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
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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 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 τις ρυθμίσεις επιτροπείας που
αφορούν μέλη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, ιδιαιτέρως
επαγγελμάτων του νομικού τομέα, μεταξύ αυτών και του ειδικευμένου
υπαλλήλου συμβολαιογραφικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω
περιεχόμενα:
-

εισαγωγή στην ενότητα “ρυθμίσεις επιτροπείας”
Γενική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των ρυθμίσεων επιτροπείας
Διευκρίνιση του όρου “επιτροπεία”
Γενικές πληροφορίες για το θέμα
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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 τις ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
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
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διαθήκης
 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 “Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία” 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
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απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου
να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

-

Εισαγωγή στο θέμα με ορισμό των ρυθμίσεων επιτροπείας
Βασικές Γνώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις επιτροπείας για εκπαιδευτές
ώστε να μπορούν να μεταδώσουν την εξειδικευμένη γνώση σε
μαθητευόμενους
Ασκήσεις
Συνοδευτικό Υλικό και πηγές
Βιβλιογραφικές παραπομπές

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 τις ρυθμίσεις
επιτροπείας στη Γερμανία, 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.
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Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια
διδάσκεται αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου
στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να
χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι
εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική 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
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Γερμανία λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας
ή στην Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών
ενοτήτων δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία
από τις δύο γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν
υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ
κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο Α1
στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους
γλωσσικών μαθημάτων ώστε να 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
Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
Το ελληνικό νομικό καθεστώς μοιάζει πολύ με το γερμανικό, επειδή το
ελληνικό καθεστώς διαμορφώθηκε από το γερμανικό, ελβετικό, γαλλικό και
αυστριακό νομικό καθεστώς. Οι ρυθμίσεις για την επιτροπεία ισχύουν
επομένως και για το ελληνικό δίκαιο.
1. Η έννοια της επιτροπείας
Η λέξη επιτροπεία ανατρέχει ετυμολογικά στην παλαιά γερμανική λέξη
«Munt». Η λέξη αυτή σημαίνει αιγίδα ή προστασία.
Ο επίτροπος (σε παλαιά γερμανικά «Gerhab») είναι ένα πρόσωπο, στο οποίο
ανατίθεται η επιτροπεία. Λειτουργεί επομένως ως νόμιμος εκπρόσωπος του
επιτροπευομένου. Ο επιτροπευόμενος στη Γερμανία είναι πάντοτε μετά την
αναθεώρηση του δικαίου της δικαστικής συμπαράστασης του 1992 ανήλικο
πρόσωπο, το οποίο δεν τελεί υπό γονική μέριμνα ή οι γονείς του οποίου δεν
δικαιούνται να το εκπροσωπούν σε προσωπικές και περιουσιακές υποθέσεις.
Επίτροπος είναι δυνατόν να διορισθεί και όταν δεν είναι δυνατόν να
εξακριβωθεί η οικογενειακή κατάσταση του τέκνου.
Οι ενήλικοι δεν είναι πλέον δυνατόν να τεθούν υπό δικαστική απαγόρευση ή
συμπαράσταση και επομένως δεν είναι δυνατόν να τελούν υπό επιτροπεία.
Αντ’ αυτού το δικαστήριο είναι δυνατόν να διατάξει τον διορισμό δικαστικού
συμπαραστάτη. Και στην Αυστρία ο αντίστοιχος θεσμός προστασίας ενηλίκων
λέγεται αναπλήρωση του νομίμου διαχειριστή ήδη από το 1984. Στην Ελβετία
εξακολουθεί αντίθετα να υπάρχει επιτροπεία ενηλίκων, η οποία προϋποθέτει
τη θέση υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Το αυτό ισχύει για
τα νομικά καθεστώτα πολλών άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και κράτη με
νομολογία γερμανικής γλώσσας όπως η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και το
Βέλγιο.
Το γραμματικό γένος του επιτρόπου είναι αρσενικό. Στη γερμανική γλωσσική
πρακτική είναι καταρχήν ξένος ο θηλυκός τύπος. Έτσι κατά κανόνα και οι
γυναίκες αναφέρονται ως «ο Επίτροπος». Στην Ελβετία όπου με ιδιαίτερο
ζήλο προσπαθούν να μεταφέρουν στη γλώσσα τα γένη, οι γυναίκες επίτροποι
ονομάζονται «η Επίτροπος» με το θηλυκό τύπο. Ως γραμματικός τύπος της
λέξης «επιτροπευόμενος» χρησιμοποιείται στη γερμανική γλώσσα το
ουδέτερο, σύμφωνα όμως με το Λεξικό Duden είναι δυνατή και η
χρησιμοποίηση του αρσενικού άρθρου.
Οριοθετήσεις εννοίας
Επιμέλεια και κηδεμονία: Η επιμέλεια διακρίνεται από την κηδεμονία (άρθρα
1909 – 1921 του Γερμανικού Α.Κ.), η οποία έχει ως αντικείμενο μόνον την
προστασία ενός περιορισμένου κύκλου υποθέσεων. Αν θεωρήσουμε την
γονική μέριμνα ως μια πίτα, η επιτροπεία καταλαμβάνει το σύνολο της πίτας,
δηλαδή τόσο την επιμέλεια της περιουσίας, όσο και την επιμέλεια του
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προσώπου (άρθρο 1631 Γερμ. Α.Κ.). Η κηδεμονία αναφέρεται αντιθέτως
μόνον σε επιμέρους κομμάτια της πίτας, παραδείγματος χάριν τη μέριμνα της
υγείας ή το δικαίωμα καθορισμού της κατοικίας.
Επιτροπεία και δικαστική συμπαράσταση:
Στη Γερμανία δεν υπάρχει πλέον η επιτροπεία ενηλίκων, όπως ίσχυε
παλαιότερα σε περίπτωση δικαστικής αντίληψης και δικαστικής απαγόρευσης.
Αντ’ αυτής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1992 ο θεσμός της δικαστικής
συμπαράστασης (άρθρα 1896 – 1908 Γερμ. Α.Κ.)
Επιτροπεία σωματείου και επιτροπεία εκ μέρους της Υπηρεσίας Ανηλίκων
Αν δεν υπάρχει κατάλληλο μεμονωμένο πρόσωπο ως επίτροπος είναι
δυνατόν να ορισθούν ως Επίτροποι και σωματεία έχοντα ικανότητα δικαίου
που έχουν κηρυχθεί ως κατάλληλα από την Υπηρεσία Ανηλίκων του
ομοσπονδιακού κρατιδίου (Επιτροπεία σωματείων άρθρο 54, άρθρο 1791 α
Γερμ. Α.Κ.) καθώς και η ίδια η Υπηρεσία Ανηλίκων (Επιτροπεία εκ μέρους της
Υπηρεσίας Ανηλίκων άρθρα 55 επόμ. του Γερμανικού Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, Βιβλίο 8ο, άρθρα 1751, 1791β, γ του Γερμ. Α.Κ.). Η
Υπηρεσία Ανηλίκων πρέπει να εξουσιοδοτεί έναν των συνεργατών του και να
του αναθέτει τα καθήκοντα του επιτρόπου (άρθρο 55, άρθρο 56 του
Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, Βιβλίο 8ο)
Δικαιώματα επιτροπευομένου
Αν ο επιτροπευμένος έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας μπορεί να
αντιταχθεί στο διορισμό ενός ορισμένου προσώπου ως επιτρόπου, εφόσον
δεν συμφωνεί με το πρόσωπο αυτό.
Οι ρυθμίσει περί επιτροπείας εντάσσονται στη Γερμανία στα άρθρα 17731895 του Γερμ.Α.Κ.
Άρθρο 1773 – Προϋποθέσεις
(1)Ένας ανήλικος τελεί υπό επιτροπεία, όταν δεν τελεί υπό γονική μέριμνα ή
αν οι γονείς δεν δικαιούνται να εκπροσωπούν τον ανήλικο, ούτε όσον αφορά
τις προσωπικές του, ούτε όσον αφορά τις περιουσιακές του υποθέσεις.
(2)Ο ανήλικος τελεί υπό επιτροπεία επίσης και όταν δεν μπορεί να
εξακριβωθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
2.

