Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου 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 προπιστοποιήθηκαν 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
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κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα.
Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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 το Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο
του Επωνύμου ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες. Ιδιαίτερα ασχολείται με επαγγέλματα του νομικού τομέα, μεταξύ
αυτών και του εξειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού / συμβολαιογραφικού
γραφείου.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω
περιεχόμενα:
-

μια εισαγωγή στην ενότητα “δίκαιο Επωνύμου” στα πλαίσια του
οικογενειακού δικαίου
μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διάφορες οικογενειακές σχέσεις και τις
αντίστοιχες ρυθμίσεις σχετικά με το όνομα
το δίκαιο του επωνύμου σε περιπτώσεις γάμου και διαζυγίου
ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη του δίκαιου του επωνύμου
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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
προγράμματος-πλαισίου

ενότητας

ως

μέρους

του

διδακτικού

Η διδακτική ενότητα σχετικά με το Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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 γερμανο-ελληνικά 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
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 Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
 Συγγενικές Σχέσεις
 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 “Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου”
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.
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Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

-

Εισαγωγή στο θέμα με ορισμό του δίκαιου του επωνύμου
Βασικές Γνώσεις σχετικά με το δίκαιο του επωνύμου για εκπαιδευτές
ώστε να μπορούν να μεταδώσουν την εξειδικευμένη γνώση σε
μαθητευόμενους
Ασκήσεις
Συνοδευτικό Υλικό και πηγές
Μνείες βιβλιογραφίας

