κατά την εκτέλεση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να
ασκήσει βία και ταυτόχρονα να καλέσει την για την τήρηση της τάξης υπεύθυνη
υπηρεσία προς υποστήριξη. Περαιτέρω ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να
προσκαλέσει δύο ενήλικους μάρτυρες ή ένα δεύτερο δικαστικό επιμελητή. Συνέπειες
παραβάσεων από πλευράς του οφειλέτη:






Εάν ένας οφειλέτης παραλείψει μια πράξη που του ανατέθηκε, η οποία μπορεί να
ενεργηθεί και από κάποιον τρίτο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα, να ενεργήσει ο
ίδιος την πράξη επί εξόδων του οφειλέτη.
Εάν ένας οφειλέτης παραλείψει μια πράξη που του ανατέθηκε, η οποία δεν
μπορεί να ενεργηθεί και από κάποιον τρίτο και από αυτό και μόνο εξαρτάται, εάν
είναι έτοιμος για την εκτέλεσή της, το δικαστήριο τον προσκαλεί να ενεργήσει την
πράξη, και τον καταδικάζει, εάν αρνηθεί, σε πρόστιμο ή ποινή κράτησης.
Εάν επιβλήθηκε στον οφειλέτη, να παραλείψει μια πράξη ή να την ανεχθεί, το
δικαστήριο μπορεί σε περίπτωση παράβασης να επιβάλει ένα μια χρηματική
ποινή προς όφελος του πιστωτή ή μια ποινή κράτησης.

Καμιά από τις κατονομασμένες περιπτώσεις θίγει το δικαίωμα του πιστωτή, να
απαιτήσει, για τις απώλειες, τις οποίες υπέστη ως συνέπεια μιας παράβασης του
οφειλέτη, αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον ουσιαστικό δίκαιο. Βασικά ο οφειλέτης
μπορεί να διαθέσει επί της περιουσίας του. Εάν όμως ένα περιουσιακό στοιχείο έχει
κατασχεθεί, απαγορεύεται κάθε είδους διάθεση και είναι ανίσχυρη απέναντι του
προσώπου, το οποίο διέταξε την κατάσχεση, και των πιστωτών, που έχουν δηλώσει τις
απαιτήσεις τους.
Εάν η κατάσχεση γίνεται σε χαρτονομίσματα του πιστωτή, η τράπεζα δεν είναι
υποχρεωμένη να φανερώσει απέναντι στον αιτούμενο ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με
τους λογαριασμούς. Εάν όμως επιδοθεί στην τράπεζα μιας απόφαση για κατάσχεση
χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη απέναντι σε τρίτους, απαγορεύεται κάθε διάθεση
επί του ποσού κατάσχεσης και είναι ανίσχυρη απέναντι στο πρόσωπο, το οποίο διέταξε
την κατάσχεση. Η τράπεζα πρέπει να δηλώσει εντός οχτώ ημερών από την επίδοση της
απόφασης κατάσχεσης, εάν το κατασχεμένο ποσό (σαν πλεόνασμα λογαριασμού)
υφίσταται, και ενδεχομένως να το πληρώσει στον πιστωτή, ο οποίος διέταξε την
κατάσχεση.
3.2. Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;
Ο αιτούμενος βασικά δεν υπόκειται σε κανενός είδους προθεσμίες. Υφίστανται μεν
κάποιοι χρονικοί περιορισμοί, αλλά πρόκειται περισσότερο για χρονικά διαστήματα, προ
της παρόδου των οποίων δεν μπορούν να τελεστούν κάποιες πράξεις τελεσίδικα, παρά
για προθεσμίες που δεσμεύουν, διότι δεν καθορίζεται χρονικό σημείο, μετά την πάροδο
του οποίου ο αιτούμενος δε θα μπορεί να προκαλέσει νομικά μέτρα. Και ακόμη και εάν
πρέπει να ενεργηθούν μεμονωμένες πράξεις εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος μετά την κατάσχεση ή πριν από έναν πλειστηριασμό, αυτό δεν αλλάζει
τίποτα στις βάσεις του όλου συστήματος. Για να μη γίνει η διαδικασία απρόβλεπτα
μακροχρόνια, υφίσταται μόνο μια τελική προθεσμία ενός έτους από την έκδοση μια
διαταγής, με την πάροδο της οποίας δεν μπορεί πια να ενεργηθεί κατάσχεση βάση της
διαταγής. Επιπλέον δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός των κατασχεμένων
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πραγμάτων, εάν η κατάσχεση αναιρέθηκε με δικαστική απόφασή λόγο της παρόδου της
προθεσμίας αυτής.