Γενικές πληροφορίες για την επιτροπεία ανηλίκων

(α) Αιτιολόγηση της επιτροπείας
Σε αυξανόμενο βαθμό ανακύπτουν για τους ανηλίκους καταστάσεις, στις
οποίες δεν τελούν πλέον υπό γονική μέριμνα. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί
λόγω των κατωτέρω περιπτώσεων:
•Όταν ανήλικος δεν τελεί υπό γονική μέριμνα (διότι παραδείγματος χάριν η
μητέρα είναι ανύπανδρη και ανήλική, άρθρο 1791γ του γερμ. Α.Κ.)
•Όταν οι γονείς δεν δικαιούνται σε εκπροσώπηση του ανηλίκου (διότι π.χ. το
οικογενειακό δικαστήριο τους αφαίρεσε τη γονική μέριμνα ή αν η γονική
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μέριμνα έχει ανασταλεί, διότι οι γονείς είναι αγνώστου διαμονής (άρθρο
1666,1673, 1674 γερμ.Α.Κ)
•Όταν δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η οικογενειακή κατάσταση του
ανηλίκου (έκθετο τέκνο)
Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανήλικος χρειάζεται επίτροπο διατάσσεται
αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο της Επιτροπείας η σύσταση επιτροπείας.
Αυτό είναι δυνατόν και στην περίπτωση προ της γεννήσεως του τέκνου. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπεία καθίσταται ισχυρή από της γεννήσεως.
Την επιτροπεία είναι δυνατόν να αναλάβει και ζεύγος συζύγων. Εν πάση
περιπτώσει κατά το δυνατόν πρέπει να διορίζεται για κάθε επιτροπευόμενο
ένας επίτροπος.
Κατά προτεραιότητα έχουν δικαίωμα διορισμού επιτρόπου οι γονείς και
μπορούν να ορίσουν επίτροπο με διάταξη τελευταίας βουλήσεως.
Αν κατά του επιτρόπου που έχει διορισθεί από τους γονείς συνηγορούν
σπουδαίοι λόγοι, επιλέγεται άλλο πρόσωπο από το Δικαστήριο της
Επιτροπείας.
Επειδή η επιτροπεία περιλαμβάνει εκτεταμένα καθήκοντα και συνδέεται με
πολλαπλές δραστηριότητες, το άρθρο 1786 του Γερμ. Α.Κ. ορίζει πλείονες
λόγους αρνήσεως. Όποιος όμως αρνείται αδικαιολογήτως την ανάληψη
επιτροπείας είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε αποκατάσταση ζημίας που
δημιουργήθηκε. Το Δικαστήριο της Επιτροπείας είναι δυνατόν να αναγκάσει
πρόσωπο που έχει επιλεγεί ως επίτροπος σε ανάληψη της επιτροπείας
καθορίζοντας χρηματική ποινή.
(β) Διεξαγωγή της επιτροπείας
Καθήκον του επιτρόπου είναι η εκπροσώπηση του επιτροπευομένου. Η
εκπροσώπηση αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα και την υποχρέωση της
επιμέλειας του προσώπου και της περιουσίας του επιτροπευομένου.
Η επιμέλεια του προσώπου περιλαμβάνει την περιποίηση, ανατροφή,
εποπτεία και στέγαση του τέκνου. Η εκπαίδευση και το επάγγελμα πρέπει να
καθορίζονται βάσει των προσόντων και των τάσεων του τέκνου.
Στα πλαίσια της περιουσιακής επιμέλειας πρέπει να καταρτισθεί απογραφή
της περιουσίας. Σε αυτήν θα περιλαμβάνεται η περιουσία, η οποία υπάρχει
κατά την έναρξη της επιτροπείας. Ο επίτροπος πρέπει να διαχειρίζεται την
περιουσία, η οποία αποκτάται σε περίπτωση κληρονομίας ή δωρεάς
σύμφωνα με τις παραγγελίες του τρίτου. Για ασυνήθεις ενέργειες ο επίτροπος
χρειάζεται την άδεια του Δικαστηρίου της Επιτροπείας. Κατά τη διάρκεια της
άσκησης της επιτροπείας προκύπτουν φυσιολογικά δαπάνες του επιτρόπου,
την αποζημίωση των οποίων μπορεί να ζητήσει. Επίσης δικαιούται εύλογης
αποζημίωσης δαπανών. Η επιτροπεία κατά κανόνα ασκείται αμισθί, εκτός και
αν ασκείται κατ’ επάγγελμα.
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(γ) Λήξη της επιτροπείας
Σε περίπτωση που ελλείπουν οι προϋποθέσεις σύστασης επιτροπείας, η
επιτροπεία λήγει. Αυτό μπορεί να γίνει παραδείγματος χάριν όταν ο ανήλικος
καταστεί ενήλικος.
Κατόπιν ιδίας αιτήσεως, το Δικαστήριο της Επιτροπείας μπορεί να άρει την
επιτροπεία σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. σε
περίπτωση εγκληματικότητας του επιτροπευομένου ανηλίκου).
3.

Ιστορική επισκόπηση

Ο Νόμος περί αναθεώρησης του δικαίου της επιτροπείας και κηδεμονίας
ενηλίκων (Νόμος περί δικαστικής συμπαράστασης BtG) από 12 Σε[τεμβρίου
1990 (Ομοσπονδιακό Φύλλο Νόμων Μέρος Ι σελίδα 2002) τέθηκε σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 1992. Αντικατέστησε το παλαιό δίκαιο της επιτροπείας
ενηλίκων και την κηδεμονία ανικάνων. Το βασικό τμήμα του αναθεωρητικού
νόμου έχει ενταχθεί στον Γερμανικό Α.Κ. υπό τον τίτλο «Δικαστική
συμπαράσταση» (άρθρα 1896 επόμ. Γερμ. Α.Κ.)
Ο νόμος μιλά για «πάσχοντα- υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση».
Υποβαλλόμενοι σε δικαστική συμπαράσταση είναι οι ενήλικοι, οι οποίοι λόγω
σωματικής ασθένειας, διανοητικής ή ψυχικής αναπηρίας δεν είναι δυνατόν να
μεριμνήσουν για τις υποθέσεις τους εν όλω ή εν μέρει.
Το έτος 1999 έτσι ήταν περίπου 850.000 άνθρωποι σε όλη την επικράτεια της
Γερμανίας. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των ανθρώπων είναι ηλικιωμένοι.
Κάθε τέταρτος Γερμανός πολίτης είναι σήμερα μεγαλύτερος των 60 ετών, το
δε έτος 2030 θα είναι κάθε τρίτος πολίτης.
Το νομικό καθεστώς προ του 1992: Η επιμέλεια και η κηδεμονία ανικάνων
Παλαιότερα υπήρχε
(α) η επιτροπεία
(β) η κηδεμονία ανικάνων
Η σύσταση επιτροπείας προϋπέθετε την δικαστική απαγόρευση ή τη
δικαστική αντίληψη του προσώπου.
Υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση μπορούσε να τεθεί όποιος
λόγω πνευματικής ασθένειας ή αδυναμίας, από συνήθεια μέθης ή
τοξικομανίας δεν μπορούσε να φροντίσει για τις υποθέσεις του ή από ασωτία
έθετε σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του ή την οικογένειά του. Η δικαστική
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη αφαιρούσε από το πάσχον πρόσωπο
χωρίς διαφοροποίηση ένα μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα
του εκλέγειν και το δικαίωμα σύνταξης διαθήκης. Σε περίπτωση δικαστικής
απαγόρευσης λόγω πνευματικής ασθένειας εξέλιπε το δικαίωμα του γάμου ή
της σύναψης δικαιοπραξιών, όπως της αγοράς μιας εφημερίδας ή τροφίμων.
Σε περίπτωση δικαστικής αντίληψης για άλλους λόγους (πνευματική
αδυναμία, ασωτία, συνήθεια μέθης ή τοξικομανίας) ο πάσχων μπορούσε να
συνάπτει τέτοιες δικαιοπραξίες, αλλά μόνον όταν συναινούσε ο επίτροπός
του.
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Η κηδεμονία ανικάνων υπήρχε για ενηλίκους, οι οποίοι ναι μεν δεν είχαν τεθεί
υπό επιτροπεία, δεν ήταν όμως σε θέση να ρυθμίσουν τις υποθέσεις τους ή
μέρη αυτών λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας. Αν δεν ήταν δυνατή η
συνεννόηση με τον πάσχοντα, υπήρχε η δυνατότητα να διευθετηθούν
αναγκαστικά. Και στην προκειμένη περίπτωση ο πάσχων έχανε το δικαίωμα
του εκλέγειν. Ο αυτόματος απόκλεισμός από τις νομικές συναλλαγές (σύναψη
δικαιοπραξιών, σύνταξη διαθηκών, γάμος) δεν συνδεόταν με την κηδεμονία
ανικάνων. Επειδή όμως η παραγγελία αναγκαστικής κηδεμονίας μπορούσε να
γίνει μόνον αν ο πάσχων δεν ήταν σε θέση να παραλάβει τη γνωστοποίηση
για την σκοπούμενη παραγγελία, να καταλάβει τη σημασία της ή να εκφρασθεί
κατανοητά σχετικά με αυτήν, οιωνεί διαπιστωνόταν η ανικανότητα προς
δικαιοπραξία και η αναγκαστική κηδεμονία είχε στην καθημερινή ζωή
παρόμοια αποτελέσματα, όπως η απαγόρευση.
Η βούληση και οι επιθυμίες του πάσχοντος έπαιζαν ελάχιστο ρόλο για τη ζωή
του. Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ανικάνου έπαιρνε τις αποφάσεις βάσει της
δικής του βούλησης.
Επιπλέον, η επιτροπεία και η κηδεμονία ανικάνου είχαν διαμορφωθεί κατά
βάση ως μέριμνα για την περιουσία και όχι για το πρόσωπο, παραδείγματος
χάριν την υγεία του πάσχοντος.
Και οι δύο θεσμοί, δηλαδή η επιτροπεία και η κηδεμονία διαρκούσαν κατά
κανόνα ισοβίως. Δεν γινόταν αυτεπάγγελτα έλεγχος κατά ορισμένα
διαστήματα για το αν εξακολουθούσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
συστάσεως της επιτροπείας. Και οι λοιπές διοικητικές διαδικασίες ήταν
ελλιπώς διαμορφωμένες. Υπήρχαν λίγες διοικητικές εγγυήσεις για τον
πάσχοντα.
Όμως δεν ήταν μόνον το νομικό καθεστώς που ήταν αντίθετο με τον
αυτοπροσδιορισμό του πάσχοντα ανθρώπου, ήταν και ο χειρισμός στην
πράξη. Ενόψει της γραφειοκρατίας που συνδεόταν με την υπόθεση αυτή, των
κινδύνων ευθύνης και της έλλειψης δυνατότητας παροχής συμβουλών
υπήρχαν πολλοί λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν
αμισθί την επιτροπεία ή την κηδεμονία.
Ως εκ τούτου υπήρχαν επίτροποι των αρχών και επαγγελματίες επίτροποι, οι
οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά. Ενόψει των
ελαχίστων διαθέσιμων πόρων, τους ανετίθεντο συχνά περισσότερες από
εκατό περιπτώσεις. Επομένως έτσι δεν ήταν δυνατή η διενέργεια της
εξατομικευμένης επιτροπείας ή της κηδεμονίας.
4.