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”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια
(βλ. Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
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, πέρα από τις πληροφορίες για το Οικογενειακό
δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου, 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
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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 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
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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 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
Το δίκαιο του επωνύμου στο οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει στη Γερμανία και
στην Ελλάδα ποιο επώνυμο δικαιούται να χρησιμοποιεί ένα πρόσωπο κατά:
την απόκτηση του επωνύμου δια της γεννήσεως,
τη μεταγενέστερη αλλαγή του επωνύμου των ανηλίκων
το μεταγενέστερο κοινό δικαίωμα επιμελείας
την αμφισβήτηση της πατρότητας
την μεταγενέστερη ονοματοδοσία
την ονοματοδοσία όσον αφορά το επώνυμο του γονέα που δεν έχει δικαίωμα
επιμελείας
το μεταγενέστερο καθορισμό ή μεταβολή του κοινού συζυγικού επωνύμου
την υιοθεσία
τη σύναψη του γάμου
το διαζύγιο
Στη συνέχεια διευκρινίζονται λεπτομερέστερα τα νομικά θέματα σε κάθε
κατάσταση.
Δίκαιο του επωνύμου στη Γερμανία
Η απόκτηση του επωνύμου δια της γεννήσεως
Κατά τη γέννησή τέκνου λαμβάνει τούτο ως επώνυμο το συζυγικό επώνυμο
των γονέων του (άρθρο 1616 του Γερμανικού Α.Κ.). Αν οι γονείς δεν έχουν
κοινό συζυγικό επώνυμο, σημαντική είναι η ρύθμιση του δικαιώματος της
επιμελείας των γονέων. Αν έχουν και οι δύο γονείς το δικαίωμα επιμελείας για
το τέκνο πρέπει να προσδιορίσουν το επώνυμο του τέκνου ενώπιον
ληξιάρχου. Το τέκνο μπορεί να λάβει είτε το επώνυμο του πατέρα, είτε το
επώνυμο της μητέρας (άρθρο 1617 παρ. 1 του Γερμανικού Α.Κ.).
Εν πάση περιπτώσει το διπλό όνομα δεν είναι δυνατόν. Για τη διαδικασία της
εξεύρεσης του επωνύμου, οι γονείς έχουν προθεσμία ενός μηνός. Αν μετά την
πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν έχει επέλθει συμφωνία, το Οικογενειακό
Δικαστήριο αναθέτει σε ένα των γονέων τον προσδιορισμό του επωνύμου.
Εφόσον οι γονείς δεν ασκούν από κοινού το δικαίωμα της επιμελείας, το
άρθρο 1617α παρ.1 του Γερμανικού Α.Κ. καθορίζει ότι το τέκνο λαμβάνει το
επώνυμο του γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια του τέκνου.
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Μεταγενέστερη μεταβολή του επωνύμου ανηλίκων
Σύμφωνα με το άρθρο 1617β παρ.1 του Γερμανικού Α.Κ., οι γονείς έχουν το
δικαίωμα να επαναπροσδιορίσουν το επώνυμο του τέκνου, εφόσον μετά τη
γέννηση του τέκνου θεμελιώσουν κοινό δικαίωμα επιμελείας του τέκνου. Αυτό
συμβαίνει παραδείγματος χάριν στην περίπτωση του επιγενόμενου γάμου με
επίσημα επικυρωμένη δήλωση επιμελείας των γονέων.
Όταν εν πάση περιπτώσει το παιδί έχει συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας,
για τη μεταβολή του επωνύμου απαιτείται η συναίνεσή του.
Προσβολή της πατρότητας
Αν το τέκνο φέρει ως επώνυμο εκ γεννήσεως το όνομα του πατέρα, αλλά
επιτυχώς προσεβλήθη η πατρότητα, το τέκνο κατόπιν αιτήσεως της μητέρας
είναι δυνατόν να λάβει το επώνυμο, το οποίο έφερε η μητέρα κατά τη γέννησή
του. Στην περίπτωση αυτή το τέκνο μπορεί μετά τη συμπλήρωση του 5ου
έτους της ηλικίας να λάβει κατόπιν αιτήσεως το επώνυμο της μητέρας ( άρθρο
1617β παρ.2 του Γερμανικού Α.Κ.)
Η αίτηση γίνεται σε επίσημα επικυρωμένο έντυπο ενώπιον του Ληξιάρχου.
Μεταγενέστερη ονοματοδοσία
Ένα τέκνο είναι δυνατόν να αποκτήσει το συζυγικό επώνυμο γονέα, ο οποίος
έχει το δικαίωμα της επιμελείας του και του συζύγου του, ο οποίος δεν είναι
γονέας, με επίσημα επικυρωμένη δήλωση ενώπιον του Ληξιάρχου (άρθρο
1618 του Γερμανικού Α.Κ.), εφόσον ζει στη συζυγική κατοικία του γονέα και
πατριού. Ο άλλος φυσικός γονέας πρέπει επίσης να συναινέσει, εφόσον ασκεί
από κοινού το δικαίωμα της επιμελείας ή εφόσον το τέκνο φέρει το επώνυμό
του.
Κατά τη μεταγενέστερη ονοματοδοσία είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και
διπλό όνομα.
Ονοματοδοσία του επωνύμου του γονέα που δεν έχει δικαίωμα επιμελείας
Αν μόνον ένας γονέας έχει αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου, είναι
δυνατόν να δώσει σύμφωνα με το άρθρο 1617α παρ.2 του Γερμανικού Α.Κ.
