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 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
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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 παρούσα ενότητα εστιάζει στις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και της δημοσίευσης
διαθήκης στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι:
-

διδάσκονται μία εισαγωγή στις διαφορετικούς τύπους διαθήκης
μαθαίνουν τις διαφορές μεταξύ της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της
διαδοχής από διαθήκη
διδάσκονται μία εισαγωγή στους τύπους σύνταξης της κληρονομικής σύμβασης
μαθαίνουν τη σημασία των εννοιών κληροδοσία και τρόπος
εξοικειώνονται με τα κληρονομικά δικαιώματα, την κληρονομική μερίδα και τη νόμιμη
μοίρα

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 “Κληρονομικά δικαιώματα” 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
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 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 “Κληρονομικά δικαιώματα” 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:
•Εξοικείωση με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και τη διαδοχή από διαθήκη
ως τύπους διαδοχής
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• Ικανότητα περιγραφής των τύπων διάταξης αιτία θανάτου
• Ικανότητα αναγνώρισης της φύσης μίας κληρονομικής σύμβασης
• Ικανότητα περιγραφής του δικαιώματος νόμιμης μοίρας
• Ικανότητα διάκρισης μεταξύ κληροδοσίας και τρόπου
• Ικανότητα περιγραφής της σημασίας ενός κληρονομητηρίου
•Ικανότητα ερμηνείας των όρων αποποίηση κληρονομίας και παραίτηση από την
κληρονομία
• Ασκήσεις
• Παραρτήματα
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 τα κληρονομικά διακαιώματα,
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
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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 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
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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
Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
Γενικές Αρχές1
Η ικανότητα δικαίου ενός ανθρώπου παύει με το θάνατό του. Αυτό σημαίνει ότι κατά
τη στιγμή του θανάτου του παύει, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα ιδιοκτησίας του επί
της περιουσίας του.
Η χρονική στιγμή του θανάτου ενός προσώπου, δηλ. η στιγμή της μεταβίβασης της
περιουσίας και των χρεών, ορίζεται σύμφωνα με την § 1922 του γερμανικού ΑΚ
(BGB) ως επαγωγή (Erbfall). Ο ορισμός είναι ο ίδιος και στην Ελλάδα.
Το πρόσωπο, στο οποίο περιέρχεται, είτε μόνο σε αυτό είτε μαζί με άλλους, η
περιουσία του κληρονομούμενου (η κληρονομία) ως σύνολο κατά την επαγωγή,
ονομάζεται κληρονόμος. Ο εκλιπών, του οποίου η περιουσία περιέρχεται άμεσα
στον κληρονόμο, ονομάζεται κληρονομούμενος.
Δικαίωμα επί της κληρονομίας μπορεί να έχει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη
Γερμανία μόνο όποιος διαθέτει και κληρονομική ικανότητα. Κληρονομική ικανότητα
διαθέτουν κατ’ αρχήν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το κληρονομικό
δικαίωμα ζώων είναι άγνωστο στο γερμανικό δίκαιο, καθώς τα ζώα δεν
συγκαταλέγονται από νομικής άποψης στα αντικείμενα, παρότι ο ΑΚ εφαρμόζει σε
αυτά τις διατάξεις για αντικείμενα (§ 90α AK). Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να
κληρονομήσουν μόνον εάν κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκονταν στη ζωή. Τα
πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί, αλλά όχι ακόμα γεννηθεί, θεωρούνται στη
Γερμανία ως πρόσωπα εν ζωή και κατά συνέπεια διαθέτουν κληρονομική ικανότητα
(§ 1923 εδάφιο 2 ΑΚ). Τα νομικά πρόσωπα, για να μπορούν να κληρονομήσουν, θα
πρέπει να είχαν συσταθεί κατά το χρόνο της επαγωγής και να μην είχαν λυθεί.
Επί της αρχής, επαφίεται στον κληρονομούμενο να επιλέξει σε ποιόν θα διαθέσει την
περιουσία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για διαδοχή από διαθήκη
(gewillkürte Erbfolge), η οποία καθορίζεται κατά κανόνα μέσω διαθήκης.
Διαφορετική από αυτήν είναι η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή ή διαδοχή από
το νόμο (gesetzliche Erbfolge). Η διαδοχή από διαθήκη υπερέχει της εξ αδιαθέτου
κληρονομικής διαδοχής. Η τελευταία ισχύει μόνο, όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η
υπάρχουσα διαθήκη είναι μερική.
Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
1

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Carmen Wolf: Arbeitshilfen für
Rechtsanwaltsfachangestellte. Formulare, Checklisten und Muster für praktische Büroabläufe. 3η έκδοση.
Neuwied 2006; Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Köhl/Oliver Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwaltsund Notarfachangestellte. 3η έκδοση. Haan-Gruiten 2005; Gerhard Köbler: Juristisches Wörterbuch. Für
Studium und Ausbildung. 14η έκδοση. Μόναχο 2007; Ferdinand Lutz/ Gabriela Greuling: Fachkunde für
Rechtsanwalts und Notarfachangestellte. Haan-Gruiten 2006. Συνιστώνται επίσης και εξής ιστοσελίδες:
http://www.erbrecht-ratgeber.de/erbrecht/index.html και http://www.steuerlinks.de/lr-nottestament.html;
http://www.finanztip.de/recht/erbrecht/erbsch5.htm
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Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή επέρχεται όταν δεν έχει συσταθεί διαθήκη ή
κληρονομική σύμβαση. Στη Γερμανία, ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα. Γίνεται
διάκριση μεταξύ τριών τύπων νομίμων κληρονόμων:




Συγγενείς του κληρονομούμενου
Σύζυγος του κληρονομούμενου
Υιοθετημένα πρόσωπα του κληρονομούμενου

Οι νομικές διατάξεις βασίζονται εδώ σε έναν απλό κοινό παρονομαστή, δηλ. στο ότι ο
κληρονομούμενος κληρονομείται από τους συγγενείς του. Πρόκειται περισσότερο για
στενούς συγγενείς, π.χ. τέκνα και εγγονούς/-ες, παρά πιο μακρινούς συγγενείς, π.χ.
ανιψιούς ή ανιψιές. Οι συγγενείς του κληρονομούμενου εντάσσονται σε διαφορετικές
τάξεις.









Νόμιμοι κληρονόμοι της πρώτης τάξης (§ 1924 εδάφιο 1 ΑΚ) είναι οι κατιόντες
του κληρονομούμενου, όπως τέκνα, εγγονοί/-ες, δισέγγονοι/-ες, κοκ.
Νόμιμοι κληρονόμοι της δεύτερης τάξης (§ 1925 εδάφιο 1 ΑΚ) είναι οι γονείς
του κληρονομούμενου και οι κατιόντες τους, δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα, οι
αδελφοί/-ες, οι ανιψιές, οι ανιψιοί, κοκ.
Νόμιμοι κληρονόμοι της τρίτης τάξης (§ 1926 εδάφιο 1 ΑΚ) είναι οι ανιόντες β’
βαθμού του κληρονομούμενου και οι κατιόντες τους, δηλαδή οι δύο
παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και οι θείοι, θείες, εξάδελφοι και εξαδέλφες
του κληρονομούμενου, κοκ.
Νόμιμοι κληρονόμοι της τέταρτης τάξης (§ 1928 εδάφιο 1 ΑΚ) είναι οι ανιόντες
γ’ βαθμού του κληρονομούμενου και οι κατιόντες τους, δηλαδή οι
προπαππούδες και προγιαγιάδες, καθώς και τα τέκνα, οι εγγονοί/-ες, οι
δισέγγονοι/-ες, κλπ.
Νόμιμοι κληρονόμοι της πέμπτης και όλων των περαιτέρω τάξεων είναι οι
ακόμα πιο μακρινοί ανιόντες του κληρονομούμενου και οι κατιόντες τους ((§
1929 ΑΚ).

Πέρα από τους συγγενείς του κληρονομούμενου, νόμιμοι κληρονόμοι είναι και



Ο/Η σύζυγος που επιζεί του κληρονομούμενου ((§ 1931 ΑΚ)
Τα υιοθετημένα πρόσωπα ((§ 1741, 1767 ΑΚ).

Με ισχύ από 01.08.2001 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της εξ
αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και ο επονομαζόμενος νόμος καταχωρισμένης
συμβιώσεως για ζευγάρια του ίδιου φύλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
αυτού, ο/η σύντροφος καταχωρισμένης συμβιώσεως διαθέτει μετά το θάνατο του/της
συντρόφου νόμιμα κληρονομικά δικαιώματα, τα οποία έχουν επί της ουσίας βασιστεί
σε αυτά του/της συζύγου.
Εάν τα ζευγάρια του ίδιου φύλου έχουν έγκυρα συστήσει μία σχέση καταχωρισμένης
συμβιώσεως με σχετική δήλωση ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας αρχής, ο
σύντροφος που επιζεί καλείται κατά το θάνατο του κληρονομούμενου με τους
συγγενείς της πρώτης τάξης (δηλ. τέκνα, εγγονούς/-ες, δισέγγονους/-ες, κοκ.) στο ένα
τέταρτο και με τους συγγενείς της δεύτερης τάξης (δηλ. τους γονείς του
κληρονομούμενου και τους κατιόντες τους) ή με τους παππούδες και γιαγιάδες του
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στο ήμισυ της κληρονομίας. Εάν δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς της πρώτης ή
δεύτερης τάξης, ούτε παππούδες ή γιαγιάδες, ο σύντροφος καταχωρισμένης
συμβιώσεως καλείται αυτοδικαίως μόνος στην κληρονομία.
Η αρχή της ισομοιρίας στη Γερμανία
Στις παραγράφους 1924 εδάφιο 4, 1925 εδάφιο 2, 1926 εδάφιο 2 και 1928 εδάφιο 2
του ΑΚ εκφράζεται άμεσα η αρχή αυτή: τα άτομα που ανήκουν σε μία τάξη καλούνται
σε ίσα μέρη στην κληρονομία.
Εάν δεν υπάρχουν νόμιμοι κληρονόμοι, τότε νόμιμος κληρονόμος της κληρονομίας
καθίσταται το δημόσιο ((§ 1936 ΑΚ). Το δημόσιο είναι τότε υποχρεωμένο σε κάθε
περίπτωση να αποδεχθεί την κληρονομία - πρόκειται για το μοναδικό κληρονόμο, ο
οποίος δεν μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία που του έχει επαχθεί (§ 1942
εδάφιο 2 ΑΚ).
Το νόμιμο κληρονομικό δικαίωμα του/της συζύγου2
Το νόμιμο κληρονομικό δικαίωμα του/της συζύγου, όπως και το νόμιμο κληρονομικό
δικαίωμα των συγγενών που παρουσιάστηκε παραπάνω, εφαρμόζεται – τόσο στη
Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα – μόνον εφόσον ο κληρονομούμενος δεν έχει αφήσει
διαθήκη, με την οποία να ρυθμίζει την κληρονομική διαδοχή μετά το θάνατό του. Το
μερίδιο, στο οποίο καλείται στην κληρονομία ο/η σύζυγος, εξαρτάται από δύο πτυχές:



Από το βαθμό συγγένειας των νομίμων κληρονόμων
Από το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων που ίσχυε μεταξύ των συζύγων
κατά την επαγωγή.