Η επιλογή του δικαστικού συμπαραστάτη

Άρθρο 1897 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα
1.Ως δικαστικός συμπαραστάτης διορίζεται από το Δικαστήριο της
Επιτροπείας φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι κατάλληλο να μεριμνήσει για τα
δικαστικά καθορισμένα καθήκοντα όσον αφορά τις υποθέσεις του
υποβαλλόμενου σε συμπαράσταση και να μεριμνήσει και για το πρόσωπό του
κατά την έκταση που απαιτείται τούτο.
2.Ο συνεργάτης αναγνωρισμένου σωματείου δικαστικής συμπαράστασης
σύμφωνα με το άρθρο 1908 f, ο οποίος απασχολείται εκεί αποκλειστικά ή εν
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μέρει ως δικαστικός συμπαραστάτης (δικαστικός συμπαραστάτης σωματείου)
επιτρέπεται να διορισθεί μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως του σωματείου.
Αντίστοιχα ισχύουν για το συνεργάτη αρμόδιας για υποθέσεις δικαστικής
συμπαράστασης αρχής (δικαστικός συμπαραστάτης αρχής).
3.Όποιος ευρίσκεται σε σχέση εξάρτησης ή σε άλλη στενή σχέση με ίδρυμα,
οίκο, εστία ή άλλο κατάστημα, στο οποίο έχει εισαχθεί για θεραπεία ή διαμένει
ο ενήλικος, δεν επιτρέπεται να διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.
4.Αν ο ενήλικος προτείνει κάποιο πρόσωπο που είναι δυνατόν να διορισθεί
ως δικαστικός συμπαραστάτης, πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή,
εφόσον τούτο δεν αντίκειται προς το συμφέρον του ενηλίκου. Αν ο ενήλικος
προτείνει να μην διορισθεί συγκεκριμένο πρόσωπο, τούτο πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Τα εδάφια 1 και 2 ισχύουν και για προτάσεις που έχει κάνει ο ενήλικος
προ της διαδικασίας θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, εκτός αν καταστεί
ευκρινές ότι δεν επιθυμεί να επιμείνει στην πρότασή του.
5.Αν ο ενήλικος δεν προτείνει κανένα πρόσωπο που είναι δυνατόν να
διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης, πρέπει για την επιλογή του
δικαστικού συμπαραστάτη να ληφθούν υπόψη οι συγγενικές και άλλες
προσωπικές σχέσεις του ενήλικου, ιδιαίτερα δε οι σχέσεις με γονείς, τέκνα και
το σύζυγο καθώς και ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.
6.Όποιος διεξάγει δικαστικές συμπαραστάσεις στα πλαίσια της άσκησης του
επαγγέλματός του, επιτρέπεται να διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης,
μόνον όταν δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο να προτίθεται
να αναλάβει αμισθί τη δικαστική συμπαράσταση. Αν στο δικαστικό
συμπαραστάτη καταστούν γνωστά γεγονότα, από τα οποία να προκύπτει ότι
στον ενήλικο μπορούν να συμπαρασταθούν δικαστικά άλλα κατάλληλα
πρόσωπα εκτός επαγγελματιών, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο δικαστήριο
7.Αν κάποιος διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης υπό τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 6, εδάφιο 1 για πρώτη φορά στην περιοχή του Δικαστηρίου
της Επιτροπείας, το δικαστήριο θα πρέπει να διαβουλευθεί προηγουμένως με
την αρμόδια αρχή σχετικά με την καταλληλότητα του επιλεγέντος δικαστικού
συμπαραστάτη και σχετικά με τις διαπιστώσεις που πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με το άρθρο 1836 παρ.1 εδάφιο 3, δεύτερη περίπτωση.
Άρθρο 1899 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα
(1)Το Δικαστήριο της Επιτροπείας μπορεί να διορίσει περισσότερους
δικαστικούς συμπαραστάτες, εφόσον με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να
παρασχεθεί καλύτερη μέριμνα για τις υποθέσεις του υποβαλλομένου σε
δικαστική συμπαράσταση. Στην περίπτωση αυτή ορίζει σε ποιο δικαστικό
συμπαραστάτη θα ανατίθενται ποια καθήκοντα.
(2)Για την απόφαση σχετικά με την συγκατάθεση σε στείρωση του
υποβαλλομένου σε δικαστική συμπαράσταση πρέπει πάντα να διορίζεται
ειδικός δικαστικός συμπαραστάτης.
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(3)Εφόσον ανατεθούν τα ίδια καθήκοντα σε περισσότερους δικαστικούς
συμπαραστάτες, οι τελευταίοι μπορούν να μεριμνούν μόνον από κοινού για τις
υποθέσεις του υποβαλλομένου σε δικαστική συμπαράσταση, εκτός αν το
δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά ή αν η αναβολή συνδέεται με κίνδυνο.
(4)Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διορίσει περισσότερους δικαστικούς
συμπαραστάτες και υπό την έννοια, ότι ο ένας εξ αυτών πρέπει να μεριμνήσει
με τις υποθέσεις του υποβαλλομένου σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον ο
άλλος κωλύεται ή του αναθέσει τη δικαστική συμπαράσταση.
Άρθρο 1900 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα
(1)Αν δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί επαρκώς η δικαστική συμπαράσταση
ενηλίκου από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, το Δικαστήριο της
Επιτροπείας διορίζει αναγνωρισμένο Σωματείο δικαστικής συμπαράστασης
ως δικαστικό συμπαραστάτη. Για το διορισμό απαιτείται η συναίνεση του
σωματείου.
(2)Το Σωματείο αναθέτει τη δικαστική συμπαράσταση σε επιμέρους
πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δεχθεί τυχόν προτάσεις
του ενηλίκου, εφόσον δεν αντίκεινται προς τούτο σπουδαίοι λόγοι. Το
σωματείο γνωστοποιεί σύντομα στο δικαστήριο σε ποιον έχει ανατεθεί η
δικαστική συμπαράσταση.
(3) Αν στο Σωματείο καταστούν γνωστά γεγονότα, από τα οποία να
προκύπτει ότι στον ενήλικο μπορούν να συμπαρασταθούν δικαστικά άλλα,
ένα ή περισσότερα κατάλληλα πρόσωπα, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο
δικαστήριο.
(4)Αν δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί επαρκώς η δικαστική συμπαράσταση
ενηλίκου από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, το Δικαστήριο της
Επιτροπείας διορίζει ως δικαστικό συμπαραστάτη την αρμόδια αρχή.
Κατ΄αναλογία ισχύουν τα εδάφια 2 και 3.
(5)Σε σωματεία ή αρχές δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί η απόφαση για τη
συναίνεση σε στείρωση του υποβαλλομένου σε δικαστική συμπαράσταση.
Αρχή του μόνου δικαστικού συμπαραστάτη
Αρμόδιο για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη είναι το Δικαστήριο της
Επιτροπείας.
Το δικαστήριο διορίζει κατά βάση ένα μόνον (φυσικό) πρόσωπο (άρθρο 1898
παρ.1 του Γερμ. Α.Κ.). Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζονται:
- πρόσωπο που είναι κοντά στον πάσχοντα, όπως παραδείγματος χάριν ένα
μέλος της οικογενείας
άλλο πρόσωπο που εργάζεται αμισθί
ανεξάρτητος δικαστικός συμπαραστάτης
υπάλληλος του σωματείου δικαστικής συμπαράστασης
υπάλληλος της αρμόδιας αρχής δικαστικής συμπαράστασης
Το δικαστήριο διορίζει περισσότερους δικαστικούς συμπαραστάτες, εφόσον
αυτό είναι λογικό κατά περίπτωση (άρθρο 1899 παρ.1 του Γερμ. Α.Κ.).
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Σε σπάνιες εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο διορίζει σωματείο ή την ίδια
την αρχή δικαστικής συμπαράστασης ως δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά
μόνον μέχρις ότου καταστεί δυνατή η δικαστική συμπαράσταση από μόνον
ένα πρόσωπο (άρθρο 1900 του Γερμ. Α.Κ.).
Η έννοια αυτού του αξιώματος της δικαστικής συμπαράστασης ως δικαστικής
συμπαράστασης από ένα μόνον δικαστικό συμπαραστάτη είναι ότι μεταξύ
πάσχοντος
και
δικαστικού
συμπαραστάτη
αναπτύσσεται
σχέση
εμπιστοσύνης.
Επιθυμίες του πάσχοντος
Άρθρο 1901 α του Γερμανικού Αστικού Κώιδκα
Όποιος έχει στην κατοχή του έγγραφο, στο οποίο κάποιος έχει για την
περίπτωση της θέσης του υπό δικαστική συμπαράσταση διατυπώσει
προτάσεις που αφορούν την επιλογή δικαστικού συμπαραστάτη ή επιθυμίες
για την ανάληψη της δικαστικής συμπαράστασης, πρέπει να το προσκομίσει
αμελλητί στο δικαστήριο, μόλις λάβει γνώση περί της κίνησης δικαστικής
διαδικασίας για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.
Δικαστικός συμπαραστάτης καθίσταται εκείνος, τον οποίο επιθυμεί ο πάσχων
ως δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον το πρόσωπο που έχει επιλέξει
προτίθεται και είναι κατάλληλο να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Αυτό δεν
ισχύει μόνον κατά την περίπτωση που ο διορισμός του προτεινόμενου θα
αντέκειτο στο συμφέρον του πάσχοντος (άρθρο 1897 παρ. 4, εδάφιο1 Γερμ.
Α.Κ.)
Παραδείγματος χάριν αυτό είναι λογικό, όταν με το επιλεγέν πρόσωπο
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ο πάσχων λόγω αναπηρίας δεν είναι
δυνατόν να το διακρίνει.
Αν ο πάσχων απορρίψει ένα ορισμένο πρόσωπο, το δικαστήριο είναι
υποχρεωμένο να το λάβει υπόψη του, σύμφωνα με το άρθρο 1897 παρ. 4,
εδάφιο 2 Γερμ. Α.Κ και θα επιτρέπεται να διορίσει το πρόσωπο αυτό ως
δικαστικό συμπαραστάτη μόνον, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Αν ο
πάσχων δεν ορίσει κανένα, πρέπει για την επιλογή του δικαστικού
συμπαραστάτη να ληφθούν υπόψη οι συγγενικές και άλλες προσωπικές
σχέσεις του ενήλικου, ιδιαίτερα δε οι σχέσεις με γονείς, τέκνα και το σύζυγο
καθώς και ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 1897 παρ. 5 Γερμ.
Α.Κ).
Οι επιθυμίες είναι δυνατόν να εκφρασθούν μόνον με διάταξη βουλήσεως
δικαστικής συμπαράστασης, όταν κάποιος είναι υγιής. Η διάταξη βουλήσεως
δικαστικής συμπαράστασης αυτή πρέπει να διαβιβασθεί στο Δικαστήριο της
Επιτροπείας από οιονδήποτε την έχει στην κατοχή του.
Καταλληλότητα του προσώπου ως δικαστικού συμπαραστάτη
Ένα πρόσωπο είναι ενδεδειγμένο για δικαστικός συμπαραστάτης μόνον, όταν
είναι σε θέση να μεριμνήσει προσωπικά για τον πάσχοντα στην απαραίτητη
έκταση.
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Καταλληλότητα είναι μη ορισμένη νομική έννοια, δηλαδή δεν υπάρχουν πάγια
κριτήρια για αυτήν. Το δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές
συνθήκες κάθε επιμέρους περιπτώσεως και επίσης και να λαμβάνει υπόψη
και κάποιες γενικές συνθήκες, δηλαδή παραδείγματος χάριν να μην
ανατίθενται σε δικαστικό συμπαραστάτη σωματείου, αρχής ή επαγγελματία
δικαστικό συμπαραστάτη απεριόριστα πολλές δικαστικές συμπαραστάσεις,
διότι πλέον δεν διασφαλίζεται η προσωπική συμπαράσταση.
Και εκείνοι, οι οποίοι έχουν σχέση εξάρτησης ή άλλη στενή σχέση με το
ίδρυμα, στο οποίο διαμένει ο πάσχων (όπως παραδείγματος χάριν υπάλληλοι
ιδρύματος) αποκλείονται για το λόγο συγκρούσεων συμφερόντων εκ των
προτέρων από το αξίωμα του δικαστικού συμπαραστάτη (Άρθρο 1897 παρ. 3
του Γερμανικού Αστικού Κώδικα). Γενικά δεν θα έπρεπε να θεωρείται ότι
υπάρχει καταλληλότητα, αν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ
πάσχοντος και πιθανού δικαστικού συμπαραστάτη.
Συμφωνία του επιλεγέντος προσώπου
Άρθρο 1898 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα
(1)Όποιος επιλεγεί από το Δικαστήριο της Επιτροπείας είναι υποχρεωμένος
να αναλάβει τη δικαστική συμπαράσταση, εφόσον είναι κατάλληλος για
δικαστική συμπαράσταση και παραδεκτά είναι δυνατόν να απαιτηθεί από
αυτόν η ανάληψή της, ενόψει των οικογενειακών, επαγγελματικών και λοιπών
συνθηκών της ζωής του.
(2)Ο επιλεγείς επιτρέπεται να διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης,
εφόσον δηλώσει ότι προτίθεται να αναλάβει τη δικαστική συμπαράσταση.
Το κατάλληλο επιλεγμένο πρόσωπο μπορεί να διορισθεί ως δικαστικός
συμπαραστάτης, αφού δηλώσει ότι προτίθεται να αναλάβει τη δικαστική
συμπαράσταση. Κάθε πολίτης υποχρεούται να αναλάβει τη δικαστική
συμπαράσταση, εφόσον είναι κατάλληλος για αυτή και εφόσον παραδεκτά
μπορεί να απαιτηθεί η ανάληψη της δικαστικής συμπαράστασης από αυτόν
(άρθρο 1898 παρ. 1 Γερμ. Α.Κ)
Εν πάση περιπτώσει ο νομοθέτης δεν προβλέπει ότι το επιλεγέν από το
δικαστήριο πρόσωπο είναι δυνατόν να εξαναγκασθεί σε ανάληψη της
δικαστικής συμπαράστασης και τούτο για εύλογο λόγο, επειδή η δικαστική
συμπαράσταση προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ προσώπου, το
οποίο έχει τεθεί υπό συμπαράσταση και δικαστικού συμπαραστάτη.
Η αναιτιώδης απόρριψη έχει όμως ως αποτέλεσμα την ευθύνη για τυχόν
ζημίες, οι οποίες δημιουργούνται από την γενομένη καθυστέρηση.
Μεταβολή του δικαστικού συμπαραστάτη
Ουσιώδης για τη δικαστική συμπαράσταση είναι η σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ προσώπου, το οποίο έχει τεθεί υπό συμπαράσταση και δικαστικού
συμπαραστάτη. Όπως κάθε σχέση εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο για να
αναπτυχθεί και να ωριμάσει. Επομένως πρέπει να αποφεύγονται οι μεταβολές
στο πρόσωπο του δικαστικού συμπαραστάτη.
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Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η μεταβολή αυτή είναι αναγκαία:
α) Αν λόγω νέων συνθηκών που έχουν προκύψει δεν είναι δυνατόν πλέον να
απαιτηθεί παραδεκτά η εξακολούθηση των καθηκόντων του δικαστικού
συμπαραστάτη, ο τελευταίος μπορεί να απαλλαγεί των καθηκόντων του
κατόπιν αιτήσεώς του.
β)Αν ο δικαστικής συμπαράστασης δεν εκπληρώνει πλέον κατάλληλα τα
καθήκοντά του, το δικαστήριο πρέπει να τον απαλλάξει των καθηκόντων του.
γ)Αν ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση επιθυμεί άλλο δικαστικό
συμπαραστάτη και προτείνει άλλον εξίσου κατάλληλο που προτίθεται να
αναλάβει τη δικαστική συμπαράσταση, το δικαστήριο θα προχωρήσει στη
μεταβολή. Περαιτέρω προϋπόθεση είναι η μεταβολή να εξυπηρετεί το
συμφέρον του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση.
Τα καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη
1.