στο άγαμο, ανήλικο τέκνο του το όνομα του άλλου γονέα. Στην προκειμένη
περίπτωση απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα καθώς και του τέκνου,
εφόσον το τελευταίο έχει ήδη συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας.
Μεταγενέστερος προσδιορισμός ή μεταβολή κοινού συζυγικού επωνύμου
Αν οι γονείς που ήταν έγγαμοι κατά το χρονικό σημείο της γέννησης
προσδιορίσουν μετά τη γέννηση του τέκνου κοινό συζυγικό επώνυμο
σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ.2,3 του Γερμανικού Α.Κ., η χρήση του
επωνύμου αυτού εκτείνεται και στο τέκνο (άρθρο 1617γ παρ.1 του Γερμανικού
Α.Κ.). Αν το τέκνο έχει ήδη συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας, το επώνυμο
του τέκνου μεταβάλλεται επίσης, αν το τέκνο συμφωνήσει στη μεταβολή του
επωνύμου. Αν το τέκνο, το οποίο αφορά η μεταβολή του επωνύμου, είναι
έγγαμο και αν ο μεταγενέστερος προσδιορισμός του κοινού συζυγικού
επωνύμου των γονέων έχει συνέπειες και για το συζυγικό επώνυμο του
τέκνου, πρέπει να συμφωνήσει στη μεταβολή του ονόματος και ο προγονός.
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Υιοθεσία
Το τέκνο αποκτά ως επώνυμο εκ γεννήσεως το επώνυμο του θετού γονέα. Αν
συζυγικό ζεύγος που δεν έχει συζυγικό επώνυμο υιοθετήσει τέκνο, η
ονοματοδοσία γίνεται κατά τον αυτό τρόπο, όπως σε τέκνο συζυγικού ζεύγος
που δεν έχει συζυγικό επώνυμο. Αν το τέκνο έχει συμπληρώσει το 5ο έτος της
ηλικίας, πρέπει να συναινέσει στον προσδιορισμό του επωνύμου των θετών
γονέων (άρθρο 1757 του Γερμανικού Α.Κ.).
Τέλεση γάμου
Το δίκαιο του επωνύμου προσφέρει στη σημερινή εποχή πολλές δυνατότητες
επιλογής επωνύμου. «Πριν από την αναθεώρηση του δικαίου του γάμου το
1976 το επώνυμο του άνδρα ήταν πάντα το συζυγικό επώνυμο των συζύγων.
Από το 1957 η γυναίκα είχε τη δυνατότητα να προσθέσει το επώνυμό της στο
οικογενειακό επώνυμο. » Η αρχή σύμφωνα με το άρθρο 1335 παρ. 1 γερμ.
Α.Κ. είναι η εξής: «Οι σύζυγοι πρέπει να προσδιορίσουν ένα κοινό επώνυμο
(=συζυγικό επώνυμο)»
Σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ.2 του Γερμανικού Α.Κ. οι σύζυγοι μπορούν
με δήλωση ενώπιον του Ληξιαρχείου να προσδιορίσουν ότι αυτό είναι το
επώνυμο του άνδρα ή το επώνυμο της γυναίκας.
Αν οι σύζυγοι δεν συμφωνήσουν κατά το χρονικό σημείο της τέλεσης του
γάμου σε ένα κοινό συζυγικό επώνυμο, μπορούν να το πράξουν
μεταγενέστερα εντός μιας πενταετίας. Προς τούτο χρειάζονται επίσημο
πιστοποιητικό άρθρο (1355 παρ.3 του Γερμανικού Α.Κ.).
Ο σύζυγος μπορεί εν πάση περιπτώσει δια δηλώσεως ενώπιον του
Ληξιάρχου να προτάξει ή να προσθέσει το επώνυμό του στο συζυγικό
επώνυμο. Δεν επιτρέπεται όμως να είναι διπλό επώνυμο.
Διαζύγιο
Το δίκαιο του επωνύμου δεν μεταβάλλεται στην περίπτωση διαζυγίου. Αυτό
σημαίνει ότι ο διαζευγμένος σύζυγος μπορεί να κρατήσει το συζυγικό
επώνυμο. Μπορεί επίσης να ανακτήσει και πάλι το γένος του ή το επώνυμο,
το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι του καθορισμού του συζυγικού επωνύμου.
«Σύμφωνα με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από
18.2.2004 επιτρέπεται επίσης να προσδιορισθεί το συζυγικό επώνυμο που
έχει διατηρηθεί από προηγούμενο γάμο ως κοινό συζυγικό επώνυμο σε νέο
γάμο»
Αστικές διατάξεις
«Στην ημεδαπή οι αστικές διατάξεις περί του επωνύμου εφαρμόζονται κατά
βάση μόνον σε Γερμανούς. Οι γερμανικές αρχές – ιδιαίτερα τα Ληξιαρχεία- και
τα δικαστήρια εφαρμόζουν κατά βάση σε αλλοδαπό το δίκαιο του κράτους
της ιθαγενείας του αλλοδαπού (άρθρο 10 Εισαγωγικού Νόμου στο Γερμανικό
Αστικό Κώδικα)
Αν τουλάχιστον ένας των συζύγων είναι αλλοδαπός, οι σύζυγοι μπορούν να
επιλέξουν το δίκαιο που ισχύει για το κράτος, από το οποίο κατάγεται ο
σύζυγος. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί, μπορούν να επιλέξουν
μεταξύ του γερμανικού δικαίου και του δικαίου της χώρας καταγωγής τους.
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Αυτό ισχύει μόνον αν ένας εξ αυτών έχει τη συνήθη κατοικία του στη
Γερμανία.
Παράδειγμα υποδείγματος σύμβασης- Επιλογή ονόματος κατά την τέλεση του
γάμου
Δήλωση προσχωρήσεως στη δήλωση σχέσης συμβίωσης ομοφύλων ατόμων
1.
Δηλώνων
2.
Σύντροφος
3.
Σχέση συγγένειας
«Δεν είμαι συγγενής με τον/ τη σύντροφό μου σε ευθεία γραμμή, ούτε με
προηγούμενη εξ αίματος συγγένεια
«Δεν είμαστε αμφιθαλή ή ετεροθαλή αδέλφια.
Ο/ η σύντροφός μου και εγώ είμαστε αμφιθαλή ή ετεροθαλή αδέλφια δι’
υιοθεσίας.
4.