Για να καθοριστεί το νόμιμο κληρονομικό δικαίωμα του/της συζύγου, θα πρέπει
πρώτα να καθοριστεί η τάξη των νομίμων συγκληρονόμων.






Κατ’ αρχήν, ο νόμος προβλέπει πως ο επιζών σύζυγος καλείται με τους
επονομαζόμενους κληρονόμους της πρώτης τάξης στο ένα τέταρτο της
κληρονομίας. Εάν κατά τη στιγμή της επαγωγής υπάρχουν εκτός από το/τη
σύζυγο που επιζεί και τέκνα, εγγονοί/-ες ή δισέγγονοι/-ες του
κληρονομούμενου, ο σύζυγος καλείται στο ένα τέταρτο, ενώ τα τέκνα ή
εγγονοί/-ες στα τρία τέταρτα της κληρονομίας.
Εάν κατά τη στιγμή της επαγωγής δεν βρίσκονται μεν εν ζωή ούτε τέκνα ούτε
εγγονοί/-ες ή δισέγγονοι/-ες, αλλά οι γονείς του κληρονομούμενου, τότε στο
σύζυγο αναλογεί το ήμισυ της κληρονομίας, ενώ το άλλο ήμισυ στους γονείς
του κληρονομούμενου ή στα τέκνα αυτών.
Εάν κατά την επαγωγή έχει ήδη αποβιώσει κάποιος ανιόντας β’ βαθμού
(παππούς ή γιαγιά) και υπάρχουν κατιόντες του, ο σύζυγος που επιζεί
λαμβάνει και τις μερίδες που αναλογούν στους κατιόντες των παππούδων ή
γιαγιάδων που έχουν αποβιώσει.

2

Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Köhl/Oliver Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte. 3η έκδοση. Haan-Gruiten 2005, σ. 372.
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Εάν κατά τη στιγμή της επαγωγής δεν υπάρχουν πέρα από το σύζυγο που
επιζεί ούτε τέκνα του κληρονομούμενου (και όλοι οι κατιόντες τους), ούτε
γονείς (και όλοι οι κατιόντες τους), ούτε παππούδες ή γιαγιάδες, ο σύζυγος
που επιζεί καλείται μόνος στην κληρονομία.

Προηγουμένως αναφέρθηκε ήδη πως το καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων, στο οποίο βρίσκονταν οι σύζυγοι κατά τη στιγμή του θανάτου, επηρεάζει το
ύψος της κληρονομικής μερίδας που αναλογεί στο σύζυγο που επιζεί. Εδώ θα πρέπει
να γίνει διάκριση μεταξύ των περιουσιακών σχέσεων της συμμετοχής στα
αποκτήματα, της περιουσιακής αυτοτέλειας και της κοινοκτημοσύνης (§ 1931
εδάφια 3 και 4 του γερμανικού ΑΚ).
Η περιουσιακή σχέση της συμμετοχής στα αποκτήματα υφίσταται όταν δεν υπήρχε
καμία ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, πράγμα που ισχύει στις
περισσότερες περιπτώσεις. Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου, η περιουσιακή
σχέση της συμμετοχής στα αποκτήματα λαμβάνεται υπόψη μέσω της κατ' αποκοπή
προσαύξησης της κληρονομικής μερίδας του επιζώντος συζύγου κατά ένα τέταρτο.
Πέρα δηλαδή από τυχόν υπάρχοντα τέκνα του κληρονομούμενου, στην περίπτωση
της περιουσιακής σχέσης της συμμετοχής στα αποκτήματα, ο σύζυγος που επιζεί
λαμβάνει όχι μόνο το ένα τέταρτο της κληρονομίας, όπως παρουσιάστηκε
παραπάνω, αλλά το ήμισυ της κληρονομίας. Όταν καλείται στην κληρονομία με τους
κληρονόμους της δεύτερης τάξης, δηλαδή τους γονείς του κληρονομούμενου και τους
κατιόντες τους ή τους ανιόντες β’ βαθμού (παππούδες και γιαγιάδες), ο σύζυγος δεν
λαμβάνει μόνο το ήμισυ της κληρονομίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά τα
τρία τέταρτα αυτής.
Εάν οι σύζυγοι βρίσκονταν σε σχέση περιουσιακής αυτοτέλειας, δεν υπάρχουν
αποκτήματα που να πρέπει να αποδοθούν. Θα ισχύσουν επί της αρχής οι
προαναφερθέντες κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ο σύζυγος καλείται με τους
συγγενείς της πρώτης τάξης, δηλ. τα τέκνα και τους εγγονούς/-ες, στο ένα τέταρτο,
και με τους συγγενείς της δεύτερης τάξης, δηλ. τους γονείς και αδελφούς/-ες του
κληρονομούμενου, στο ήμισυ της κληρονομίας. Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι εκείνη
όπου οι νόμιμοι κληρονόμοι που καλούνται στην περιουσία είναι, πέρα από το
σύζυγο που επιζεί, μόνο ένα ή δύο τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση ο σύζυγος που
επιζεί και τα τέκνα καλούνται στην κληρονομία σε ίσα μέρη. Από το τρίτο τέκνο που
ζούσε κατά τη στιγμή της επαγωγής και μετά, η κληρονομική μερίδα που αναλογεί
στο σύζυγο που βρισκόταν σε σχέση περιουσιακής αυτοτέλειας παραμένει στο ένα
τέταρτο. Με αυτή την παρέκκλιση ο νομοθέτης αποσκοπεί στο να αποτρέψει το
ενδεχόμενο, η κληρονομική μερίδα του συζύγου που επιζεί να είναι μικρότερη από
αυτή ενός τέκνου (§ 1931 εδάφιο 1 ΑΚ, § 1931 εδάφιο 4 ΑΚ).
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Εξαίρετο του συζύγου
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το επονομαζόμενο εξαίρετο του συζύγου3. Ο
σύζυγος που επιζεί δικαιούται ως νόμιμος κληρονόμος, πέρα από την κληρονομική
μερίδα και ανεξάρτητα από το καθεστώς της περιουσιακής σχέσης των συζύγων, το
επονομαζόμενο εξαίρετο.
Το εξαίρετο αποτελείται από τα οικιακά αντικείμενα του συζυγικού νοικοκυριού, όπως
π.χ. έπιπλα, χαλιά, σκεύη, καθώς και το οικογενειακό αυτοκίνητο και τυχόν γαμήλια
δώρα.



Το «μεγάλο» εξαίρετο περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο συζυγικό νοικοκυριό, στο βαθμό που δεν αποτελούν
τμήμα του οικοπέδου (§ 1932 ΑΚ)
Το «μικρό» εξαίρετο περιλαμβάνει όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία του
«μεγάλου εξαίρετου», τα οποία είναι απαραίτητα στο σύζυγο που επιζεί για
την επαρκή τήρηση ενός νοικοκυριού (§ 1932 εδάφιο 1 ΑΚ)

Εάν ο σύζυγος που επιζεί είναι νόμιμος κληρονόμος μαζί με συγγενείς της δεύτερης
τάξης (δηλ. γονείς και αδελφούς/-ες του κληρονομούμενου), διατηρεί σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμά του σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Εάν πέρα από το
σύζυγο που επιζεί καλούνται στην κληρονομία ως νόμιμοι κληρονόμοι και συγγενείς
της πρώτης τάξης (δηλ. τέκνα ή εγγονοί/-ες του κληρονομούμενου), ο σύζυγος
δικαιούται τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εξαίρετο, μόνον εφόσον
του είναι απαραίτητα για την επαρκή τήρηση ενός νοικοκυριού. Σε περίπτωση
αντιδικίας αποφασίζουν τα δικαστήρια σε ποιες περιπτώσεις τα περιουσιακά στοιχεία
είναι απαραίτητα για την τήρηση ενός νοικοκυριού ((§ 1932 ΑΚ).
Διαδοχή από διαθήκη
Η διαθήκη
Η διαθήκη4 είναι μία μονομερής, ελεύθερα ανακλήσιμη διάταξη βούλησης του
κληρονομούμενου, με την οποία δύναται να καθορίσει τη νομική τύχη της περιουσίας
του μετά το θάνατό του, αντιπαρερχόμενος έτσι την εξ αδιαθέτου κληρονομική
διαδοχή.
Ο κληρονομούμενος διαθέτει εδώ ελευθερία διάθεσης, η οποία μπορεί να περιοριστεί
μόνο από δικαίωμα νόμιμης μοίρας, από γαμήλιο συμβόλαιο που έχει συναφθεί
ενόσω βρίσκεται εν ζωή ή από συνδιαθήκη. Αυτή η ελευθερία διάθεσης ονομάζεται
ελευθερία σύνταξης διαθήκης.
Η ικανότητα σύνταξης διαθήκης, δηλ. η ικανότητα σύνταξης μίας έγκυρης
διαθήκης, αντιστοιχεί ουσιαστικά στη δικαιοπρακτική ικανότητα, που σημαίνει ότι η
ικανότητα σύνταξης διαθήκης ξεκινά με τη συμπλήρωση του 16ου έτους ηλικίας. Ο
ανήλικος δεν μπορεί ωστόσο να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη. Αντίθετα, η διαθήκη θα
3
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πρέπει να συνταχθεί με ρητή δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή μέσω κατάθεσης
ανοιχτής δήλωσης. Οι σχετικές ρυθμίσεις είναι ταυτόσημες σε Ελλάδα και Γερμανία.
Πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν, μπορούν να συντάξουν διαθήκη
μόνο μέσω ρητής δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου (§ 2233 εδάφιο 2 του
γερμανικού ΑΚ). Πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να
συντάξουν διαθήκη μόνο μέσω κατάθεσης μίας γραπτής δήλωσης στο
συμβολαιογράφο.
Είδη διαθήκης στη Γερμανία
Ο γερμανικός ΑΚ αναγνωρίζει διαφορετικούς τρόπους σύνταξης μίας διαθήκης:




Τα είδη τακτικής διαθήκης (§ 2232 ΑΚ)
Την έκτακτη διαθήκη (§§ 2249 κ.α. ΑΚ)
τη διαθήκη σε πλοίο (§ 2251 ΑΚ)

Τα είδη τακτικής διαθήκης είναι σύμφωνα με την § 2232 ΑΚ



η ιδιόγραφη διαθήκη
η δημόσια διαθήκη

Η ιδιόγραφη διαθήκη
Στην ιδιόγραφη διαθήκη, το πρόσωπο καθορίζει μόνο του την κληρονομική διαδοχή
που επιθυμεί. Η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να συνταχθεί ιδιοχείρως από τον
κληρονομούμενο και να υπογραφεί από αυτόν (§ 2247 εδάφιο 1 ΑΚ). Η υπογραφή θα
πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο του κληρονομούμενου (§ 2247
εδάφιο 3 ΑΚ). Η χρονολόγηση μπορεί να είναι σημαντική, εάν ο κληρονομούμενος
έχει αφήσει περισσότερες από μία διαθήκες.
Το μειονέκτημα της ιδιόγραφης διαθήκης είναι ότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να έχει
πλαστογραφηθεί, να μην μπορεί να ευρεθεί ή να απωλεσθεί. Για να αποφευχθεί
αυτό, συνιστάται η κατάθεση της ιδιόγραφης διαθήκης στο αρμόδιο δικαστήριο προς
φύλαξη. Ως περαιτέρω μειονέκτημα θα μπορούσε ακόμα να αναφερθεί το γεγονός ότι
η ερμηνεία μίας διαθήκης που έχει συνταχθεί ιδιοχείρως μπορεί να αποδειχθεί
δύσκολη, εάν οι εντολές που περιλαμβάνονται στη διαθήκη δεν είναι σαφείς. Το
πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της σύνταξης της
διαθήκης ενώπιον ενός συμβολαιογράφου. Μία τέτοια δημόσια, όπως ονομάζεται,
διαθήκη, ενέχει μεν κόστος, εγγυάται όμως από την άλλη πλευρά τη σαφή απόδοση
της βούλησης του κληρονομούμενου, καθώς ο συμβολαιογράφος είναι
υποχρεωμένος να τον ενημερώσει και να τον συμβουλεύσει ενδελεχώς ως προς
τυχόν ανακολουθίες στην τελευταία βούλησή του. Ταυτόχρονα, μπορεί φυσικά κανείς
πάντοτε να ζητήσει συμβουλές από ένα δικηγόρο που χαίρει της εμπιστοσύνης του.
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Η διαθήκη του Βερολίνου
Η επονομαζόμενη διαθήκη του Βερολίνου (§2269 ΑΚ) αποτελεί μία ειδική
υποπερίπτωση της συνδιαθήκης στη Γερμανία. Οι σύζυγοι διαθέτουν τη δυνατότητα
της από κοινού σύνταξης διαθήκης. Εδώ προβλέπονται ορισμένες τυπικές
διευκολύνσεις. Έτσι, ο νόμος θεωρεί επαρκή την ιδιόχειρη σύνταξη της συνδιαθήκης
από τον έναν σύζυγο και την απλή υπογραφή της από τον άλλο.
Ταυτόχρονα, οι σύζυγοι διαθέτουν σε μία συνδιαθήκη τη δυνατότητα να συνδέσουν
τις επιμέρους εντολές τους με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτές να αλληλοεξαρτώνται ως
προς την ουσία τους. Εάν ο ένας σύζυγος ανακαλέσει στη συνέχεια μία τέτοια
αμοιβαία διάταξη, όπως ονομάζεται, ή εάν αυτή αποδειχθεί άκυρη, τότε και η
συνδεδεμένη με αυτήν διάταξη του άλλου συζύγου χάνει κι αυτή την εγκυρότητά της.
Η περιουσία μεταβιβάζεται σε έναν τρίτο, συνήθως τα τέκνα, μόνο αφού αποβιώσει ο
σύζυγος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαθήκη αντίστοιχη με τη διαθήκη του Βερολίνου.
Δημόσια διαθήκη
Η δημόσια διαθήκη μπορεί να συνταχθεί με δύο τρόπους ((§ 2232 ΑΚ)




ο κληρονομούμενος δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον
ενός συμβολαιογράφου, ο οποίος καταγράφει το περιεχόμενό της σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου περί καταρτίσεως συμβολαιογραφικών πράξεων
(Beurkundungsgesetz)
ο κληρονομούμενος διαβιβάζει στο συμβολαιογράφο ένα έγγραφο και δηλώνει
ότι το έγγραφο αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση - η δήλωση θεωρείται
από το συμβολαιογράφο

Η δημόσια διαθήκη διασφαλίζει ότι μετά το θάνατο του κληρονομούμενου αυτή θα
ευρεθεί και ότι δεν θα έχει υποστεί αλλαγές από την κατάθεσή της στο αρμόδιο
δικαστήριο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει μία διόλου
ευκαταφρόνητη οικονομική επιβάρυνση.
Έκτακτες διαθήκες
Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο σύνταξης διαθήκης, ο οποίος επιτρέπεται μόνο,
όταν ο κληρονομούμενος αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του ή βρίσκεται
σε τόπο αποκλεισμένο και δεν είναι δυνατή η σύνταξη δημόσιας διαθήκης.
Ο γερμανικός Αστικός Κώδικας (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) αναγνωρίζει τρία
είδη έκτακτης διαθήκης:




Έκτακτη διαθήκη ενώπιον του δημάρχου (§ 2249 ΑΚ)
Έκτακτη διαθήκη ενώπιον τριών μαρτύρων (§ 2250 ΑΚ)
Έκτακτη διαθήκη σε πλοίο (§ 2251 ΑΚ)

Στην περίπτωση της έκτακτης διαθήκης ενώπιον του δημάρχου ο δήμαρχος
υποκαθιστά, παρουσία δύο μαρτύρων, το συμβολαιογράφο. Εάν ο κληρονομούμενος
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βρίσκεται σε αποκλεισμένο τόπο ή δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το δήμαρχο
λόγω του άμεσου κινδύνου για τη ζωή του, έχει τη δυνατότητα σύνταξης της διαθήκης
του ενώπιον τριών μαρτύρων (διαθήκη τριών μαρτύρων).
Λάθη τύπων, τα οποία έχουν προκύψει κατά την καταγραφή, δεν καθιστούν άκυρη τη
διαθήκη ενώπιον του δημάρχου ή τη διαθήκη τριών μαρτύρων, εάν μπορεί να
συμπεραθεί με βεβαιότητα, ότι η διαθήκη περιέχει μία αξιόπιστη απόδοση της
δήλωσης του κληρονομούμενου (§§ 2249 εδάφιο 6, 2250 εδάφιο 3 σημείο 2 ΑΚ).
Η διαθήκη σε πλοίο μπορεί να συνταχθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού επάνω σε
γερμανικό πλοίο μέσω προφορικής δήλωσης ενώπιον τριών μαρτύρων. Σε αντίθεση
με τα δύο άλλα είδη, η διαθήκη αυτή δεν προϋποθέτει κάποια ιδιαίτερη έκτακτη
κατάσταση.
Για τις έκτακτες διαθήκες ισχύουν, πέραν αυτού, οι ίδιες αρχές με αυτές που ισχύουν
για τις δημόσιες και τις ιδιόγραφες διαθήκες:




Ο κληρονομούμενος πρέπει να προβεί στη δήλωση αυστηρά προσωπικά (§
2064 ΑΚ).
Η ανάκληση μίας δήλωσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή (§ 2253 ΑΚ).