Η νόμιμη εκπροσώπηση στα πλαίσια των ανατιθεμένων καθηκόντων

Άρθρο 1902 Γερμ. Α.Κ
Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο δικαστικός συμπαραστάτης εκπροσωπεί
τον υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση δικαστικά και εξώδικα.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση στα πλαίσια των καθηκόντων
που του έχουν ανατεθεί από το δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπεί τον
υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή ενεργεί νομίμως ισχυρά
εξ ονόματός του, κυρίως στις νόμιμες συναλλαγές αλλά και στις δίκες.
Σημαντικό είναι το ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης εκτείνονται μόνον στα
καθήκοντα που αναφέρονται στην απόφαση δικαστικής συμπαράστασης. Αν
παραδείγματος χάριν η δικαστική συμπαράσταση έχει συσταθεί μόνον όσον
αφορά την τη μέριμνα της υγείας, ο δικαστικός συμπαραστάτης δεν μπορεί να
συνάψει συμβάσεις αγοραπωλησίας για λογαριασμό του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση (πράγμα που θα ενέπιπτε στον τομέα της
περιουσιακής μέριμνας).
Κάποιες φορές είναι δύσκολο να κριθεί αν κάποιο λαμβανόμενο μέτρο
περιλαμβάνεται στα πλαίσια των καθηκόντων του δικαστικού συμπαραστάτη.
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί η γνωμοδότηση του
συμβουλίου του Δικαστηρίου της Επιτροπείας, το οποίο υποστηρίζει τον
δικαστικό συμπαραστάτη ως νομικός σύμβουλος.
2.
Επέκταση ή περιορισμός των καθηκόντων
Άρθρο 1901 Γερμ. Α.Κ
(5)Αν στο δικαστικό συμπαραστάτη γίνουν γνωστά γεγονότα, τα οποία
διευκολύνουν την άρση της δικαστικής συμπαράστασης, θα πρέπει να τα
γνωστοποιήσει στο Δικαστήριο της Επιτροπείας. Το αυτό ισχύει και για
γεγονότα, τα οποία διευκολύνουν τον περιορισμό ή την επέκταση των
καθηκόντων και απαιτούν το διορισμό περαιτέρω δικαστικού συμπαραστάτη ή
την παραγγελία επιφύλαξης συναίνεσης (άρθρο 1903)
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Αν αποδειχθεί ότι ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση χρειάζεται
βοήθεια και σε άλλους τομείς, ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να ζητήσει
από το Δικαστήριο της Επιτροπείας την επέκταση της δικαστικής
συμπαράστασης. Χωρίς απόφαση του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να
ενεργήσει. Αν όμως η ενέργεια δεν είναι δεκτική αναβολής, ο δικαστικός
συμπαραστάτης μπορεί να ενεργήσει κατ’ αναλογία του θεσμού του
λεγομένου διαχειριστού χωρίς εντολή. Φυσικά, ο δικαστικός συμπαραστάτης
πρέπει και αντίστροφα,
εφόσον μειωθεί η ανάγκη βοήθειας του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση να γνωστοποιήσει τα γεγονότα
στο μονομελές δικαστήριο (άρθρο 1901 γερμ. Α.Κ.. Η έκφραση της αρχής της
αναγκαιότητας είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω)
3.
Προβληματικό σημείο: Έλεγχος ταχυδρομείου και τηλεφωνημάτων
Μόνον μετά από ρητή μνεία στην απόφαση περί σύστασης δικαστικής
συμπαράστασης (άρθρο 1890 παρ. 4, Γερμ. Α.Κ) περιλαμβάνονται στα
καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη «η απόφαση για τα τηλεφωνήματα
του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση και για την παραλαβή, το
άνοιγμα και την κατακράτηση των ταχυδρομικών επιστολών».
4.
Αρχή της προσωπικής δικαστικής συμπαράστασης
Σπουδαίος λόγος για την αναθεώρηση του δικαίου της επιτροπείας ήταν η
ανάγκη να τεθεί στο επίκεντρο των πραγμάτων το πρόσωπο του πάσχοντος.
Έπρεπε να καταργηθεί η «διαχείριση της επιτροπείας» από το γραφείο. Για το
λόγο αυτό η προσωπική δικαστική συμπαράσταση, η προσωπική επικοινωνία
με επισκέψεις και συνομιλίες αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της
εργασίας του δικαστικού συμπαραστάτη. Ακόμη και αν η αναπηρία του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση είναι τόσο μεγάλη, ο δικαστικός
συμπαραστάτης πρέπει παρ’ όλα αυτά να τον επισκέπτεται και να πείθεται ότι
είναι καλά.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να μεριμνά, προκειμένου να
προωθηθούν οι εναπομείνασες δεξιότητες του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση και να αποκατασταθούν οι απωλεσθείσες δεξιότητες, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν.
Στο Δικαστήριο της Επιτροπείας πρέπει να υποβάλλεται ετησίως έκθεση για
τις προσωπικές (και τις οικονομικές ) συνθήκες [του πάσχοντα].
5.