Σύστημα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων

•
Συμφωνήσαμε το σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα.
•Υπογράψαμε συμβολαιογραφικό έγγραφο σχέσης συμβίωσης ομοφύλων
ατόμων ( απαιτείται αποδεικτικό)
5.
Επώνυμο κατά τη σχέση συμβίωσης ομοφύλων ατόμων
•Το κοινό επώνυμο των συντρόφων θα είναι βάσει του γερμανικού δικαίου το
ακόλουθο επώνυμο (γένος) ή νυν επώνυμο ενός των συντρόφων (πρβλ.
άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου περί σχέσης συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων
προσώπων (LPartG).
•Το γένος μου ή το επώνυμο που χρησιμοποιώ επί του παρόντος δεν θα είναι
κοινό επώνυμο των συντρόφων. Θα ήθελα
να προτάξω
να προσθέσω
•
το γένος μου
•
ένα μέρος του γένους μου
•
το οικογενειακό μου επώνυμο
•
ένα μέρος του οικογενειακού μου επωνύμου
στο επώνυμο του/ της συντρόφου μου.
•Δεν προβαίνουμε σε δήλωση σχετικά με το επώνυμο. Επομένως κάθε ένας/
κάθε μία σύντροφος διατηρεί το μέχρι τώρα επώνυμό του/ της
(Αυτό είναι δυνατόν μόνον για Γερμανούς υπηκόους ή όταν έχει επιλεγεί το
γερμανικό δίκαιο περί επωνύμου)
6.
Προηγούμενοι γάμοι ή σχέσεις συμβίωσης ομοφύλων ατόμων
Υπήρξατε σεις ή ο/ η σύντροφός σας ήδη μια φορά ύπανδροι ή διατηρούσατε
εγγεγραμμένη σχέση συμβίωσης ομοφύλων ατόμων;
(αποδεικνύεται παραδείγματος χάριν με επικυρωμένο αντίγραφο από το
Οικογενειακό Βιβλίο/ Ληξιαρχική πράξη γάμου/ Πράξη σχέσης συμβίωσης
ομοφύλων ατόμων εκάστοτε με σημείωση περί λύσεως του γάμου/ απόφαση
άρσης για σχέσεις συμβίωσης ομοφύλων ατόμων)
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Νομικές βάσεις για τη χρήση επωνύμου
Άρθρο 3 Νόμου περί σχέσης συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων προσώπων
(LPartG).
(1)Οι σύντροφοι σχέσης συμβίωσης ομοφύλων ατόμων μπορούν να
προσδιορίσουν κοινό επώνυμο συντρόφων. Ως κοινό επώνυμο συντρόφων οι
σύντροφοι μπορούν να προσδιορίσουν δια δηλώσεως το γένος ή το επώνυμο
που χρησιμοποιούν επί του παρόντος ως κοινό επώνυμο των συντρόφων. Η
δήλωση περί προσδιορισμού του κοινού επωνύμου των συντρόφων πρέπει
να γίνει κατά τη σύσταση της σχέσης συμβίωσης ομοφύλων ατόμων. Οι
δηλώσεις έχουν αποτέλεσμα, εφόσον γίνουν ενώπιον της αρμόδιας αρχής.
Προϋπόθεση για την ισχύ μεταγενέστερης δήλωσης είναι η επίσημη
πιστοποίησή της.
(2)Ο σύντροφος, το όνομα του οποίου δεν είναι κοινό επώνυμο των
συντρόφων, μπορεί να προτάξει ή να προσθέσει το γένος του ή το όνομα που
χρησιμοποιεί κατά το χρονικό σημείο της δήλωσης περί προσδιορισμού του
κοινού επωνύμου των συντρόφων στο κοινό επώνυμο των συντρόφων. Αυτό
δεν ισχύει αν το κοινό επώνυμο των συντρόφων αποτελείται από
περισσότερα ονόματα. Αν το επώνυμο ενός των συντρόφων αποτελείται από
περισσότερα επώνυμα, είναι δυνατόν να προστεθεί μόνον ένα από τα
επώνυμα αυτά.
Η δήλωση έχει αποτέλεσμα, εφόσον γίνει ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Η
δήλωση μπορεί να ανακληθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται
επανάληψη της δηλώσεως σύμφωνα με το εδάφιο 1. Η ανάκληση καθίσταται
ισχυρή εφόσον δηλωθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Η δήλωση και η
ανάκληση πρέπει να πιστοποιηθούν επισήμως.
(3)Ο/η σύντροφος διατηρεί το κοινό επώνυμο των συντρόφων και μετά τη
λήξη της σχέσης συμβίωσης ομοφύλων ατόμων. Μπορεί να ανακτήσει και
πάλι δια δηλώσεώς το γένος του/ της ή επώνυμό του/ της, το οποίο
χρησιμοποιούσε μέχρι τον προσδιορισμό του κοινού επωνύμου των
συντρόφων ή να προτάξει ή προσθέσει στο κοινό επώνυμο των συντρόφων
το γένος του/ της ή επώνυμό του/ της, το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι τον
προσδιορισμό του κοινού επωνύμου των συντρόφων. Η παράγραφος 2 ισχύει
αναλόγως.
(4)Γένος είναι το επώνυμο, το οποίο αναγράφεται στη Ληξιαρχική πράξη
γεννήσεως ενός των συντρόφων κατά το χρονικό σημείο της δήλωσης
σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3.
(5)Για συντρόφους, οι οποίοι συνέστησαν προ της 1.1.2005 σχέση συμβίωσης
ομοφύλων ατόμων ισχύει το άρθρο 229 (παρ.11) του Εισαγωγικού Νόμου στο
Γερμανικό Αστικό Κώδικα ανάλογα υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση θα
γίνεται ενώπιον της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το δίκαιο του
ομοσπονδιακού κρατιδίου.
Μεταβατική διάταξη του Νόμου τροποποίησης του δικαίου του γάμου και της
σχέσης συμβίωσης ομοφύλων ατόμων από 1.1.2005
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(1)Αν οι σύζυγοι έχουν συνάψει γάμο προ της 1.1.2005 και έχουν
προσδιορίσει κοινό συζυγικό επώνυμο, μπορούν μέχρι την 1.1.2006 να
δηλώσουν από κοινού ενώπιον του Ληξιάρχου, ότι επιθυμούν να
χρησιμοποιούν το επώνυμο, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά το χρονικό
σημείο της δήλωσης περί προσδιορισμού του συζυγικού επωνύμου η γυναίκα
ή ο άνδρας και δεν πρόκειται για το γένος. Αν το χρησιμοποιούμενο επώνυμο
αποτελείται από συζυγικό επώνυμο και από επώνυμο που έχει προστεθεί
σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ. 4 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, η
δήλωση περί της προσθήκης του επωνύμου μπορεί να ανακληθεί ή να
προσδιορισθεί το προστιθέμενο επώνυμο ως το νέο συζυγικό επώνυμο. Το
εδάφιο 1 δεν ισχύει αν έχει λυθεί ο γάμος.
(2)Η δήλωση, βάσει της οποίας ένας των συζύγων πρόσθεσε σύμφωνα με
την παράγραφο 1 στο νέο προσδιορισμένο συζυγικό επώνυμο το παλαιότερο
συζυγικό του επώνυμο σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ. 4 του Γερμανικού