Οι έκτακτες διαθήκες έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ (§ 2252 ΑΚ). Θεωρούνται
όλες τους ως μη συνταχθείσες, εάν παρέλθουν τρεις μήνες από τη σύνταξή τους και
ο κληρονομούμενος εξακολουθεί να ζει.
Η κληρονομική σύμβαση στη Γερμανία
Η κληρονομική σύμβαση5 είναι η σύμβαση του κληρονομούμενου με ένα ή
περισσότερα άλλα πρόσωπα για την εγκατάσταση κληρονόμου, τη διάταξη
κληροδοσίας ή τρόπου (§§ 1941, 2274 κ.α. ΑΚ). Η σύναψη της κληρονομικής
σύμβασης θα πρέπει να καταγραφεί από συμβολαιογράφο με την ταυτόχρονη
παρουσία και των δύο μερών. Ο κληρονομούμενος δεν μπορεί να την ανακαλέσει
μονομερώς, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Το δικαίωμα της κυριότητας
του κληρονομούμενου επί της περιουσίας του μέσω δικαιοπραξίας μεταξύ ζώντων
έως το θάνατό του δεν επηρεάζεται από την κληρονομική σύμβαση. Οι αμοιβαίες
διατάξεις αιτία θανάτου, όπως η διαθήκη του Βερολίνου, ακολουθούν τους δικούς
τους κανόνες.
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται σε μία κληρονομική σύμβαση είναι ουσιαστικά
δεσμευτικές για τον κληρονομούμενο και δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν εκ
των υστέρων από αυτόν. Εάν επιθυμεί να επιφυλαχθεί μίας δυνατότητας
τροποποίησης, θα πρέπει να την προβλέψει μέσα στην κληρονομική σύμβαση.
Τυχόν προηγούμενες διατάξεις τελευταίας βούλησης αναιρούνται με τη σύναψη της
κληρονομικής σύμβασης.
Ακριβώς αυτές οι συνέπειες της κληρονομικής σύμβασης που προαναφέρθηκαν αναίρεση προηγούμενων διατάξεων αιτία θανάτου, νομική δεσμευτικότητα για το
μέλλον – θα πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά πριν από τη σύναψη μίας
5
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κληρονομικής σύμβασης. Μία σύναψη που έχει υπογραφεί και δεν περιλαμβάνει
ρήτρα υπαναχώρησης δεσμεύει ουσιαστικά τα συμβαλλόμενα μέρη ως προς τα
συμφωνηθέντα. Μόνο υπό πολύ ειδικές προϋποθέσεις – που σπάνια ισχύουν –
μπορεί π.χ. να τροποποιηθεί μία εγκατάσταση κληρονόμου, όπως αυτή προβλέπεται
σε μία κληρονομική σύμβαση. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει πριν από τη σύναψη μίας
κληρονομικής σύμβασης να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα επίτευξης του
επιθυμητού διακανονισμού μέσω σύνταξης μίας διαθήκης, ούτως ώστε να διατηρήσει
κανείς στο μέλλον τη δυνατότητα να αντιδράσει με ευέλικτο τρόπο σε νέα δεδομένα.
Κληροδοσία
Η κληροδοσία περιγράφει τον προσπορισμό μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων
ή στοιχείων της κληρονομίας μέσω διάταξης αιτία θανάτου σε ένα πρόσωπο, το
οποίο δεν εγκαθίσταται κληρονόμος (κληροδόχος - § 1939 ΑΚ). Ο κληροδόχος
αποκτά με την επαγωγή το (ενοχικό) δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή του
κληροδοτήματος - στην κληροδοσία κληρονομίας (Erbschaftsvermächtnis) από τον
κληρονόμο και στην υποκληροδοσία (Untervermächtnis) από τον άλλο κληροδόχο
(§§ 2147–2191 ΑΚ). Για την αποδοχή και την αποποίηση μίας κληροδοσίας ισχύουν
τα όσα προβλέπονται για την αποδοχή και την αποποίηση κληρονομίας (§§ 1942 κ.α.
σε συνδυασμό με την § 2180 ΑΚ).
Τρόπος
Ο τρόπος είναι η υποχρέωση σε παροχή, την οποία επιβάλλει ο κληρονομούμενος
στον κληρονόμο ή τον κληροδόχο, χωρίς να έχει κανείς άλλος δικαίωμα σε αυτή την
παροχή. Ο τρόπος είναι μία δυνατότητα του κληρονομούμενου στο πλαίσιο μίας
διάταξης αιτία θανάτου (διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση). Ορίζεται νομικά στην §
1940 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) και ρυθμίζεται στις §§ 2192 έως 2196
ΑΚ.
Ο κληρονομούμενος μπορεί να βαρύνει μόνο έναν κληρονόμο ή κληροδόχο με τον
τρόπο.
Δεν είναι ωστόσο υποχρεωμένος να ορίσει ωφελούμενο. Μπορεί να αφήσει στο
βεβαρημένο να κάνει την επιλογή. Μέσω του τρόπου, ο κληρονομούμενος επιθέτει
στους κληρονόμους ή κληροδόχους την υποχρέωση μίας παροχής, η οποία επιθυμεί
να εκπληρωθεί μετά το θάνατό του. Μπορεί να επιτύχει το ίδιο μέσω μίας
προσπόρισης (κληροδοσία ή εγκατάσταση κληρονόμου υπό αίρεση), η διαφορά
όμως εντοπίζεται στη θέση του ωφελούμενου: ο ωφελούμενος από την υποχρέωση
παροχής – σε αντίθεση με τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο – δεν έχει δικαίωμα στην
παροχή και δεν μπορεί κατά συνέπεια να την αξιώσει νομικά, να εναγάγει ή να
ζητήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης.
Την εκτέλεση του τρόπου έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν μόνο ο κληρονόμος, ο
συγκληρονόμος ή σε ορισμένες περιπτώσεις και ο εκτελεστής της διαθήκης. Ως
εκπληρωτέα παροχή μπορεί να ταχθεί οποιαδήποτε δράση ή παράλειψη.
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Παραδείγματα:






Ταφή με ορισμένο τρόπο ή φροντίδα του μνήματος
Προσχώρηση σε μία οργάνωση
Δωρεά για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Δημοσίευση γραπτών
Μη πώληση ακινήτου, κοκ.

Ένας τρόπος μπορεί να καταστεί άκυρος, εάν υποχρεώνει το βεβαρημένο σε μία
αδύνατη παροχή ((§§ 2192, 2171 ΑΚ).
Νόμιμη μοίρα
Η νόμιμη μοίρα6 είναι ένα νόμιμο κληρονομικό δικαίωμα, το οποίο εφαρμόζεται όταν
ο κληρονομούμενος αποκλείει ένα στενό συγγενή από την κληρονομική διαδοχή μετά
το θάνατό του μέσω διαθήκης. Η διάταξη αυτή υπάρχει και στη Γερμανία και στην
Ελλάδα, βασιζόμενη στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Ο κληρονομούμενος
περιορίζεται στην ελευθερία σύνταξης διαθήκης του από το δικαίωμα νόμιμης μοίρας.
Μέσω του δικαιώματος νόμιμης μοίρας διασφαλίζεται η ελάχιστη συμμετοχή των
στενών συγγενών στην περιουσία του κληρονομούμενου. Ο αποκλειόμενος στη
διαθήκη από την κληρονομική διαδοχή στενός συγγενής δεν εγκαθίσταται μεν
κληρονόμος, αποκτά ωστόσο χρηματική αξίωση έναντι του ή των κληρονόμων. Το
δικαίωμα νόμιμης μοίρας μπορεί να αφαιρεθεί από το μεριδούχο μόνο υπό πολύ
συγκεκριμένες και νομικά καθορισμένες προϋποθέσεις μέσω διαθήκης (§§ 2333 κ.α.
του γερμανικού ΑΚ).
Δικαίωμα νόμιμης μοίρας διαθέτουν:






οι κατιόντες του κληρονομούμενου (τέκνα, εγγονοί/-ες και δισέγγονοι/-ες) (§
2303 εδάφιο 1 ΑΚ)
ο σύζυγος (§ 2303 εδάφιο 2 ΑΚ)
και οι γονείς του κληρονομούμενου (§ 2303 εδάφιο 2 ΑΚ).
Με ισχύ από την 01.08.2001 πλέον και ο σύντροφος καταχωρισμένης
συμβιώσεως που επιζεί.
Αντίθετα, δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας οι αδελφοί/-ες του
κληρονομούμενου καθώς και άλλοι πιο μακρινοί συγγενείς. Προϋπόθεση για
την ύπαρξη δικαιώματος νόμιμης μοίρας αποτελεί κατ’ αρχήν ο αποκλεισμός
ενός μεριδούχου από την κληρονομική διαδοχή μέσω διάταξης αιτία θανάτου.

Η νόμιμη μοίρα είναι το ήμισυ της αξίας της νόμιμης εξ αδιαθέτου μερίδας (§ 2303
εδάφιο 1 ΑΚ). Αυτό είναι και το ακριβές ύψος του ενοχικού δικαιώματος απαίτησης
των δικαιούχων νόμιμης μοίρας έναντι του κληρονόμου (ή των κληρονόμων). Εάν
ένας δικαιούχος νόμιμης μοίρας έχει περιληφθεί στη διαθήκη και η αξία του μεριδίου
του είναι μικρότερη από τη νόμιμη μοίρα, έχει δικαίωμα για το μέρος που λείπει (§
2305 ΑΚ). Το επιπρόσθετο μέρος είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας της νόμιμης

6

Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Köhl/Oliver Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und
η
Notarfachangestellte. 3 έκδοση. Haan-Gruiten 2005, σ. 392 κ.α.
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μοίρας του σύμφωνα με την § 2303 ΑΚ και την αξία του προσπορισμού βάσει της
διαθήκης.
Η δημοσίευση διαθήκης
Η δημοσίευση διαθήκης χρησιμεύει στη γνωστοποίηση του περιεχόμενου της
διαθήκης σε όλους τους συμμετέχοντες. Την αρμοδιότητα αυτή αναλαμβάνει το
δικαστήριο κληρονομίας, το οποίο και ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με το
περιεχόμενο της διαθήκης. Το δικαστήριο κληρονομίας ορίζει και την ημερομηνία
δημοσίευσης. Κατά την ημερομηνία αυτή προσάγονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του
κληρονομούμενου και οι συμμετέχοντες στη διαθήκη. Με τη δημοσίευση της διαθήκης
ξεκινούν μία σειρά από διαφορετικές προθεσμίες.
Αποκλεισμός από την κληρονομία
Ο κληρονομούμενος είναι επί της αρχής ελεύθερος να επιλέξει ποιο πρόσωπο
επιθυμεί να καταστήσει κληρονόμο της περιουσίας του. Μπορεί να αποκλείσει ένα
μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα με τη διαθήκη του, εάν ο τελευταίος έχει υποπέσει σε
σοβαρά παραπτώματα. Το τι περιλαμβάνουν αυτά, ορίζονται από τον ΑΚ στην




§ 2333 ΑΚ (για κατιόντες)
§ 2334 ΑΚ (για γονείς)
§ 2335 ΑΚ (για συζύγους).

Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη, ότι στην περίπτωση της αποκλήρωσης
εξακολουθεί να υφίσταται δικαίωμα νόμιμης μοίρας για τους στενούς συγγενείς,
δηλαδή τα τέκνα, το/τη σύζυγο και τους γονείς του κληρονομούμενου. Ως
κληρονομούμενος δεν μπορεί δηλαδή κανείς να αποκλείσει την συμμετοχή των
στενών συγγενών – σε περιορισμένο βαθμό τουλάχιστον – στην κληρονομία.
Το κληρονομητήριο (§2353 ΑΚ) είναι το επίσημο πιστοποιητικό που εκδίδεται από
το δικαστήριο κληρονομίας μετά από αίτηση του κληρονόμου. Το κληρονομητήριο
πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου και το μέγεθος της
κληρονομικής μερίδας, όταν αυτός καλείται σε μέρος της κληρονομίας. Το
κληρονομητήριο αποτελεί τεκμήριο για την ύπαρξη του αναφερόμενου κληρονομικού
δικαιώματος (§2365 ΑΚ).
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Το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα
Το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα7 είναι, επί της αρχής, συγγενικό δίκαιο
κληρονομίας (σύστημα «ρίζας», τέταρτη τάξη μόνο οι προπαππούδες και
προγιαγιάδες).Οι κληρονόμοι της πρώτης τάξης είναι τα τέκνα. Από το 1983, τα τέκνα
που γεννιούνται σε γάμο είναι ισότιμα με τα τέκνα που γεννιούνται χωρίς γάμο των
γονέων τους. Οι επιζώντες σύζυγοι καλούνται με τους συγγενείς της πρώτης τάξης
στο ένα τέταρτο και με άλλους συγγενείς με κληρονομικό δικαίωμα στο ήμισυ της
κληρονομίας.
Τα αποκτήματα που προκύπτουν σε γάμο καλύπτονται μέσω ενοχικού δικαιώματος.
Η κληρονομική διαδοχή από διαθήκη προέχει της εξ αδιαθέτου κληρονομικής
διαδοχής. Η εγκατάσταση κληρονόμου είναι δυνατή μόνο μέσω διαθήκης, ενώ οι
συνδιαθήκες αποκλείονται. Οι αποκληρωμένοι στενοί συγγενείς και νόμιμοι
κληρονόμοι λαμβάνουν νόμιμη μοίρα.
Ο ενήλικος κληρονομούμενος μπορεί να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη, την οποία
θα πρέπει να συντάξει και να υπογράψει ιδιοχείρως. Η δημόσια διαθήκη ενώπιον
συμβολαιογράφου απαιτεί την παρουσία τριών μαρτύρων ή την παρουσία ενός
ακόμα συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα. Εκτός αυτού υπάρχουν, ως είδη
έκτακτης διαθήκης, η διαθήκη σε πλοίο, η διαθήκη σε εκστρατεία και η διαθήκη σε
αποκλεισμό.
Η διαθήκη είναι ελεύθερα ανακλήσιμη. Μπορεί να περιλαμβάνει κληροδοσίες ή
τρόπους. Δυνατή είναι επίσης και η διάταξη εκτέλεσης διαθήκης.
Ο κληρονόμος διαθέτει τη δυνατότητα να αποδεχτεί την κληρονομία, εντός της
προθεσμίας αποποίησης, μόνο υπό την επιφύλαξη του ευεργετήματος της
απογραφής και ευθύνεται στη συνέχεια, μετά τη σύνταξη μίας αληθούς και πλήρους
απογραφής, για τα χρέη του κληρονομούμενου μόνο μέσα στα όρια της κληρονομίας.

Το σημείο αναφοράς για το εφαρμοστέο κληρονομικό δίκαιο είναι η ιθαγένεια, την
οποία κατείχε ο κληρονομούμενος κατά τη στιγμή του θανάτου του8.
Εάν αυτός ήταν πολυιθαγενής, η απόφαση λαμβάνεται με βάση τη στενότερη σχέση,
εκτός και αν ο κληρονομούμενος ήταν και Έλληνας – περίπτωση στην οποία, η
ιθαγένεια αυτή προέχει.
Το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ακολουθεί την αρχή της ενότητας της
κληρονομίας. Δεν γίνεται διάκριση, όπως π.χ. στη Γαλλία, μεταξύ διαφορετικών
ειδών αντικειμένων κληρονομίας, γεγονός που θα οδηγούσε στον κατακερματισμό
της κληρονομίας.

7

8

Πηγή: Βιβλιογραφία: Papantoniou, N., Erbrecht, 5. A. 1989 (ελλην.); Filios, P., Erbrecht, 4. A. 1998 (ελλην.);
Spyridakis, I./Spyridakis, M., Erbrecht, 2002 (ελλην.) sowie http://www.koeblergerhard.de/Rechtsgriechisch/
EinfuehrungGriechisch.pdf, Ενημέρωση 2006.
Πηγή:

http://www.fach-anwalt-erbrecht.de/griechenland.html, ενημέρωση: Οκτώβριος 2007.
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Γι’ αυτό και οι αναπαραπομπές και οι παραπομπές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
της χώρας προέλευσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του
κληρονομικού καθεστώτος.
Το κληρονομικό καθεστώς περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλα τα
ζητήματα, τα οποία άπτονται της κληρονομικής διαδοχής αιτία θανάτου.
Ουσιαστικό δίκαιο
1. Ως νόμιμοι κληρονόμοι καλούνται ο σύζυγος, οι συγγενείς του κληρονομούμενου
και το δημόσιο.
2. Η κληρονομική διαδοχή των συγγενών καθορίζεται με βάση τέσσερις τάξεις. Οι
συγγενείς της προηγούμενης τάξης αποκλείουν τους συγγενείς των επομένων
τάξεων. Στην πρώτη τάξη συγκαταλέγονται τα τέκνα και τα τέκνα των τέκνων του
κληρονομούμενου, στη δεύτερη τάξη οι γονείς και οι αδελφοί/-ες, στην τρίτη τάξη οι
παππούδες και γιαγιάδες και οι κατιόντες τους και στην τέταρτη τάξη ανήκουν μόνο
οι προπαππούδες και προγιαγιάδες.
3. Ο σύζυγος καλείται στην κληρονομία μαζί με τους κατιόντες, γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες ή αδελφούς/-ες. Μόνο όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι συγγενείς,
κληρονομεί μόνος ο σύζυγος. Μαζί με κατιόντες της πρώτης τάξης, ο σύζυγος
καλείται στο 1/4 της κληρονομίας. Μαζί με συγγενείς των άλλων τάξεων, ο σύζυγος
καλείται στο ήμισυ της κληρονομίας. Πέραν αυτού, ο σύζυγος λαμβάνει, όπως και
στο γερμανικό δίκαιο, το εξαίρετο. Είναι ταυτόχρονα σημαντικό το καθεστώς των
περιουσιακών σχέσεων που ίσχυε μεταξύ των συζύγων. Η κληρονομική μερίδα
αυξάνεται π.χ. κατ’ αποκοπή κατά 1/3, εάν οι σύζυγοι ζούσαν σε περιουσιακή σχέση
συμμετοχής στα αποκτήματα.
4. Το ελληνικό δίκαιο κάνει διάκριση μεταξύ της ιδιόγραφης, της δημόσιας
(συμβολαιογραφικής) και της σπάνιας μυστικής διαθήκης. Η ιδιόγραφη διαθήκη
πρέπει να συνταχθεί, να υπογραφεί και να χρονολογηθεί με αναφορά και του τόπου
από τον κληρονομούμενο. Υπάρχουν επίσης και οι έκτακτες διαθήκες.
Προσοχή:
Οι συνδιαθήκες και οι κληρονομικές συμβάσεις σε οποιαδήποτε μορφή θεωρούνται
άκυρες. Οι διαθήκες και οι κληρονομικές συμβάσεις που έχουν συνταχθεί στην
αλλοδαπή απορρίπτονται θεωρούμενες ως παράβαση της ελληνικής δημόσιας τάξης
(η βιβλιογραφία είναι εν μέρει διαφορετικής άποψης).
5. Στην ομάδα προσώπων που δικαιούνται νόμιμη μοίρα συγκαταλέγονται ο
σύζυγος, τα τέκνα και οι γονείς του κληρονομούμενου. Το ύψος της αξίωσης νόμιμης
μοίρας ανέρχεται στο ήμισυ της νόμιμης κληρονομικής μερίδας. Η αξίωση νόμιμης
μερίδας είναι διαμορφωμένη ως έκτακτο κληρονομικό δικαίωμα, πράγμα που
σημαίνει ότι ο μεριδούχος νόμιμης μοίρας δεν λαμβάνει απλώς ένα ενοχικό
δικαίωμα, αλλά συμμετέχει στην κληρονομία ως προς το ύψος της νόμιμης μοίρας
του.
Προσοχή:
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Έλληνες, οι οποίες είχαν τη μόνιμη κατοικία τους για 25 συναπτά έτη πριν από το
θάνατό τους στην αλλοδαπή, δεν υπέχουν τους περιορισμούς των διατάξεων
σχετικά με τη νόμιμη μοίρα ως προς τη διάθεση αιτία θανάτου της ευρισκόμενης
στην αλλοδαπή περιουσίας τους. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η εγκυρότητα των
διαθηκών ή άλλων διατάξεων τελευταίας βούλησης σχετικά με την ευρισκόμενη στην
αλλοδαπή περιουσία δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι αυτές αποκλίνουν από το
ελληνικό δίκαιο της νόμιμης μοίρας.
Φορολογικό κληρονομικό δίκαιο
Προσοχή:
Το ελληνικό φορολογικό δίκαιο υπόκειται σε συχνές αλλαγές.
Επί της αρχής υφίσταται μία απεριόριστη φορολογική υποχρέωση για Έλληνες και
αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε περιουσία, κινητή ή ακίνητη,
που βρίσκεται στην Ελλάδα, υπόκειται σε ελληνική φορολόγηση.
Προς αποφυγή διπλής φορολόγησης, ο οφειλόμενος στην αλλοδαπή φόρος
κληρονομίας αφαιρείται από το φόρο που παρακρατείται στην Ελλάδα.
Μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας υπάρχει από 1912 μία Σύμβαση για τη
Φορολόγηση των Κληρονομικών Δικαιωμάτων σε Κινητά Περιουσιακά Στοιχεία,
σύμφωνα με την οποία, τα περιουσιακά στοιχεία ενός Γερμανού υπηκόου, ο οποίος
κατά τη στιγμή του θανάτου του είχε την κατοικία του στην Ελλάδα, θα πρέπει να
φορολογηθούν μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, εάν ο κληρονόμος είχε τη
συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει αντιστρόφως για τον Έλληνα
κληρονομούμενο με κινητή περιουσία στη Γερμανία.
Διευθέτηση μίας επαγωγής στην Ελλάδα
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εισηγηθεί την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης
θανάτου εις τριπλούν από τον αρμόδιο ελληνικό δήμο. Αυτή θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για την έκδοση αρνητικής βεβαίωσης από το κεντρικό μητρώο
διαθηκών της Ελλάδας που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλη διάταξη αιτία θανάτου
του κληρονομούμενου στην Ελλάδα.
Για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από τη χώρα καταγωγής απαιτείται
συχνά μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης
των προθεσμιών υποβολής στην Ελλάδα, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να
οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις και, εν τέλει, σε τόκους υπερημερίας και
χρηματικές ποινές.
Στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η δήλωση αποδοχής κληρονομίας, εφόσον
κληρονομείται ακίνητη περιουσία. Εάν δεν είναι βέβαιο κατά πόσο η κληρονομία είναι
επιβαρυμένη με χρέη, μπορεί κανείς να αποδεχτεί την κληρονομία με το ευεργέτημα
της απογραφής.
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Έτσι, τυχόν υποχρεώσεις περιορίζονται μόνο στην αξία της κληρονομίας και ο
κληρονόμος δεν φέρει ευθύνη για το σύνολο των υποχρεώσεων της κληρονομίας.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν Έλληνα συμβολαιογράφο η
φορολογική δήλωση κληρονομίας.
Ο φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα
Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων γενικά, δηλαδή όχι μόνο ακίνητης περιουσίας,
στην περίπτωση κληρονομίας ή δωρεάς υπόκειται σε φορολόγηση τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία.
Κατά συνέπεια, η βάση για τον υπολογισμό του ελληνικού φόρου κληρονομίας ή
δωρεάς είναι το σύνολο της περιουσίας του κληρονομούμενου ή του δωρητή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογικοί συντελεστές είναι κατάτι υψηλότεροι και τα
φορολογικά όρια χαμηλότερα στην Ελλάδα απ’ ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Αυτό
προκύπτει από το γεγονός, ότι οι επίσημες αντικειμενικές αξίες, επί τη βάσει των
οποίων γίνεται η φορολόγηση των ακινήτων, είναι πολύ χαμηλές.
Οι φορολογικοί συντελεστές ξεκινούν από 0% για περιουσίες έως και 80.000 € που
κληρονομούνται από στενούς συγγενείς και αυξάνονται κλιμακωτά έως το 40%.
Το αφορολόγητο όριο μεταξύ συζύγων και κατιόντων πρώτου βαθμού και εγγονών
είναι 80.000 €, μεταξύ συγγενών δευτέρου και τρίτου βαθμού 15.000 € και για πιο
μακρινούς συγγενείς ή μη συγγενείς 5.000 €.
Οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν και στην περίπτωση των δωρεών.
Παράδειγμα υπολογισμού:
Κατά το θάνατό του, ο Α αφήνει, σύμφωνα με τον υπολογισμό της αρμόδιας
υπηρεσίας οικονομικών, μία περιουσία αποτελούμενη αποκλειστικά από ακίνητα,
αξίας 200.000 €, η οποία κληρονομείται από τη σύζυγό του Σ και τον υιό του Β κατ’
ισομοιρία με μερίδιο ½ ο καθένας.
Σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας τους λαμβάνει μία περιουσία αξίας 100.000 €. Ο
φόρος υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κληρονόμο. Κατά συνέπεια, η Σ και ο Β
φορολογούνται για το ποσό των 100.000 € έκαστος.
Ο συντελεστής υπολογισμού για το ποσό των 80.000 € είναι «0», που σημαίνει ότι το
ποσό αυτό δεν φορολογείται.
Όλα τα ποσά που αντιστοιχούν σε κληρονομία και βρίσκονται μεταξύ του ποσού των
80.000 € και του ποσού των 100.000 € φορολογούνται με συντελεστή 5%. Κατά
συνέπεια, από τη συνολική αξία των 100.000 € για κάθε φορολογούμενο, τα πρώτα
80.000 € μένουν αφορολόγητα και τα υπόλοιπα 20.000 € φορολογούνται με 5%. Έτσι
έχουμε 20.000 € Χ 5% = 1.000 €. Κατά συνέπεια, τόσο η Σ, όσο και ο Β θα κληθούν
να καταβάλουν φόρο ύψους 1.000 €.
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Φόρος κληρονομίας για ακίνητα στην Ελλάδα
Επί της αρχής, τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα φορολογούνται κατά την
επαγωγή σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, άσχετα από την ιθαγένεια του
κληρονομούμενου και του/των κληρονόμου/-ων του. Καθώς στην Ελλάδα έχει ήδη
από τη δεκαετία 1990 θεσπιστεί – για λόγους απλούστευσης του καθορισμού και του
υπολογισμού της φορολογικής αξίας των ακινήτων – το σύστημα του
επονομαζόμενου αντικειμενικού υπολογισμού (που εξακολουθεί ωστόσο να μην
εφαρμόζεται πάντοτε), οι ελληνικές οικονομικές υπηρεσίες υπολογίζουν συνήθως τη
φορολογική αξία και της ακίνητης κληρονομίας με βάση την αντικειμενική της αξία.9
Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν τις επαγωγές από την 01.01.2006,
εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς
εγγυήσεις και χωρίς ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης.
Αντικειμενικές αξίες ελληνικών ακινήτων και υπολογισμός του φόρου
κληρονομίας
Με ισχύ από 01.01.2006 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μία αιφνίδια εναρμόνιση
των επί σειρά ετών αμετάβλητων αντικειμενικών αξιών των ελληνικών ακινήτων στις
πραγματικές τιμές της αγοράς. Καθώς όμως, όπως προαναφέρθηκε, η αντικειμενική
αξία ενός ακινήτου υπεισέρχεται, μεταξύ άλλων, στον υπολογισμό του φόρου
κληρονομίας, οι νέες αντικειμενικές τιμές, που όχι σπάνια ήταν πολλαπλάσιες των
παλαιών, θα είχαν οδηγήσει ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις σε απαλλοτρίωση
των κληρονομημένων ακινήτων. Στο πλαίσιο της – έστω κι αν όχι ιδιαίτερα
ενθουσιώδους – προσπάθειας περιορισμού της υπέρμετρης έμμεσης αύξησης του
φόρου κληρονομίας, πραγματοποιήθηκε με το νόμο 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄
312/27.12.2005) μία τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 2961/2001 για την
εναρμόνιση των φορολογικών κλιμακίων. Τα νέα φορολογικά κλιμάκια και οι
φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για κληρονομικές μεταβιβάσεις από την
01.01.2006. Για λόγους πληρότητας ας σημειωθεί ότι τα κλιμάκια και οι συντελεστές
αυτοί βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε φόρο
κληρονομίας στην Ελλάδα, εκτός από τις διάφορες εξαιρέσεις.
Φορολόγηση κληρονομημένων ακινήτων στην Ελλάδα
Ο αποφασιστικός παράγοντας για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομίας ενός
κληρονομημένου / κληροδοτημένου ακινήτου στην Ελλάδα είναι (ασφαλώς σε
συνδυασμό με την αντικειμενική αξία του εκάστοτε ελληνικού ακινήτου) ο βαθμός
συγγένειας του/των κληρονόμου/-ων με τον κληρονομούμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι
δικαιούχοι κληρονόμοι μίας κληρονομίας κατατάσσονται στον συγγενικό δεσμό που
τους αντιστοιχεί με βάση μία από τις τρεις κατηγορίες που παρουσιάζονται
παρακάτω, στις οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29
του ν. 2961/2001 με ισχύ από 01.01.2006 τα νέα, ειδικά διαβαθμισμένα φορολογικά
κλιμάκια και οι φορολογικοί συντελεστές.