Συμφέρον και επιθυμίες του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 1901 Γερμ. Α.Κ
(1)Η δικαστική συμπαράσταση περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι
απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει νομικά μέριμνα των υποθέσεων του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις ακόλουθες
διατάξεις.
(2)Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να μεριμνά για τις υποθέσεις του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι προς το συμφέρον του τελευταίου. Στο συμφέρον του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να διαμορφώνει
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στα πλαίσια των ικανοτήτων του τη ζωή του σύμφωνα με τις ίδιες επιθυμίες
και ιδέες.
(3)Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον τούτο δεν αντίκειται
προς το ίδιο συμφέρον και εφόσον μπορεί να είναι ανεκτό από το δικαστικό
συμπαραστάτη. Αυτό ισχύει και για τις επιθυμίες που έχει εκφράσει ο
υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση προ του διορισμού του
δικαστικού συμπαραστάτη, εκτός αν σαφώς δεν έχει πλέον αυτές τις
επιθυμίες. Πριν ο δικαστικός συμπαραστάτης διεκπεραιώσει σημαντικές
υποθέσεις, τις συζητά με τον υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση,
εφόσον τούτο δεν αντίκειται προς το συμφέρον του.
(4)Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να
συμβάλει ώστε να γίνεται χρήση των δυνατοτήτων, προκειμένου να αρθεί ή
βελτιωθεί η ασθένεια ή η αναπηρία του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση, να προληφθεί η επιδείνωσή τους ή να μειωθούν οι συνέπειές
τους.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει την υποχρέωση να ασκεί τα καθήκοντά του
κατά τρόπο που να είναι προς το συμφέρον του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση (άρθρο 1901 Γερμ. Α.Κ.).
Το συμφέρον κάθε ανθρώπου είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
βάσει των ιδίων επιθυμιών και ιδεών στα πλαίσια των δεδομένων
δυνατοτήτων και ικανοτήτων.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης δεν επιτρέπεται επομένως να μη λαμβάνει
υπόψη του τον υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση, αλλά πρέπει να
συμφωνεί τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν μαζί με τον υποβαλλόμενο σε
δικαστική συμπαράσταση, εφόσον είναι σημαντικά για εκείνον.
Αυτό είναι σε θέση να το κάνει μόνον όταν έχει προσωπική επαφή με τον
υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση και έχει μια εικόνα για το τι ιδέες
έχει ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση, για το τι επιθυμεί και τι
δεν επιθυμεί. Πρέπει κατά βάση να προσπαθήσει να υλοποιήσει την εικόνα
που έχει για τη ζωή ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση και όχι τη
δική του. Αυτό ισχύει εν πάση περιπτώσει με τον περιορισμό ότι αυτό δεν
αντίκειται στο συμφέρον του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση και
ότι είναι ανεκτό από τον δικαστικό συμπαραστάτη.
Αν δεν είναι δυνατή η συνεννόηση με τον υποβαλλόμενο σε δικαστική
συμπαράσταση, είναι εύλογος ο προσανατολισμός προς την εικαζόμενη
βούληση. Ο δικαστικός συμπαραστάτης μπορεί να ρωτήσει σχετικά τα
πρόσωπα που γνωρίζουν τον υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση και
είναι κοντά του. Συχνά βοηθάει επίσης η παρατήρηση του στιλ της ζωής που
είχε μέχρι τώρα ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση.
6. Καθήκοντα μετά θάνατο του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση
Η δικαστική συμπαράσταση λήγει αυτόματα με το θάνατο του υποβαλλόμενου
σε δικαστική συμπαράσταση και έτσι παύει και η εξουσία και υποχρέωση
πράξεων του (πρώην) δικαστικού συμπαραστάτη. Η διεκπεραίωση της
κηδείας δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντά του. Βάσει των εκάστοτε νόμων
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των γερμανικών ομοσπονδιακών κρατιδίων η φροντίδα του νεκρού ανήκει
στους οικείους του. Αν δεν υπάρχουν ή αν δεν είναι γνωστοί, αρμόδια είναι
κατά κανόνα η τοπική αρχή τάξης.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει αμελλητί να γνωστοποιήσει το θάνατο
στο Δικαστήριο της Επιτροπείας.
6. Η προστασία του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση σε
προσωπικές υποθέσεις
Περαιτέρω σημαντικός λόγος της αναθεώρησης του δικαίου της επιτροπείας
ήταν η μεταβολή της άποψης για τον πάσχοντα άνθρωπο: όχι η περιουσία
του, αλλά ο ίδιος έγινε το επίκεντρο της νομοθετικής ρύθμισης. Αυτό σημαίνει
το εξής: Πολλές νομικές ρυθμίσεις του δικαίου της δικαστικής συμπαράστασης
ασχολούνται με την επιμέλεια του προσώπου. Δύο μεγάλοι βασικοί τομείς
αποκρυσταλλώθηκαν σε αυτό: η μέριμνα της υγείας και η επιμέλεια για τη
διαμονή. Στο νόμο ρυθμίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις για ιδιαίτερα
σημαντικά μέτρα, τα οποία άπτονται σε μεγάλο βαθμό της ελευθερίας του
πάσχοντος, όπως παραδείγματος χάριν η εξέταση της κατάστασης της υγείας,
η νοσηλεία και θεραπεία και η στείρωση αλλά και η εισαγωγή του πάσχοντος
σε ψυχιατρική κλινική ή θεραπευτικό κατάστημα με τη στέρηση της ελευθερίας
και άλλα μέτρα που μοιάζουν προς εγκλεισμό.. Εν μέρει για τα μέτρα αυτά
προβλέπεται άδεια του Δικαστηρίου της Επιτροπείας. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό
μέτρο για τη ζωή του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση είναι η
διάλυση του σπιτιού του, όταν είναι υποχρεωμένος να μετοικήσει σε ίδρυμα.
Και η διάλυση αυτή επιτρέπεται να γίνει από τον δικαστικό συμπαραστάτη
μόνον μετά από άδεια του δικαστηρίου.
1. Εξέταση της κατάστασης της υγείας, νοσηλεία, θεραπεία, ιατρική επέμβαση
Άρθρο 1904 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα
(1)Για τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για εξέταση της
κατάστασης της υγείας, τη νοσηλεία, θεραπεία ή ιατρική επέμβαση απαιτείται
η άδεια του Δικαστηρίου της Επιτροπείας, αν υπάρχει ο βάσιμος κίνδυνος, ότι
ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση θα αποβιώσει λόγω του
μέτρου αυτού ή θα υποστεί βαρεία και μακράς διάρκειας βλάβη της υγείας.
Χωρίς την άδεια το μέτρο επιτρέπεται να ληφθεί μόνον, αν με την
καθυστέρηση συνδέεται κίνδυνος.
(2) Το εδάφιο 1 ισχύει και για τη συγκατάθεση ενός πληρεξουσίου. Ισχύει
μόνον όταν η πληρεξουσιότητα έχει χορηγηθεί εγγράφως και περιλαμβάνει
ρητώς τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εδάφιο 1.
Τα ιατρικά μέτρα που διακινδυνεύουν τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση επιτρέπονται μόνον – εκτός των
εσπευσμένων περιπτώσεων- όταν η -κατά τα λοιπά ισχυρή - συγκατάθεση
του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση έχει εγκριθεί από το
Δικαστήριο της Επιτροπείας. Πρβλ. άρθρο 1904 παρ. 1 Γερμ. Α.Κ.
(α) Το άρθρο 1904 προϋποθέτει βάσει του γράμματός του:
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-βάσιμο κίνδυνο θανάτου υπό την έννοια της διάταξης. Υπάρχει
παραδείγματος χάριν σε εγχείρηση, όταν ο κίνδυνος που συνδέεται με αυτήν
υπερβαίνει το γενικό κίνδυνο που συνδέεται με κάθε εγχείρηση,
-βαρεία και μεγάλης διάρκειας ζημία της υγείας. Συντρέχει παραδείγματος
χάριν σε περίπτωση μείζονος ακρωτηριασμού, κωφότητας ή εγκεφαλικού
τραυματισμού.