4. Υπάρχουν ένδικα μέσα κατά της έγκρισης εκτέλεσης;
Το μόνο ένδικο μέσο έναντι της εκτελεστικής διαδικασίας είναι μια αίτηση προς άρση της
ερήμην απόφασης. Αυτή μπορεί, εάν αναφέρεται στην νομική ισχύ του εκτελεστού
τίτλου ή της προηγούμενης διαδικασίας, να τεθεί από το πρόσωπο, έναντι του οποίου
κινείται η εκτέλεση, ή από κάθε πιστωτή, ο οποίος αποδεικνύει ένα νόμιμο συμφέρον,
εντός 15 ημερών μετά το μέτρο εκτέλεσης. Εάν αναφέρεται στη νομική ισχύς όλων των
μέτρων εκτέλεσης (από το πρώτο έως το τελευταίο), μπορεί να τεθεί έως το τελικό
μέτρο εκτέλεσης. Εάν αναφέρεται στη νομική ισχύς του τελικού μέτρου, μπορεί να τεθεί
ακόμη εντός έξι μηνών από το μέτρο αυτό. Τρίτοι μπορούν επίσης να αιτήσουν την
άρση της ερήμην απόφασης, εάν διαθέτουν ένα δικαίωμα επί του αντικειμένου της
εκτέλεσης, το οποίο επηρεάζεται από την εκτέλεση και το οποίο μπορούν να αξιώσουν
άνευ προθεσμίας απέναντι στο πρόσωπο, κατά το οποίο κινείται η εκτέλεση. Τοπικά
αρμόδιο είναι το δικαστήριο, εις του οποίου την περιφέρεια διενεργείται η εκτέλεση, καθ’
ύλην αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης, εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι μια απόφαση του
ειρηνοδίκη, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το δικαστήριο πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας
υπό την προεδρία ενός δικαστή. Η αίτηση για άρση της ερήμην απόφασης δεν έχει
αναβλητικό αποτέλεσμα, αλλά το δικαστήριο μπορεί επί ειδικής αίτησης με ή δίχως
παρακαταθήκη εγγύησης να αποφασίσει τη διακοπή της εκτελεστικής διαδικασίας. Αφού
οι υπάλληλοι της εκτέλεσης λάβουν γνώση αυτής της απόφασης, δεν επιτρέπεται πια να
προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει ρητά κάτι
άλλο.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας Αναγκαστική εκτέλεση είναι ι η παροχή βασικών
γνώσεων επί του θέματος της αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ροή μιας αναγκαστικής
εκτέλεσης στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η παροχή των γνώσεων γίνεται σε γερμανική
και σε ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Γνώσεις, πότε η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να πιάσει
Γνώσεις σχετικά με τις ροές στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης στη Γερμανία
και στην Ελλάδα
Γνώσεις σχετικά με νομικές δεσμεύσεις και καθήκοντα, οι οποίες προκύπτουν για
κάθε συμμετέχοντα
Ασκήσεις
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά επί του θέματος Αναγκαστική εκτέλεση