Αστικού Κώδικα, θεωρείται ως ανακληθείσα. Αν ανακαλέσει ο σύζυγος, το
επώνυμο του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί ως νέο συζυγικό όνομα,
δήλωση, στην οποία έχει προβεί σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ. 4 του
Γερμανικού Αστικού Κώδικα, μπορεί και πάλι να κάνει χρήση της δυνατότητας
του άρθρου 1355 παρ. 4 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα.
(3)Οι δηλώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 εδάφιο 2 πρέπει να
πιστοποιηθούν επισήμως.
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Δίκαιο του επωνύμου στην Ελλάδα
Συζυγικό επώνυμο – Επώνυμο τέκνων (φυσικών, εντός και εκτός
γάμου και υιόθετων)
Στους γάμους που είχαν τελεσθεί με το παλαιό σύστημα, η
γυναίκα έπαιρνε αποκλειστικά το επώνυμο του άνδρα (μόνο σε
δικαιολογημένη περίπτωση μπορούσε να διατηρήσει και το
οικογενειακό της επώνυμο π.χ. επαγγελματική αναγνώριση,
«επιστημονικό επώνυμο»). Με το νέο δίκαιο στο άρθρο 1388 ΑΚ.
η γυναίκα διατηρεί υποχρεωτικά το επώνυμό της, όσον αφορά τις
συναλλακτικές – έννομες σχέσεις της αφενός για λόγους που
αφορούν τη συνταγματική επιταγή της ισότητας και αφετέρου για
λόγους απλούστευσης και ασφάλειας των συναλλαγών (τα πολλά
επώνυμα που μπορούσε να έχει μια γυναίκα διαδοχικά
περιέπλεκαν την κατάσταση έναντι των τρίτων). Με τις
Μεταβατικές διατάξεις του νόμου 1329/ 83 (άρθρο 54 παρ.2
οριζόταν ότι «στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και γυναίκες
που είναι ήδη έγγαμες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
(νόμου), εφόσον δηλώσουν τούτο στον αρμόδιο ληξίαρχο μέσα σε
ένα χρόνο από αυτήν». Στη συνέχεια ο Νόμος 1649/1986
κατάργησε τη χρονική αυτή προθεσμία και την αντικατέστησε με
τον προσδιορισμό «οποτεδήποτε». Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε
σύζυγος με τη συναίνεση του άλλου μπορεί να χρησιμοποιεί το
επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του (αυτό στην
πράξη σημαίνει τις πλείστες φορές ότι οι γυναίκες εμφανίζονται
κοινωνικά με το επώνυμο του συζύγου τους).
Για τους γάμους που έχουν τελεσθεί με το παλαιό δίκαιο η
γυναίκα μετά τη λύση του γάμου σύμφωνα με το άρθρο 66 των
Μεταβατικών Διατάξεων «περιορίζεται στο οικογενειακό της
επώνυμο. Δικαιούται όμως να χρησιμοποιεί και μετά το διαζύγιο
το επώνυμο του πρώην συζύγου της, εφόσον απέκτησε με αυτό
επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη και δεν βλάπτονται από τη
χρησιμοποίηση σοβαρά συμφέροντα του τελευταίου».
Επώνυμο τέκνων – Πάντοτε ισχύει η αρχή ότι το επώνυμο μπορεί
να περιέχει μόνον μέχρι δύο επώνυμα
Βάσει των παλαιών ρυθμίσεων τα γνήσια, τα νομιμοποιημένα και
τα αναγνωρισμένα με εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τέκνα
έπαιρναν το επώνυμο του πατέρα και τα εξώγαμα τέκνα το
επώνυμο της μητέρας. Βάσει των νέων ρυθμίσεων και με το
σκοπό της συνταγματικής επιταγής της ισότητας το δίκαιο
τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Με βάση το άρθρο 1505 παρ.1 ΑΚ οι γονείς υποχρεούνται να
έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή
αμετάκλητη δήλωση. Η δήλωση αυτή γίνεται μόνον πριν από το
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γάμο ενώπιον συμβολαιογράφου ή του λειτουργού που τέλεσε το
γάμο. Βάσει του άρθρου 1505 παρ.2 ΑΚ το οριζόμενο επώνυμο
είναι κοινό για όλα τα τέκνα και μπορεί να είναι είτε το επώνυμο
του ενός των συζύγων, είτε συνδυασμός και των δύο επωνύμων.
Αν όμως ένας των γονέων έχει σύνθετο επώνυμο, το τέκνο δεν
μπορεί να έχει πέραν των δύο επωνύμων. Αν τέλος (άρθρο 1505
παρ.3 ΑΚ) οι γονείς παραλείψουν τη δήλωση αυτή το τέκνο έχει το
επώνυμο του πατέρα.
Το συνηθέστερα διδόμενο με δήλωση
επώνυμο στην Ελλάδα είναι το επώνυμο του πατέρα.
Όσον αφορά τα τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων
τους, παίρνουν σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ παρ.1 το επώνυμο
της μητέρας. Αν η μητέρα παντρευτεί, ο σύζυγος της μητέρας
μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να δώσει το επώνυμό του ή
να το προσθέσει στο μέχρι τότε επώνυμο του τέκνου, αν
συναινέσει σε αυτό κατά τον ίδιο τύπο η μητέρα και το τέκνο.
Τα αυτά ισχύουν και σε περίπτωση επιγενομένου γάμου των
γονέων του τέκνου.
Σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ παρ. 3 αν γίνει εκούσια ή
δικαστική αναγνώριση δικαιούται το ενήλικο τέκνο ή αν το τέκνο
είναι ανήλικο, δικαιούνται οι γονείς του, ή ο ένας από αυτούς ή ο
επίτροπός του εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της
αναγνώρισης να προσθέσουν με δήλωση στο ληξιαρχείο το
πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του τέκνου. Αν στη δήλωση αυτή
προβαίνουν οι γονείς από κοινού, μπορούν να προσδιορίσουν το
επώνυμο σύμφωνα με το άρθρο 1505 παρ. 2. (ένα επώνυμο ή
συνδυασμός επωνύμων μέχρι δύο)
Το θετό τέκνο παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα. Δικαιούται
όμως, όταν ενηλικιωθεί, να προσθέσει και το πριν την υιοθεσία
επώνυμο. Αν ο θετός γονέας έχει δύο επώνυμα χρησιμοποιείται
για το σχηματισμό του επωνύμου του θετού τέκνου το πρώτο
(1563 ΑΚ). Μετά τη λύση της υιοθεσίας παύει να φέρει το
επώνυμο του θετού γονέα, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει
διαφορετικά (1577 ΑΚ).
Για τα έκθετα ισχύει το άρθρο 24 παρ. 4 του Νόμου 344/ 1976 (Ο
ληξίαρχος δίνει στο τέκνο επώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο).
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας

Διδακτικός στόχος της ενότητας σχετικά με το δίκαιο του ονόματος είναι η
απόκτηση βασικών γνώσεων στο θέμα των αρχών δικαίου όσον αφορά το
δίκαιο του επωνύμου στο Οικογενειακό Δίκαιο. Η απόκτηση γνώσεων και η
παροχή πρακτικών συμβουλών στο θέμα του δικαίου του ονόματος στην
καθημερινή πρακτική δικηγορικού γραφείου γίνεται σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
Η γνώση σχετικά με το ποιο επώνυμο δικαιούται να χρησιμοποιεί ένα
πρόσωπο κατά:











την απόκτηση του επωνύμου δια της γεννήσεως,
τη μεταγενέστερη αλλαγή του επωνύμου των ανηλίκων
το μεταγενέστερο κοινό δικαίωμα επιμελείας
την αμφισβήτηση της πατρότητας
την μεταγενέστερη ονοματοδοσία
την ονοματοδοσία όσον αφορά το επώνυμο του γονέα που δεν έχει
δικαίωμα επιμελείας
το μεταγενέστερο καθορισμό ή μεταβολή του κοινού συζυγικού
επωνύμου
την υιοθεσία
τη σύναψη του γάμου
το διαζύγιο

Επίσης διδακτικοί στόχοι είναι:
-

Η σωστότερη κατανόηση με πρακτικά παραδείγματα
Πρακτικές ασκήσεις
Λεξιλόγιο γερμανικών -ελληνικών στο θέμα – Καθήκον τήρησης
απορρήτου

Κρίσιμο είναι να έχουν οι εκπαιδευόμενοι δυνατότητα επισκόπησης των
διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση του επωνύμου και την αντιμετώπισή τους στο
επαγγελματικό τους πεδίο.
Οι διδακτικοί στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
διδακτικούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία
και τις συνοδευτικές στη διδακτέα ύλη οδηγίες τήρησης απορρήτου. Νέα στη
διδακτική αυτή ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις συνθήκες πλαισίου στην
Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις. Συνολικά πρέπει να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόμενοι εποπτική συνείδηση των προβλημάτων. Μαθησιακός στόχος
είναι στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι το δίκαιο του ονόματος είναι
διαφορετικό στις δύο χώρες και ότι το γεγονός αυτό έχει επιδράσεις και για
τους Έλληνες πολίτες που ζουν στη Γερμανία.
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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

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα σε γερμανική
γλώσσα

9-13

Εισαγωγή στο θέμα σε ελληνική
γλώσσα

14-20

Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα

21-28

29-40

41-60
61-75

76-80

81-90

Ερωτήσεις και απαντήσεις
εκάστοτε στη γερμανική ή ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
Ομαδική ή ατομική
εργασία

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
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Διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές
Για τη διδακτική ενότητα: Υποχρέωση στο δίκαιο του επωνύμου υπάρχει μόνον
περιορισμένη έκταση διδακτικών υλικών για εκπαιδευτές. Στο παράρτημα υπάρχουν
και άλλα έγγραφα, τα οποία θα ήταν δυνατόν να δοθούν. Πιθανώς θα μπορούσαν να
ζητηθούν έντυπα από το Ληξιαρχείο.
Είναι λογικό να δοθεί στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία το κείμενο του νόμου:
Άρθρο 1355 του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Συζυγικό επώνυμο
(1)
Οι σύζυγοι πρέπει να προσδιορίσουν κοινό επώνυμο (συζυγικό επώνυμο). Οι
σύζυγοι φέρουν τον επώνυμο που έχουν προσδιορίσει. Αν οι σύζυγοι δεν
προσδιορίσουν κοινό συζυγικό επώνυμο θα φέρουν το επώνυμο, το οποίο
χρησιμοποιούσαν κατά το χρονικό σημείο της τέλεσης του γάμου και μετά την τέλεση
του γάμου.
(2)
Οι σύζυγοι είναι δυνατόν να προσδιορίσουν ως συζυγικό επώνυμο με
δήλωση ………….
(3)
Η δήλωση περί του προσδιορισμού του συζυγικού επωνύμου ………..
(4)
Ένας σύζυγος, το επώνυμο του οποίου δεν καθίσταται συζυγικό επώνυμο
………..
(5)
Ο χήρος ή διαζευγμένος σύζυγος διατηρεί το συζυγικό επώνυμο ……….
(6)
Όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) είναι το επώνυμο ………….
Άρθρο 1616 του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) σε γονείς με συζυγικό επώνυμο
Άρθρο 1617 του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) σε γονείς χωρίς συζυγικό επώνυμο και με
κοινή επιμέλεια
(1)
(2)
(3)

Αν οι γονείς δεν χρησιμοποιούν συζυγικό επώνυμο …….
Αν οι γονείς εντός ενός μηνός δεν συμφωνήσουν ……….
Αν το τέκνο δεν έχει γεννηθεί στη ημεδαπή ……..