-Ο κίνδυνος αυτής της επέλευσης ζημίας πρέπει να είναι αιτιολογημένος,
δηλαδή να είναι συγκεκριμένος και πιθανός.
(β) Το άρθρο 1904 παρ. 1 του γερμ. Α.Κ. προϋποθέτει σιωπηρά:
Να είναι εν γένει απαραίτητη για το ιατρικό μέτρο η συναίνεση
-Να είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της συναίνεσης ειδικά ο δικαστικός
συμπαραστάτης και όχι ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση
Μόνον, όταν συμπίπτουν και τα δύο, είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο
1904 παρ. 1 Γερμ. Α.Κ. επιπλέον η άδεια του Δικαστηρίου της Επιτροπείας.
(αα) Αναγκαιότητα συναίνεσης για ιατρικά μέτρα
Οι επεμβάσεις στη σωματική ακεραιότητα ενός ανθρώπου αποτελούν
σύμφωνα με την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος σωματική βλάβη
υπό την έννοια του άρθρου 223 παρ. 1 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα,
ακόμη και όταν γίνονται από ένα γιατρό (Αυτό μεν δεν αμφισβητείται στη
θεωρία του δικαίου, αλλά αποτελεί κρατούσα νομολογία). Αυτή η επέμβαση
σύμφωνα με την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος είναι όμως
δικαιολογημένη, όταν υπάρχει η έγκυρη συναίνεση του ασθενούς. Αυτό
προϋποθέτει ότι ο γιατρός έχει εκτεταμένα διευκρινίσει στον ασθενή τους
κινδύνους της επέμβασης.
Η επέμβαση χωρίς έγκυρη συναίνεση είναι ανάλογα με τις συνθήκες
αξιόποινη πράξη.
(ββ) Αρμοδιότητα χορήγησης της συναίνεσης
Αν λοιπόν ο ασθενής έχει δικαστικό συμπαραστάτη με τα καθήκοντα της
μέριμνας της υγείας, εξ αυτού δεν έπεται ότι ο δικαστικός συμπαραστάτης θα
έπρεπε τώρα να χορηγήσει τη συναίνεση και επομένως να συνεννοηθεί με το
γιατρό και να ενημερωθεί από αυτόν, Στην προκειμένη περίπτωση η
κατάσταση είναι παρόμοια με το θέμα της ικανότητας δικαιοπραξίας στον
τομέα των δικαιοπραξιών: απαντάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη της
δικαστικής συμπαράστασης.
Όσον αφορά την ιατρική επέμβαση. το θέμα είναι η ικανότητα συναίνεσης,
δηλαδή η ικανότητα αντίληψης του είδους, της σημασίας και της έκτασης του
μέτρου και της αντίστοιχης ενέργειας σύμφωνα με τη βούληση.
(ααα) σε περίπτωση ικανότητας χορήγησης συναίνεσης του υποβαλλόμενου
σε δικαστική συμπαράσταση
Αν υπάρχει ικανότητα χορήγησης συναίνεσης του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, η συναίνεση
πρέπει να δοθεί από αυτόν. Αν στην περίπτωση αυτή ο δικαστικής
συμπαράστασης δώσει τη συναίνεσή του, δεν είναι δικαιολογημένη η
επέμβαση του γιατρού και έτσι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, είναι κατά
περίπτωση αξιόποινη.
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Ο γιατρός και ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει επομένως να πεισθούν για
την ύπαρξη της ικανότητας χορήγησης συναίνεσης του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση. Η ικανότητα χορήγησης συναίνεσης πρέπει να
κρίνεται πάντοτε ενόψει της συγκεκριμένης επέμβασης. Σε περίπτωση απλών
θεραπευτικών μέτρων είναι δυνατόν να συντρέχει και σε περίπτωση πιο
πολύπλοκων μέτρων όχι.
(βββ) σε περίπτωση ανικανότητας χορήγησης συναίνεσης του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση
Αν ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση είναι ανίκανος για την
χορήγηση συναίνεσης, θα πρέπει να αποφασίσει ο δικαστικός
συμπαραστάτης μετά από ενημέρωση και διευκρινίσεις από το γιατρό σχετικά
με τη διενέργεια της ιατρικής ενέργειας. Η απόφαση θα πρέπει να είναι
προσανατολισμένη – όπως όλα τα μέτρα και οι αποφάσεις στα πλαίσια της
δικαστικής συμπαράστασης – στις επιθυμίες και στο συμφέρον του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση. Προς τούτο απαιτείται, εφόσον
είναι δυνατόν, η συζήτηση με τον υποβαλλόμενο σε δικαστική
συμπαράσταση.
2.Εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή σε θεραπευτικό κατάστημα και μέτρα που
προσομοιάζουν σε τέτοιου είδους εισαγωγή
Άρθρο 1906 Γερμανικού Α.Κ.
(1)Η εισαγωγή του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση σε
ψυχιατρική κλινική ή σε θεραπευτικό κατάστημα από τον δικαστικό
συμπαραστάτη, η οποία συνδέεται με στέρηση της ελευθερίας, επιτρέπεται
μόνον, εφόσον απαιτείται προς το συμφέρον του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση, επειδή
1.λόγω ψυχικής ασθένειας ή πνευματικής ή ψυχικής αναπηρίας του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση υπάρχει ο κίνδυνος να
αυτοκτονήσει ή να προξενήσει στον εαυτό του σημαντική βλάβη της υγείας
2.η εξέταση της κατάστασης της υγείας, η θεραπεία ή η ιατρική επέμβαση που
είναι απαραίτητα, δεν μπορούν να διενεργηθούν χωρίς την εισαγωγή του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση σε θεραπευτικό κατάστημα και
εκείνος λόγω ψυχικής ασθένειας ή πνευματικής ή ψυχικής αναπηρίας δεν
είναι σε θέση να διακρίνει την αναγκαιότητα της εισαγωγής σε θεραπευτικό
κατάστημα ή δεν μπορεί να ενεργήσει με βάση αυτό το σώφρον μέτρο
(2)Η εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή σε άλλο θεραπευτικό κατάστημα
επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου της Επιτροπείας. Χωρίς
την άδεια, η εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή σε άλλο θεραπευτικό
κατάστημα επιτρέπεται μόνον, όταν με την καθυστέρηση συνδέεται κίνδυνος.
Η άδεια πρέπει να ληφθεί αμελλητί εκ των υστέρων.
(3)Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να διακόψει τον εγκλεισμό σε
ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό κατάστημα, εφόσον παύσει η
συνδρομή των προϋποθέσεών του, πρέπει δε να δηλώσει τη διακοπή του
εγκλεισμού στο Δικαστήριο της Επιτροπείας.
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(4)Οι παράγραφοι 1 έως 3 ισχύουν αναλόγως όταν ο υποβαλλόμενος σε
δικαστική συμπαράσταση διαμένει σε ίδρυμα, εστία ή άλλο κατάστημα χωρίς
να έχει εισαχθεί ή εγκλεισθεί σε αυτό και η ελευθερία του πρέπει να αφαιρεθεί
με μηχανικά συστήματα, φάρμακα ή με άλλον τρόπο για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(5)Η εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό κατάστημα μέσω
πληρεξουσίου και η συναίνεση πληρεξουσίου για μέτρα σύμφωνα με την
παράγραφο 4 προϋποθέτει ότι η πληρεξουσιότητα έχει δοθεί εγγράφως και
περιλαμβάνει ρητώς τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 1- 4 αναλόγως.
(α) Εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό κατάστημα
Το άρθρο 1906 του γερμ. Α.Κ. ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο
δικαστικός συμπαραστάτης είναι δυνατόν να εγκλείσει τον υποβαλλόμενο σε
δικαστική συμπαράσταση με δικαστική άδεια σε κλειστό ίδρυμα (π.χ. ένα
ψυχιατρικό νοσοκομείο) ή σε κλειστό τμήμα (π.χ. ενός ιδρύματος- εστίας):
Πρέπει να συντρέχει σημαντικός κίνδυνος βλάβης της υγείας του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση από τον ίδιο του τον εαυτό,
ακόμη και κίνδυνος αυτοκτονίας
ή
χωρίς την εισαγωγή αυτή να μην είναι δυνατόν να διεξαχθεί αναγκαίο ιατρικό
μέτρο.
Ο εγκλεισμός για λόγους διακινδύνευσης τρίτων δεν είναι δυνατός για τον
δικαστικό συμπαραστάτη. Σε περίπτωση που ο υποβαλλόμενος σε δικαστική
συμπαράσταση προκαλέσει τη διακινδύνευση τρίτων, επεμβαίνουν οι νόμοι
δημοσίου δικαίου των ομοσπονδιακών γερμανικών κρατιδίων. Στη συνέχεια
αποφασίζουν οι αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια περί του εγκλεισμού.