Κρίσιμο είναι η παροχή γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με διάφορους
τρόπους της εκτέλεσης και επί αυτού η καθαρή απόκτηση πληροφοριών των νομικών
πλαισίων.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις συνοδευτικές
στη διδακτική ύλη σχετικά με αναγκαστική εκτέλεση. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή
είναι η συμπλήρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες
ρυθμίσεις. Διδακτικός σκοπός είναι εδώ να κατανοηθεί ότι η αναγκαστική εκτέλεση
ισχύει και στις δύο χώρες σε πλήρη έκταση.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η ενότητα
μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.
Διάρκεια σε λεπτά

Διδακτικός σκοπός

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα: Πότε
διεξάγεται αναγκαστική εκτέλεση;

-

9-13

Εισαγωγή στο θέμα: Πότε
διεξάγεται αναγκαστική εκτέλεση;

-

14-20

Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα

-

21-28

Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα

-

29-40

Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα
Άσκηση: Περίπατος

41- 75
76-80

81-90

Υλικό

-

Πληροφοριακό υλικό
για εκπαιδευτές στη
διδακτική
ενότητα
αυτή
Πληροφοριακό υλικό
για εκπαιδευτές στη
διδακτική
ενότητα
αυτή
Πληροφοριακό υλικό
για εκπαιδευτές στη
διδακτική
ενότητα
αυτή
Πληροφοριακό υλικό
για εκπαιδευτές στη
διδακτική
ενότητα
αυτή

Ομαδική εργασία

Συζήτηση του αποτελέσματος της
άσκησης
σε
ΜΙΑ
γλώσσα
(επιλογή από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα, επιλογή από τον
εκπαιδευτή)
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για την άσκηση „Περίπατος“ ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προετοιμάσει πέντε θεματικά
φύλλα (θέματα και ερωτήσεις-οδηγοί μπορούν να βρεθούν στο κεφάλαιο „Ασκήσεις“).
Αυτά τα φυλλάδια κατανέμονται σε πέντε τραπέζια.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Αναγκαστική εκτέλεση”- ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

29

Ασκήσεις
Περίπατος
Σκοπός είναι να συζητηθούν σε ομαδική εργασία οι βασικές διαδικασίας μιας
αναγκαστικής εκτέλεσης υπό τη μορφή ενός περίπατου. Σε πέντε διάφορα τραπέζια
βρίσκεται από ένα φύλλο με το εκάστοτε θεματικό τομέα και ερωτήσεις-οδηγοί σα
βοηθήματα ή παροχή γνώσεων. Κάθε ομάδα έχει για κάθε θεματικό τραπέζι χρόνο 7
λεπτών. Σκοπός είναι να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με το θεματικό τομέα και/ή να
απαντήσει σα βοήθεια τις ερωτήσεις-οδηγούς. Τα αποτελέσματα πρέπει ταυτόχρονα να
συλλεχθούν γραπτά. Στη συνέχεια κάθε ομάδα πηγαίνει στο επόμενο τραπέζι. Από
άποψη χρόνου κάθε ομάδα θα μπορέσει να επεξεργαστεί περ. τρία θέματα. Δεν είναι
σημαντικό κάθε ομάδα να έχει συζητήσει όλα τα θεματικά φύλλα που απλώθηκαν. Η
άσκηση αυτή σκοπό έχει να βοηθήσει να κάνει κανείς πιο απτές τις νομικές ροές με τα
ίδια του τα λόγια και να επεκτείνει το λεξιλόγιό του. Σε έναν τελικό γύρο να διατυπωθούν
όλες οι δυσκολίες και να ξεκαθαριστούν ενδεχόμενες ασάφειες επί των θεματικών
τομέων.
Θεματικοί τομείς:
Κατάσχεση
 Τι σημαίνει κατάσχεση
 Πότε ενεργείται κατάσχεση
 Τι είναι κατασχέσιμα αντικείμενα
 Ποια αντικείμενα δεν είναι κατασχέσιμα
 Ποιος κατάσχει και πως γίνεται η κατάσχεση
Αναγκαστικός πλειστηριασμός
 Συλλογή ιδεών: Ονομάστε τα σημαντικότερα γεγονότα! (π.χ. σκοπός του
αναγκαστικού πλειστηριασμού, αρμοδιότητα, ροή)
„Υπεύθυνη ένορκη βεβαίωση“
 Εξηγείστε τον όρο και κατατάξτε τον!
Αναγκαστική εκτέλεση σε χρηματικές απαιτήσεις
 Ποιο όργανο είναι αρμόδιο
 Πως κινείται η διαδικασία
 Πως εξελίσσεται
 Υπάρχουν μη εκτελέσιμα ποσά
Ελλάδα: Ένδικα μέσα κατά της έγκρισης εκτέλεσης
 Συλλογή ιδεών: Ονομάστε τα σημαντικότερα γεγονότα (π.χ. ποια, ποιος αιτεί,
αρμόδια όργανα)
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα αυτά μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους, για να ρωτηθούν επί των
βάσεων της αναγκαστικής εκτέλεσης.
1. Για πόσο είναι επιτρεπτά τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης; Περιορίζεται η