Άρθρο 1617α του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) σε γονείς χωρίς συζυγικό επώνυμο και με
αποκλειστική επιμέλεια
(1)
Αν οι γονείς δεν χρησιμοποιούν συζυγικό επώνυμο και μόνον ένας εξ αυτών
έχει την επιμέλεια …….
(2)
Ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια για ένα ……..
Άρθρο 1617β του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Επώνυμο σε περίπτωση μεταγενέστερης κοινής επιμελείας ή κατά φαινόμενο
πατρότητας
(1)
Αν η κοινή επιμέλεια των γονέων ……….
(2)
Αν αναγνωρισθεί αμετάκλητα ………….
Άρθρο 1617γ του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Επώνυμο σε περίπτωση μεταβολής του επωνύμου των γονέων
(1)
Αν οι σύζυγοι προσδιορίσουν το συζυγικό επώνυμο ……
(2)
Η παράγραφος 1 ισχύει ανάλογα …………
(3)
Η μεταβολή του ονόματος γένους (οικογενειακού επωνύμου) ……..
Άρθρο 1618 του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
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Ονοματοδοσία
Ο γονέας, στον οποίον ανήκει αποκλειστικά ή από κοινού με τον άλλο γονέα η γονική
μέριμνα άγαμου τέκνου …………
Άρθρο 1757 του γερμ. Αστικού Κώδικα (Απόσπασμα)
Επώνυμο τέκνου (1) έως (4)

Bila-Train in practice - Ενότητα “Οικογενειακό Δίκαιο-Δίκαιο του Επωνύμου”- ειδικευμένοι υπάλληλοι
δικηγορικού γραφείου - DE-EL