Αν η αναβολή του εγκλεισμού συνδέεται με κίνδυνο, ο εγκλεισμός είναι
δυνατόν να διενεργηθεί από τον δικαστικό συμπαραστάτη καταρχήν χωρίς
προηγουμένη άδεια του δικαστηρίου, η άδεια όμως πρέπει να ληφθεί
αμελλητί εκ των υστέρων (άρθρο 1906 παρ. 2 του γερμ. Α.Κ.)
Προσοχή: Ο δικαστικός συμπαραστάτης δεν επιτρέπεται να ασκήσει
σωματική βία ή εξαναγκασμό κατά τον εγκλεισμό. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα
των αρμοδίων αρχών και επίσης μόνον βάσει δικαστικής εξουσιοδότησης
στην απόφαση του εγκλεισμού.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να διακόψει τον εγκλεισμό σε
ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό κατάστημα, εφόσον παύσει η
συνδρομή των προϋποθέσεών του, παραδείγματος χάριν αν έχει περατωθεί η
ιατρική θεραπεία στο κλειστό τμήμα του νοσοκομείου. Ο δικαστικός
συμπαραστάτης πρέπει να δηλώσει τη διακοπή του εγκλεισμού στο
Δικαστήριο της Επιτροπείας.
(β) Μέτρα που μοιάζουν με εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο
θεραπευτικό ίδρυμα
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Ο νόμος καθορίζει τα μέτρα που μοιάζουν με εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική
ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα στο άρθρο 1906 παρ. 4 του Γερμ. Α.Κ. για την
περίπτωση, κατά την οποία ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση
διαμένει εκτός κλειστών τμημάτων σε ίδρυμα, εστία ή άλλο κατάστημα.
Συντρέχουν όταν με μηχανικά συστήματα, φάρμακα ή με άλλον τρόπο για
μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να
αφαιρείται η ελευθερία του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση (τα
λεγόμενα μέτρα που ομοιάζουν με εγκλεισμό)
Παραδείγματος χάριν η περίπτωση του κάγκελου στο κρεβάτι, η κοιλιακή
ζώνη στο κρεβάτι ή στο αμαξίδιο, τα κατασταλτικά φάρμακα, οι συσκευές που
τον εμποδίζουν να εγκαταλείψει το ίδρυμα χωρίς να γίνει αντιληπτός.
Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο ότι η παράνομη στέρηση της ελευθερίας
προϋποθέτει ότι ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση
(α) είναι γενικά σε θέση να χρησιμοποιήσει την ελευθερία κίνησής του και
(β) έχει και τη βούληση να το πράξει.
Ως εκ τούτου δεν υπάρχει στέρηση της ελευθερίας αν ο υποβαλλόμενος σε
δικαστική συμπαράσταση ακόμη και χωρίς το μέτρο αυτό δεν θα ήταν
καθόλου σε θέση να κινηθεί, παραδείγματος χάριν αν είναι σε τέτοιο σημείο
αδύναμος ώστε και χωρίς κάγκελο δεν θα μπορούσε να σηκωθεί από κρεβάτι.
Επίσης δεν υπάρχει παράνομη στέρηση της ελευθερίας αν ο υποβαλλόμενος
σε δικαστική συμπαράσταση συμφωνεί με το μέτρο αυτό και διαθέτει την
ικανότητα χορήγησης συναίνεσης. Διότι τότε δεν έχει τη βούληση να κινηθεί.
Μόνον σε περίπτωση υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση που είναι
ανίκανος να χορηγήσει τη συναίνεσή του, μπορεί να αποφασίσει ο δικαστικός
συμπαραστάτης για το μέτρο που μοιάζει με τον εγκλεισμό. Τότε όμως στα
καθήκοντά του πρέπει να περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός του τόπου
διαμονής. Απαιτείται άδεια του Δικαστηρίου της Επιτροπείας.
7.Καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη σε περιουσιακές υποθέσεις
Στον τομέα καθηκόντων της περιουσιακής μέριμνας ρυθμίζονται επίσης δια
νόμου τα καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη έναντι του Δικαστηρίου
της Επιτροπείας.
Οι κανόνες έχουν καθορισθεί κατά βάση στον τομέα του δικαίου της
επιτροπείας ανηλίκων. Μέσω της διάταξης παραπομπής του άρθρου 1908 ι
του Γερμανικού Αστικού Κώδικα ισχύουν και για τη δικαστική συμπαράσταση.
1.
Κατάρτιση απογραφής περιουσίας
Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει καταρχήν να καταρτίσει απογραφή της
περιουσίας του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, την οποία
διαχειρίζεται στα πλαίσια των καθηκόντων του. Αν στο πλαίσιο των
καθηκόντων του περιλαμβάνεται μόνον μερικός τομέας της περιουσιακής
μέριμνας, απαιτείται να απογραφεί μόνον αυτό το τμήμα της περιουσίας.
Πρέπει να αναφέρεται ρητή ημέρα, στην οποία αναφέρεται η περιουσιακή
κατάσταση. Για την απογραφή της περιουσίας υπάρχουν συχνά έντυπα του
δικαστηρίου.
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Στην περιουσία περιλαμβάνονται όλα τα αποτιμώμενα σε χρήματα πράγματα
και δικαιώματα.
Τα ακίνητα πρέπει να αναφέρονται με την εγγραφή στο κτηματολόγιο- βιβλίο
μεταγραφών και βαρών. Η συναλλακτική τους αξία είναι δυνατόν να εκτιμηθεί
από
τον
ίδιο
το
δικαστικό
συμπαραστάτη.
Δεν
απαιτείται
πραγματογνωμοσύνη ή επίσημη εκτίμηση.
Προκειμένου να καταρτισθεί εποικοδομητικά η απογραφή, ο δικαστικός
συμπαραστάτης πρέπει αρχικά να κάνει σχετική έρευνα. Κατά τη δικαστική
συμπαράσταση ή στο προσωπικό του περιβάλλον πρέπει να πληροφορηθεί
για τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και
αξιογράφων, για συντάξεις, ημερομίσθια και μισθούς ή για τη λήψη
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας. Θα πρέπει να ερευνήσει για τους δανειστές
και οφειλέτες του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση.
Τα αντικείμενα της οικοσκευής χρειάζεται να αναφερθούν ατομικά μόνον όταν
έχουν πραγματική αξία. Διαφορετικά αρκεί η αναφορά της γενικής αξίας.
2.
Λογοδοσία
Η απογραφή της περιουσίας αποτελεί βάση για λογοδοσία που παραγγέλλει
το δικαστήριο για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Στον απολογισμό πρέπει να αναφερθούν όλα τα έσοδα και η δαπάνες και να
δικαιολογηθούν με παραστατικά. Το δικαστήριο κατά κανόνα θέτει στη
διάθεση του δικαστικού συμπαραστάτη ένα έντυπο.
Το αρχικό απόθεμα στον απολογισμό πρέπει να είναι ταυτόσημο με το
απόθεμα στον πίνακα απογραφής που έχει καταρτισθεί.
Η πρόσθεση ή αφαίρεση των ποσών εσόδων και εξόδων έχει ως αποτέλεσμα
το τελικό απόθεμα που αποτελεί και πάλι τη βάση για τη λογοδοσία της
επόμενης περιόδου.
Τα παραστατικά, τα οποία πρέπει να επισυνάψει ο δικαστικός
συμπαραστάτης, πρέπει να διακρίνονται με τους αντίστοιχους αύξοντες
αριθμούς του εντύπου εκκαθάρισης.
Στην εκκαθάριση πρέπει να επισυνάπτεται έκθεση για τις προσωπικές
συνθήκες του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, βάσει της οποίας
το δικαστήριο πληροφορείται ιδιαίτερα σχετικά με τη διαμονή του, τη
διαμόρφωση της ζωής του, την κατάσταση της υγείας του. Πρέπει επίσης να
αναφέρεται πως γίνονται οι αναγκαίες προσωπικές επαφές, αν θεωρείται η
δικαστική συμπαράσταση με τη μέχρι τώρα έκταση ως απαραίτητη και αν είναι
αναγκαίες μεταβολές.
Ο πατέρας, η μητέρα, ο σύζυγος ή οι κατιόντες ως δικαστικοί συμπαραστάτες
κατά βάση απαλλάσσονται από την υποχρέωση λογοδοσίας, εκτός αν το
δικαστήριο παραγγείλει ρητώς τη λογοδοσία.
Είναι όμως σημαντικό και πρέπει να προσεχθεί ότι και σε περίπτωση
απαλλαγής μετά τη λήξη του λειτουργήματος του δικαστικού συμπαραστάτη
πρέπει να γίνει λογοδοσία για το σύνολο της διαχείρισης υπό μορφή τελικής
λογοδοσίας. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει και ο απαλλαγμένος από τη
λογοδοσία δικαστικός συμπαραστάτης να τηρεί βιβλίο για τις πράξεις της
διαχείρισης, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού και δικαιολογητικά.
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3.
Άρθρο 1805 γερμ. Α.Κ.