παραδεκτή διάρκεια από νόμους ή δικαστικές αποφάσεις;

2. Υπάρχουν ένδικα μέσα κατά της έγκρισης εκτέλεσης

3. Πως ονομάζονται οι διάδικοι στην αναγκαστική εκτέλεση;

4. Ποιες είναι προϋποθέσεις για μια αναγκαστική εκτέλεση;

5. Ποια είναι τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης;
 Δικαστήριο εκτέλεσης (ειρηνοδικείο)
 Δικηγορικό γραφείο
 Δικαστικός επιμελητής

6. Έχετε την απόφαση. Τι πρέπει κατ’ αρχάς να προμηθεύσετε, εάν θέλετε να
εκτελέσετε την απόφαση;
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Λύσεις

1.

Τελεσίδικα καθορισμένες αξιώσεις καθώς και αξιώσεις από εκτελεστούς
συμβιβασμούς ή εκτελεστά έγγραφα παρέρχονται σύμφωνα με το § 197 BGB
σε 30 έτη. Όχι, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος ο πιστωτής μπορεί ανά
πάσα στιγμή να κινήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

2.



Άμεση προσφυγή, εάν πρωτύτερα έχει λάβει χώρα ακρόαση,
Μνεία, εάν δεν έχει λάβει πρωτύτερα χώρα ακρόαση.

Η, άνευ προθεσμίας, μνεία πρέπει να υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο, η άμεση
προσφυγή εντός προθεσμίας 2 εβδομάδων στο ειρηνοδικείο ή στο
πρωτοδικείο σα δικαστήριο εκδίκασης προσφυγής.
Η υποβολή ένδικου βοηθήματος δεν έχει κατ’ αρχήν επίδραση στη συνέχιση
της κινημένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης· δεν προκύπτει
αναβλητικό αποτέλεσμα.
3.

Πιστωτής και οφειλέτης

4.

Εντολή, τίτλος, τύπος επί του τίτλου και επίδοση του τίτλου πριν ή με την
έναρξη της αναγκαστική εκτέλεσης

5.

Δικαστήριο εκτέλεσης (ειρηνοδικείο) και δικαστικός επιμελητής

6.

Ένας εκτελεστήριος τύπος
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
αναγκαστική εκτέλεση
κατάσχεση
δικαστικός επιμελητής
υποθηκοφυλακείο
δικαστήριο της δίκης
δικαστήριο της εκτέλεσης
αναγκαστική υποθήκη
αναγκαστικός πλειστηριασμός
υπεύθυνη ένορκη βεβαίωση
αναγκαστική διαχείριση
ακίνητα αντικείμενα
κινητά αντικείμενα
ανοχή
παράλειψη
πιστωτής
οφειλέτης
εντολή εκτέλεσης
εκτελεστός τίτλος
εκτελεστήριος τύπος
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