9

Πηγή: KOSMIDIS & PARTNER δικηγορική εταιρία, www.rechtsanwalt.gr
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Φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα – κατηγορία Α΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε α) σύζυγο του
κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα
χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του
πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο
γονέων), γ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου
βαθμού, ισχύουν τα εξής:

Κλιμάκιο
80.000 €
20.000 €
120.000 €
Υπερβάλλον

Συντελεστής
κλιμακίου
-5%
10 %

Φόρος
κλιμακίου
-1.000 €
12.000 €
20 %

Φορολογητέα
περιουσία
80.000 €
100.000 €
220.000 €

Φόρος που
αναλογεί
-1.000 €
13.000 €

Φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα – κατηγορία Β΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες τρίτου και
επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκούσια ή
δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα
αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των
ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) συγγενείς εξ αίματος
τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πατριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο
του συζύγου, θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και ι) ανιόντες εξ αγχιστείας
(πεθερό - πεθερά), ισχύουν τα εξής:
Κλιμάκιο
15.000 €
45.000 €
160.000 €

Συντελεστής
κλιμακίου
-10 %
20 %

Φόρος
κλιμακίου
-4.500 €
32.000 €

Φορολογητέα
περιουσία
15.000 €
60.000 €
220.000 €

Φόρος που
αναλογεί
-4.500 €
36.500 €

Φόρος κληρονομίας στην Ελλάδα – κατηγορία Γ΄
Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό, ισχύουν τα εξής:
Κλιμάκιο
5.000 €
55.000 €
160.000 €
Υπερβάλλον

Συντελεστής
κλιμακίου
-20 %
30 %

Φόρος
κλιμακίου
-11.000 €
48.000 €
40 %

Φορολογητέα
περιουσία
5.000 €
60.000 €
220.000 €

Φόρος που
αναλογεί
-11.000 €
59.000 €
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Δευτερεύοντες φόροι και παρακρατήσεις από το φόρο κληρονομίας υπέρ
τρίτων
Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις παραπάνω κλίμακες
περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι, και
συγκεκριμένα: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις
του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α') και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων
οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3155/1955 (ΦΕΚ
63 Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 81 του εν λόγω νόμου.
Επιπρόσθετη απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας για τέκνα και συζύγους
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, τα τέκνα και ο σύζυγος του κληρονομούμενου
χαίρουν – σε σχέση με την κληρονομία – αφορολόγητου ποσού της τάξης των 80.000
€ έκαστος. Πέραν αυτών των αφορολόγητων ορίων, ο ν. 2961/2001 προβλέπει μία
διάταξη με ισχύ από 01.01.2003 προς όφελος των ανήλικων τέκνων και του συζύγου
του κληρονομούμενου, εφόσον ο γάμος με τον κληρονομούμενο προϋπήρχε για
τουλάχιστον πέντε έτη. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν.
3091/2002 προστέθηκε στο άρθρο 25 του ν. 2961/2001 η υποπερίπτωση στ΄,
σύμφωνα με την οποία η πρόσκτηση περιουσίας έως και 300.000 € στην περίπτωση
της κληρονόμησης απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομίας.
Στην πράξη, οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή
σωρευτικά σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, με αποτέλεσμα
να προκύπτει για τα ανήλικα τέκνα και το σύζυγο του κληρονομούμενου ένα
αφορολόγητο όριο ύψους 380.000 € για τον καθένα (απαλλαγή 300.000 € σύμφωνα
με το άρθρο 25 υποπερίπτωση στ' και απαλλαγή 80.000 € σύμφωνα με την
κατηγορία Α’ του άρθρου 29).
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής ταυτίζονται με τους διδακτικούς σκοπούς του
γενικού προγράμματος διδασκαλίας που εφαρμόζεται στη Γερμανία, αλλά και τις
πληροφορίες για την κληρονομική διαδοχή που περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό
υλικό διδασκαλίας. Το καινοτόμο στοιχείο στην παρούσα ενότητα είναι η προσθήκη
πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και τις διατάξεις που
ισχύουν εκεί. Ο στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν και να μπορούν να
εφαρμόσουν τα στοιχεία των επί μέρους κληρονομικών ρυθμίσεων.
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Χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια σε
λεπτά

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.

3-8

Εισαγωγή στο θέμα, ορισμός και
ιστορική επισκόπηση στη γερμανική
γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα, ορισμός και
ιστορική επισκόπηση στην ελληνική
γλώσσα
Επεξήγηση των λεπτομερειών και
ρυθμίσεων σε γερμανική γλώσσα

9-13

14-20

Υλικό διδασκαλίας

21-28

Επεξήγηση των λεπτομερειών και
ρυθμίσεων σε ελληνική γλώσσα

29-40

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

41-60

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα
ελληνική γλώσσα

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)

81-90

σε

- 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
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Υλικό διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές
Υπάρχει άφθονο υλικό διδασκαλίας για τα κληρονομικά δικαιώματα (στη γερμανική
γλώσσα). Το θέμα καλύπτεται επαρκώς και στα γενικά προγράμματα διδασκαλίας,
αφού είναι σημαντικό για τις καθημερινές εργασίες των δίγλωσσων δικηγορικών
γραφείων και είναι συχνή η υποβολή ερωτημάτων στα μητρώα της άλλης χώρας.
Συνιστάται η παρουσίαση μητρώων με περιπτώσεις παραδειγμάτων. Η έμφαση θα
πρέπει να δοθεί εδώ στα μητρώα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (online). Ο
χειρισμός των μητρώων θα πρέπει να περιγραφεί online σε πραγματικό χρόνο.
Η προηγούμενη περιγραφή των γερμανικών και ελληνικών μητρώων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων στους
εκπαιδευόμενους.
Κρίνεται επίσης σκόπιμη η παράδοση του κειμένου του νόμου στους
εκπαιδευόμενους στη Γερμανία.
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Ασκήσεις
Οι ακόλουθες ασκήσεις μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους ως ατομικές ή
ομαδικές ασκήσεις. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 10 έως 15 λεπτά για την
επίλυση της κάθε άσκησης. Ο σκοπός είναι να περιγράψουν σύντομα ποια απόφαση θα
έπαιρναν στην κάθε περίπτωση και να δικαιολογήσουν την απόφαση τους και το
συνδεδεμένο με αυτή χειρισμό.
Ερώτηση 1:
Οι σύζυγοι Franz και Frieda Müller συνέταξαν μία συνδιαθήκη, στην οποία ορίζουν αλλήλους
ως κληρονόμους και προβλέπουν ότι μετά το θάνατο του επιζώντος συζύγου, τα κοινά τους
τέκνα Fritz και Freya θα κληρονομήσουν την κληρονομία και των δύο.
A) Ποια θα είναι η κληρονομική διαδοχή, εάν ο Franz αποβιώσει στις 7.1.2001, η Frieda
στις 23.10.2002 και τα δύο τέκνα βρίσκονται στη ζωή την ημέρα του θανάτου της
μητέρας;
B) Ποια θα είναι η κληρονομική διαδοχή, εάν η Freya έχει αποβιώσει στις 12.4. 2002 και
έχει αφήσει έναν υιό, τον Frieder;
Λύση:
Κατά το θάνατο του Franz Müller βρίσκονται στη ζωή και τα δύο τέκνα. Η σύζυγος Frieda
καθίσταται μόνη και πλήρης κληρονόμος της κληρονομίας του ανδρός της. Τα τέκνα Fritz και
Freya διαθέτουν απλώς δικαίωμα νόμιμης μοίρας έναντι της μητέρας τους Frieda. Αντίθετα,
σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, οι δύο περιπτώσεις θα πρέπει να λυθούν διαφορετικά.
A) Τα τέκνα Fritz και Freya κληρονομούν από κοινού την κληρονομία της μητέρας τους,
στην οποία συγκαταλέγεται βέβαια και η κληρονομία του πατέρα Franz, ο οποίος
απεβίωσε πρώτος.
B) Στη δεύτερη περίπτωση κληρονομίας, η θυγατέρα Freya έχει ήδη αποβιώσει. Τίθεται
λοιπόν το ερώτημα του κατά πόσο ο υιός Fritz θα κληρονομήσει το σύνολο της
κληρονομίας ενώ ο υιός της Freya δεν θα κληρονομήσει τίποτα ή εάν ο Frieder
καταλάβει τη θέση της μητέρας του. Η κληρονομική διαδοχή που θα εφαρμοστεί
εξαρτάται από τη βούληση του κληρονομούμενου, δηλαδή από αυτή του Franz και
της Frieda. Εάν οι «Fritz και Freya» έχουν οριστεί ρητά ως κληρονόμοι της κοινής
κληρονομίας, τότε κατά το θάνατο της μητέρας, ο υιός Fritz καλείται στο σύνολο της
κληρονομίας μέσω «προσαύξησης» (§ 2094 ΑΚ). Διαφορετική είναι η περίπτωση
όπου έχουν οριστεί ως κληρονόμοι «οι κατιόντες μας» ή «τα τέκνα μας». Τότε ο υιός
της Freya, Frieder, θα πάρει τη θέση της αποβιώσασας μητέρας του.
Ερώτηση 2:
Ο κληρονομούμενος Kuno αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Adele (Α) και τους δύο υιούς του,
Bruno (B) και Chris (C). Ο πατέρας του Denis (D) και η μητέρα του Emilie (E) βρίσκονται
ακόμα στη ζωή, όπως και η αδελφή του Friedel (F) και ο αδελφός του Gunther (G). Ποια θα
είναι η κληρονομική διαδοχή, εάν ο Kuno και η Adele
a) δεν έχουν συνάψει κληρονομική σύμβαση,
b) βρίσκονταν σε σχέση περιουσιακής αυτοτέλειας, ή
c) βρίσκονταν σε σχέση κοινοκτημοσύνης;
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Λύση:
α) Κατά την επαγωγή ισχύει η περιουσιακή σχέση της συμμετοχής στα αποκτήματα. Εκτός
αυτού, το κληρονομικό δικαίωμα της συζύγου Α ταυτίζεται με το κληρονομικό δικαίωμα του
συγγενούς της πρώτης τάξης, καθώς οι κατιόντες B και C βρίσκονται ακόμα στη ζωή. Κατά
συνέπεια προκύπτουν τα εξής:
Η σύζυγος Α λαμβάνει το «μικρό» εξαίρετο σύμφωνα με την § 1932 ΑΚ. Ταυτόχρονα, η A
καλείται σύμφωνα με την § 1931 εδάφιο 1 στο ένα τέταρτο της κληρονομίας και σύμφωνα με
την § 1931 εδάφιο 3 σε συνδυασμό με την § 1371 ΑΚ σε ένα ακόμα τέταρτο ως συμμετοχή
στα αποκτήματα. Έτσι η Α λαμβάνει το ήμισυ της κληρονομίας. Στο δεύτερο ήμισυ καλούνται
οι δύο κατιόντες B και C κατ’ ισομοιρία, που σημαίνει ότι οι B και C λαμβάνουν έκαστος ένα
τέταρτο. Θα κληρονομήσουν λοιπόν, η Α ½, ενώ οι Β και C ¼ έκαστος.
Β) Στην περίπτωση της περιουσιακής αυτοτέλειας εφαρμόζεται η § 1931 εδάφιο 4 ΑΚ. Η
ειδική αυτή ρύθμιση προϋποθέτει, ωστόσο, ότι υπάρχουν ένα ή δύο τέκνα του
κληρονομούμενου (ή κατιόντες τους). Η προϋπόθεση αυτή πληρούται στη συγκεκριμένη
περίπτωση, με αποτέλεσμα να αναλογεί στην Α, πέρα από το «μικρό» εξαίρετο ((§ 1932 ΑΚ),
το ένα τρίτο της κληρονομίας, με τα άλλα δύο τρίτα να αναλογούν στους B και C.
Θα κληρονομήσουν λοιπόν, η Α 1/3 (και το «μικρό» εξαίρετο), ενώ οι B και C 1/3 έκαστος.
γ) Στην κοινοκτημοσύνη ισχύει χωρίς εξαιρέσεις η § 1931 εδάφιο 1 ΑΚ. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει απλώς να ελεγχθεί το μέγεθος της κληρονομίας. Αυτό εξαρτάται από
το εάν οι Κ και Α είχαν συμφωνήσει διαρκή κοινοκτημοσύνη ή όχι. Ανεξάρτητα από αυτή τη
συμφωνία, η Α θα λάβει σύμφωνα με την § 1931 εδάφιο 1 ΑΚ το ένα τέταρτο και σύμφωνα με
την § 1931 το «μικρό» εξαίρετο. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα αναλογούν κατ’ ισομοιρία στους
κατιόντες Β και C, που κατά συνέπεια θα λάβουν ένα όγδοο έκαστος.
Θα κληρονομήσουν λοιπόν, η Α 1/4 (και το «μικρό» εξαίρετο), ενώ οι B και C 3/8 έκαστος.
Ερώτηση 3: Κατά τις διακοπές του στο εξωτερικό, ο Klaus παθαίνει ένα ατύχημα. Καθώς
υπάρχει κίνδυνος να μην επιβιώσει στο ταξίδι της επιστροφής του, επιθυμεί να κάνει τη
διαθήκη του. Ως μάρτυρες μπορούν να προσαχθούν: Ο φίλος του Hanjo και η φίλη αυτού
Beate, καθώς και ένας ντόπιος αστυνομικός, ο οποίος μιλάει μεν σε ικανοποιητικό βαθμό τη
γερμανική γλώσσα, δεν είναι όμως σε θέση να γράψει στα γερμανικά. Ελέγξτε κατά πόσο
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη έκτακτης διαθήκης. Αποφασίστε ποια από τις
δύο έκτακτες διαθήκες θα μπορούσε ενδεχομένως να συνταχθεί.
Λύση:
Θα πρέπει να ελεγχθεί, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη διαθήκης
τριών μαρτύρων (§ 2250 εδάφιο 1 ή εδάφιο 2 ΑΚ). Οι προϋποθέσεις της § 2250 εδάφιο1 ΑΚ
δεν πληρούνται, καθώς ο τόπος δεν είναι αποκλεισμένος λόγω εξαιρετικών συνθηκών. Οι
προϋποθέσεις όμως της § 2250 εδάφιο 2 ΑΚ πληρούνται. Υπάρχουν τρεις μάρτυρες, οι
οποίοι όμως δεν μπορούν να καταστούν ούτε κληρονόμοι, ούτε εκτελεστές της διαθήκης (§
2250 σε συνδυασμό με την § 2249 ΑΚ). Ο αστυνομικός ομιλεί επαρκώς τη γερμανική
γλώσσα. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε βαθμό που να μπορεί
να καταρτίζει έγγραφα. Ο Klaus μπορεί λοιπόν υπό τις δεδομένες συνθήκες να συντάξει μία
έγκυρη διαθήκη τριών μαρτύρων.
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Τεστ / Αξιολόγηση
1) Ορίστε την ομάδα προσώπων, που αντιστοιχεί
a) στην πρώτη
b) στη δεύτερη
c) στην τρίτη και
d) στην τέταρτη τάξη