21

Ασκήσεις
Οι ακόλουθες ασκήσεις είναι δυνατόν να δοθούν σε εκπαιδευόμενους ως
ατομική άσκηση ή ομαδική άσκηση. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν για
κάθε άσκηση χρόνο επεξεργασίας 10 έως 15 λεπτά. Στόχος είναι να εκθέσουν
σύντομα βάσει των διδαχθέντων πως αποφασίζουν σε κάθε ατομική
περίπτωση και να αιτιολογήσουν την απόφαση αυτή και τις συνδεόμενες με
αυτήν ενέργειες.
Άσκηση 1:
Η Rita Müller και ο Mark Baumann θέλουν να παντρευτούν. Έχουν
δισταγμούς σχετικά με τις δυνατότητες της επιλογής τους του συζυγικού
επωνύμου. Νομίζουν ότι οικογενειακό επώνυμο μπορεί να γίνει μόνον το
όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) του συζύγου.
Πως κρίνετε την κατάσταση;
Συμφωνείτε με την άποψη του ζεύγους;
Ποιο όνομα γένους (οικογενειακό επώνυμο) μπορεί να γίνει συζυγικό
επώνυμο;
Άσκηση 2:
Η Claudia Bauer και ο Claus Mutschler θέλουν να παντρευτούν. Δεν μπορούν
να συμφωνήσουν σε ένα συζυγικό επώνυμο. Τώρα φοβούνται πως δεν θα
μπορέσουν να παντρευτούν.
Πως κρίνετε την κατάσταση;
Άσκηση 3:
Η κυρία Gieß και ο κύριος Peterson θέλουν να παντρευτούν. Ο κύριος Gieß
θέλει να κρατήσει το οικογενειακό του επώνυμο, θα έπαιρνε όμως ευχαρίστως
και το επώνυμο της γυναίκας του. Η κυρία Peterson θεωρεί ότι αυτό δεν είναι
δυνατόν. Μόνον η γυναίκα μπορεί να προσθέσει μετά το γένος της το
επώνυμο του συζύγου.
Είναι ορθά τα όσα λέει η κυρία Peterson;
Πως δημιουργούνται τα διπλά ονόματα και ποια νομική ρύθμιση υπάρχει;
Άσκηση 4:
Το ζεύγος Kunze θέλει να πάρει διαζύγιο. Δεν είναι σίγουροι για τις ρυθμίσεις
που αφορούν το συζυγικό επώνυμο. Το γένος της κυρίας Kunze είναι Meier
και ο κύριος Kunze ονομαζόταν Schulz.
(α) Τι δυνατότητες μεταβολής του επωνύμου ή διατήρησης του συζυγικού
επωνύμου υπάρχουν για το ζεύγος Kunze;
(β) Πως θα ήταν η ρύθμιση του επωνύμου αν οι σύζυγοι δεν έπαιρναν
διαζύγιο, αλλά ο άνδρας της κυρίας Kunze απεβίωνε;
Λύσεις:
Άσκηση 1.
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Η αρχή σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ. 1 γερμ. Α.Κ. είναι η εξής: «Οι
σύζυγοι πρέπει να προσδιορίσουν ένα κοινό επώνυμο (=συζυγικό επώνυμο)»
Σύμφωνα με το άρθρο 1355 παρ.2 του Γερμανικού Α.Κ. οι σύζυγοι μπορούν
με δήλωση ενώπιον του Ληξιαρχείου να προσδιορίσουν ότι αυτό είναι το
επώνυμο του άνδρα ή το επώνυμο της γυναίκας.
Άσκηση 2.
Το ζεύγος μπορεί παρόλα αυτά να παντρευτεί!
Αν οι σύζυγοι δεν συμφωνήσουν κατά το χρονικό σημείο της τέλεσης του
γάμου σε ένα κοινό συζυγικό επώνυμο, μπορούν να το πράξουν
μεταγενέστερα εντός μιας πενταετίας. Προς τούτο χρειάζονται επίσημο
πιστοποιητικό (άρθρο 1355 παρ.3 του Γερμανικού Α.Κ.).
Άσκηση 3.
Ο σύζυγος μπορεί εν πάση περιπτώσει δια δηλώσεως ενώπιον του
Ληξιάρχου να προτάξει ή να προσθέσει το επώνυμό του στο συζυγικό
επώνυμο. Δεν επιτρέπεται όμως να είναι διπλό επώνυμο.
Αυτό σημαίνει πως δεν έχει σημασία αν η γυναίκα προτάξει ή αν προσθέσει το
επώνυμό της ή αν ο άνδρας θελήσει να το κάνει αυτό.
Άσκηση 4α)
Και οι δύο μπορούν είτε να κρατήσουν το συζυγικό τους επώνυμο είτε
ο/η σύζυγος ή οι σύζυγοι λαμβάνει/ λαμβάνουν και πάλι το
οικογενειακό τους όνομα (γένος) τους, το οποίο είχαν πριν από την τέλεση
του γάμου
το οικογενειακό όνομα (γένος) προτάσσεται του επωνύμου ή
προστίθεται.
Άσκηση 4β)
Σε περίπτωση θανάτου ισχύουν οι αυτές ρυθμίσεις, όπως στην περίπτωση
του διαζυγίου!
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Τεστ / αξιολόγηση
Τα έγγραφα είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε εκπαιδευόμενους προκειμένου
να εξετάσουν τις βάσεις των κανόνων του δικαίου του επωνύμου.
1.
Αναφέρετε τη διαφορά του δικαίου του επωνύμου στο οικογενειακό
δίκαιο πριν από τη μεταρρύθμιση του 1976 και σήμερα.
2.
Ποιο επώνυμο λαμβάνει κατά κανόνα το τέκνο κατά τη γέννηση;
3.
Ποιο επώνυμο λαμβάνει το τέκνο κατά τη γέννηση αν οι σύζυγοι δεν
έχουν κοινό συζυγικό επώνυμο και έχουν και οι δύο το δικαίωμα της
επιμελείας;
4.
Πόσο χρόνο έχουν οι γονείς για τη διαδικασία να βρουν όνομα;
□ 1 εβδομάδα □ 2 μήνες □ 5 ημέρες □ 1 μήνα
5.
Τι θα συμβεί αν οι γονείς δεν συμφωνήσουν;
6.
Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του δικαίου του επωνύμου στην υιοθεσία
τέκνου;
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Λύσεις:
1.
Πριν από τη μεταρρύθμιση του δικαίου του γάμου το 1976 το επώνυμο
του άνδρα ήταν πάντοτε το οικογενειακό επώνυμο.
2.
Κατά τη γέννηση τέκνου λαμβάνει τούτο ως επώνυμο το συζυγικό
επώνυμο των γονέων του
3.
Αν και οι δύο γονείς έχουν την επιμέλεια για το τέκνο τους, πρέπει να
προσδιορίσουν το οικογενειακό επώνυμο του τέκνου ενώπιον ληξιάρχου. Το
τέκνο είναι δυνατόν να πάρει το οικογενειακό επώνυμο του πατέρα ή το
οικογενειακό επώνυμο της μητέρας.
4.
Οι γονείς έχουν χρόνο ένα μήνα.
5.
Αν μετά από την προθεσμία αυτή δεν συμφωνήσουν, το Οικογενειακό
Δικαστήριο θα αναθέσει το δικαίωμα προσδιορισμού σε ένα των γονέων.
6.
Το τέκνο θα λάβει ως όνομα γένους το οικογενειακό επώνυμο του ή
των θετών γονέων. Αν ένα συζυγικό ζεύγος υιοθετήσει τέκνο, η ονοματοδοσία
θα γίνει όπως σε τέκνο ζεύγους χωρίς κοινό επώνυμο. Αν το τέκνο έχει
συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας, πρέπει να συναινέσει στον
προσδιορισμό των θετών γονέων.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Ehename= συζυγικό επώνυμο
Familienname= οικογενειακό επώνυμο
Geburtsname= γένος (οικογενειακό επώνυμο)
Eheleute= σύζυγοι
Ehegatte= ο σύζυγος
Scheidung= διαζύγιο
Geburt= γέννηση
Eheschließung= τέλεση του γάμου
Doppelname= διπλό επώνυμο
Einigung= συμφωνία
Festlegung= προσδιορισμός
Einbenennung= ονοματοδοσία
Adoption= υιοθεσία
Standesamt= ληξιαρχείο
Sorgerecht= δικαίωμα επιμελείας
Namensfindung= εξεύρεση επωνύμου
Vaterschaftsanfechtung= προσβολή της πατρότητας
Namenserwerb= απόκτηση επωνύμου
Sorgerechtserklärung= δήλωση δικαιώματος επιμελείας
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Scheinvaterschaft= κατά φαινόμενο πατρότητα
Alleinsorge= αποκλειστική επιμέλεια
Namensführung= χρησιμοποίηση ονόματος
Lebenspartnerschaft= σχέση συμβίωσης ομοφύλων προσώπων
Familienbuch= Οικογενειακό Βιβλίο
Heiratsurkunde= Ληξιαρχική πράξη γάμου
Partnerschaftsurkunde=

Ληξιαρχική

πράξη

σύναψης

σχέσης

συμβίωσης ομοφύλων προσώπων
Auflösungsvermerk= σημείωση λύσεως
Aufhebungsurteil= απόφαση ακυρώσεως
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