2) Ποιος διαθέτει κληρονομική ικανότητα;

3) Ονομάστε δύο είδη κληρονομικής διαδοχής

4) Ποιο από τα δύο δυνατά είδη κληρονομικής διαδοχής έχει προτεραιότητα;

5) Τι σημαίνει το «μικρό» και το «μεγάλο» εξαίρετο;

6) Ονομάστε τις τυπικές προϋποθέσεις της ιδιόγραφης διαθήκης
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Λύσεις
Άσκηση 1)
Πρώτη τάξη: Τέκνα, εγγονοί/-ες, δισέγγονοι/-ες, κοκ.
Δεύτερη τάξη: Γονείς, αδελφοί/-ες, ανιψιές, ανιψιοί, κοκ.
Τρίτη τάξη: Παππούδες και γιαγιάδες, θείοι και θείες, εξάδελφοι και εξαδέλφες και οι
κατιόντες τους, κοκ.
Τέταρτη τάξη: Προπαππούδες και προγιαγιάδες και οι κατιόντες τους
Άσκηση 2):
Κληρονομική ικανότητα διαθέτουν κατ’ αρχήν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το
κληρονομικό δικαίωμα ζώων είναι άγνωστο στο γερμανικό δίκαιο, καθώς τα ζώα δεν
συγκαταλέγονται από νομικής άποψης στα αντικείμενα, παρότι ο ΑΚ εφαρμόζει σε αυτά τις
διατάξεις για αντικείμενα (§ 90α ΑΚ). Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να κληρονομήσουν
μόνον εάν κατά το χρόνο της επαγωγής βρίσκονταν στη ζωή. Τα πρόσωπα που έχουν ήδη
συλληφθεί, αλλά όχι ακόμα γεννηθεί, θεωρούνται ως πρόσωπα εν ζωή και κατά συνέπεια
διαθέτουν κληρονομική ικανότητα (§ 1923 εδάφιο 2 ΑΚ). Τα νομικά πρόσωπα, για να
μπορούν να κληρονομήσουν, θα πρέπει να είχαν συσταθεί κατά το χρόνο της επαγωγής και
να μην είχαν λυθεί.
Άσκηση 3)
Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και η διαδοχή από διαθήκη
Άσκηση 4)
Η διαδοχή από διαθήκη
Άσκηση 5)
Ο σύζυγος που επιζεί δικαιούται ως νόμιμος κληρονόμος, πέρα από την κληρονομική μερίδα
και ανεξάρτητα από το καθεστώς της περιουσιακής σχέσης των συζύγων, το επονομαζόμενο
εξαίρετο.
Το εξαίρετο αυτό αποτελείται από τα οικιακά αντικείμενα του συζυγικού νοικοκυριού, όπως
π.χ. έπιπλα, χαλιά, σκεύη, καθώς και το οικογενειακό αυτοκίνητο και τυχόν γαμήλια δώρα.



Το «μεγάλο» εξαίρετο περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο συζυγικό νοικοκυριό, στο βαθμό που δεν αποτελούν τμήμα του
οικοπέδου (§ 1932 ΑΚ)
Το «μικρό» εξαίρετο περιλαμβάνει όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία του «μεγάλου
εξαίρετου», τα οποία είναι απαραίτητα στο σύζυγο που επιζεί για την επαρκή τήρηση
ενός νοικοκυριού (§ 1932 εδάφιο 1 ΑΚ)

Άσκηση 6)
Στην ιδιόγραφη διαθήκη, το πρόσωπο καθορίζει μόνο του την κληρονομική διαδοχή που
επιθυμεί. Η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει συνταχθεί ιδιοχείρως από τον κληρονομούμενο και να
υπογραφεί από αυτόν (§ 2247 εδάφιο 1 ΑΚ). Η υπογραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει το
όνομα και το επώνυμο του κληρονομούμενου (§ 2247 εδάφιο 3 ΑΚ). Η χρονολόγηση μπορεί
να είναι σημαντική, εάν ο κληρονομούμενος έχει αφήσει περισσότερες από μία διαθήκες.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο συγκεκριμένης ενότητας
Κληρονομούμενος
Επαγωγή
Νόμιμη μοίρα
Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
Κληρονομική ικανότητα
Κοινοκτημοσύνη
Μεγάλο και μικρό εξαίρετο του συζύγου
Διαδοχή από διαθήκη
Διαθήκη
Ικανότητα σύνταξης διαθήκης
Έκτακτη διαθήκη
Διαθήκη του Βερολίνου
Διαθήκη τριών μαρτύρων
Διαθήκη ενώπιον του δημάρχου
Διαθήκη σε πλοίο
Κληρονομική σύμβαση
Κληροδοσία
Τρόπος
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Παραπομπές στο διαδίκτυο






http://www.erbrecht-ratgeber.de/erbrecht/index.html
http://www.steuerlinks.de/lr-nottestament.html
http://www.finanztip.de/recht/erbrecht/erbsch5.htm
http://www.koeblergerhard.de/Rechtsgriechisch/EinfuehrungGriechisch.pdf
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