Χωρισμός των περιουσιών

Ο επίτροπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την περιουσία του
επιτροπευομένου ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τον παρεπίτροπο (ισχύει
βάσει του άρθρου 1908 ι παρ. 1 εδάφιο 1 και για το δικαστικό
συμπαραστάτη). Ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει να διαχωρίσει αυστηρά
την ίδια από τη διαχειριζόμενη περιουσία. Παραδείγματος χάριν δεν
επιτρέπεται να εισπράττει απαιτήσεις του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση στον λογαριασμό του. Δεν πρέπει να ανοίγει καταπιστευτικό
λογαριασμό, αλλά πρέπει να τηρεί τους λογαριασμούς στο όνομα του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση.
Επίσης από την περιουσία του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση
δεν επιτρέπεται να χορηγεί δάνειο, ακόμη και αν αυτό αποφέρει
περισσότερους τόκους απότι θα καταβάλλονταν από την τράπεζα.
4.
Τοποθέτηση χρημάτων
Άρθρο 1806 γερμ. Α.Κ
Ο επίτροπος πρέπει να επενδύει με τόκο τα χρήματα που περιλαμβάνονται
στην περιουσία του επιτροπευομένου, εφόσον δεν πρέπει να τα διατηρεί σε
ετοιμότητα για την κάλυψη δαπανών. Η διαχείριση της περιουσίας του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση πρέπει να γίνεται με βάση την
αποδοτικότητα. Τα χρήματα που δεν απαιτούνται για τις τρέχουσες δαπάνες
πρέπει να τοποθετούνται εντόκως και ασφαλώς.
Η επένδυση με ασφαλή για τον επιτροπευόμενο τρόπο περιγράφεται
ειδικότερα στο άρθρο 1807 γερμ. Α.Κ. Ασφαλείς για τον επιτροπευόμενο είναι
όλες οι τράπεζες με επαρκές σύστημα ασφάλειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται
όλες οι μεγάλες τράπεζες, λαϊκές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, δημοτικά και περιφερειακά ταμιευτήρια.
Τα χρήματα θα πρέπει να επενδύονται με τον όρο ότι θα μπορούν να
αναληφθούν μόνον κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου της Επιτροπείας (η
λεγόμενη σημείωση δέσμευσης). Άρθρο 1809 γερμ. Α.Κ.
Τα χρήματα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε αξιόγραφα, μόνον εφόσον
αυτά είναι ασφαλή για τον επιτροπευόμενο. Αυτή είναι παραδείγματος χάριν η
περίπτωση των ομοσπονδιακών και δημοτικών ομολόγων, των
ομοσπονδιακών βραχυπροθέσμων εντόκων γραμματίων του δημοσίου ή
αποταμιευτικών ομολόγων τραπεζών.
Ορισμένα αξιόγραφα πρέπει να κατατίθενται και να φέρουν τον όρο ότι η
απόδοσή τους επιτρέπεται να γίνεται κατόπιν αδείας του Δικαστηρίου της
Επιτροπείας. Άρθρο 1814 γερμ. Α.Κ.
Τα χρήματα είναι δυνατόν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να επενδυθούν από
το δικαστικό συμπαραστάτη και σε αντικείμενα αξίας, όπως παραδείγματος
χάριν ακίνητα ή χρυσό. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τηρείται
ιδιαίτερα η αρχή της αποδοτικότητας. Απαιτείται συνεννόηση με το Δικαστήριο
της Επιτροπείας, το οποίο σε δεδομένη περίπτωση πρέπει να δώσει τη
σχετική άδεια. Τα τιμαλφή, όπως παραδείγματος χάριν οι πολύτιμοι λίθοι,
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πρέπει να κατατεθούν σε τράπεζα, το δικαστήριο όμως μπορεί να διατάξει και
την παρακατάθεσή τους.
Όπως στην υποχρέωση της συνεχούς λογοδοσίας δεν είναι αναγκαίες οι
άδειες επένδυσης, όταν δικαστικός συμπαραστάτης είναι ένας γονέας, ο
σύζυγος ή κατιών, εφόσον το Δικαστήριο της Επιτροπείας δεν ορίσει
διαφορετικά.
Προς διευκρίνιση: ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον
είναι ικανός για δικαιοπραξία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαθέσει τα
δεσμευμένα χρήματα. Δεν απαιτείται προς τούτο η άδεια του Δικαστηρίου της
Επιτροπείας.
5.
Δικαστικές άδειες
Και στον τομέα της μέριμνας της περιουσίας για ορισμένες ενέργειες του
δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται η άδεια του Δικαστηρίου της
Επιτροπείας.
(α) Χρηματικές συναλλαγές
Για τις αναλήψεις από δεσμευμένους λογαριασμούς πρέπει προηγουμένως να
ληφθεί άδεια. Αυτό ισχύει και για τα πληρωτέα χρήματα από προθεσμιακές
καταθέσεις ή για τα πληρωτέα χρήματα από αξιόγραφα (εφόσον ο δικαστικός
συμπαραστάτης δεν είναι πατέρας, μητέρα, σύζυγος ή κατιών του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση)
Το Δικαστήριο της Επιτροπείας θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως προτού
καταστούν ληξιπρόθεσμα τα ανωτέρω ποσά.
Ο δικαστικός συμπαραστάτης μπορεί να κάνει ανάληψη ποσών από (μη
δεσμευμένο) τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων κατά βάση χωρίς άδεια του
Δικαστηρίου της Επιτροπείας, όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν
ανέρχεται σε πλέον των 3.000 Ευρώ.
Αν ο δικαστικός συμπαραστάτης είναι γονέας, σύζυγος ή κατιών του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, δεν απαιτείται να λάβει άδεια
ούτε για την ανάληψη υψηλοτέρων ποσών λογαριασμού, εφόσον το
Δικαστήριο της Επιτροπείας δεν ορίσει διαφορετικά.
Το αυτό ισχύει και όταν υπάρχει γενική εξουσιοδότηση για την ανάληψη
υψηλοτέρων χρηματικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 1812 γερμ. Α.Κ.
(β) Δικαιοπραξίες με ακίνητα
Σε περίπτωση διακιοπραξιών με ακίνητα, όπως παραδείγματος χάριν η αγορά
ή η πώληση, η σύσταση εμπράγματης επιβάρυνσης ακινήτου - εγγείου
χρέους ή δικαιώματος οίκησης υπάρχουν εκτεταμένες απαιτήσεις αδείας
πρβλ. άρθρο 1821 γερμ. Α.Κ
Ο δικαστικός συμπαραστάτης θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να
απευθύνεται εγκαίρως στο Δικαστήριο της Επιτροπείας προκειμένου να
καταστεί δυνατόν να διευθετηθούν εγκαίρως πιθανώς προβληματικοί τομείς.
Περαιτέρω δικαιοπραξίες, για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι οι εξής (πρβλ.
άρθρο 1822 γερμ. Α.Κ):
διάθεση του συνόλου της περιουσίας
κληρονομικές διανομές
αποποιήσεις κληρονομίας
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ανάληψη πίστωσης
συμβάσεις εργασίας
-μισθωτικές συμβάσεις, εφόσον συνάπτονται για χρονικό
μεγαλύτερο από μια τετραετία, άρθρο 1907 γερμ. Α.Κ
συμβάσεις ασφάλισης ζωής

διάστημα

(γ) Νομικές συνέπειες έλλειψης αδείας
Εφόσον γίνει δικαιοπραξία χωρίς την απαιτούμενη άδεια, η ισχύς της ήρτηται,
μέχρις ότου δοθεί η άδεια. Αν το δικαστήριο οριστικά αρνηθεί τη χορήγηση της
άδειας, η δικαιοπραξία είναι ανίσχυρη.
Μονομερείς δικαιοπραξίες, για τις οποίες απαιτείται άδεια, όπως
παραδείγματος χάριν είναι η καταγγελία μισθωτικής σύμβασης ή η αποποίηση
κληρονομίας είναι ανίσχυρες χωρίς προηγουμένη άδεια. Η άδεια δεν είναι
δυνατόν να ληφθεί εκ των υστέρων, αλλά η δικαιοπραξία πρέπει να γίνει και
πάλι απαρχής, μόλις ληφθεί η άδεια.
Αυτό μπορεί να καταστεί προβληματικό σε περίπτωση δηλώσεων που
συνδέονται με αποκλειστική προθεσμία, όπως είναι παραδείγματος χάριν η
αποποίηση της κληρονομίας.
8. Δικαιώματα του δικαστικού συμπαραστάτη
1.

Αποζημίωση δαπανών

Ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει αξίωση καταβολής των αναγκαίων
δαπανών που δημιουργούνται σε σχέση με τη δικαστική συμπαράσταση. Στις
δαπάνες περιλαμβάνονται παραδείγματος χάριν τα ταχυδρομικά έξοδα,
τηλεφωνήματα, οδοιπορικά και έξοδα φωτοτυπιών
(α) σε περίπτωση υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση με περιουσία
Το αντίστοιχο χρηματικό ποσόν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί άμεσα από την
περιουσία του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον ο
υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση δεν είναι άπορος και η δικαστική
συμπαράσταση περιλαμβάνει το πλαίσιο καθηκόντων της μέριμνας της
περιουσίας.
(β) σε περίπτωση άπορου υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση
Σε περίπτωση άπορου υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση η
αξίωση αποζημίωσης των δαπανών στρέφεται κατά του Δικαστικού Ταμείου.
Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής: είναι δυνατόν
να υπολογισθεί κάθε επιμέρους δαπάνη, η οποία όμως στην περίπτωση αυτή
πρέπει να δικαιολογείται με παραστατικό ή είναι δυνατόν να ζητηθεί εφάπαξ
αποζημίωσης δαπανών που θα ανέρχεται σε 600 Ευρώ ετησίως.
(γ) Απορία
Η απορία κρίνεται βάσει των διατάξεων του Ομοσπονδιακού Νόμου περί
Βοηθήματος Κοινωνικής Πρόνοιας. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν ως
προστατευόμενα όρια για την υπάρχουσα περιουσία διάφορα ποσά
διαφορετικού ύψους. Αν καταβάλλεται βοήθημα διατροφής, το
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προστατευόμενο όριο ανέρχεται σε 2600 Ευρώ, σε περίπτωση βοήθειας για
ειδικές καταστάσεις σε 2600 Ευρώ και σε ιδιαίτερα βαριές αναπηρίες σε 2600
Ευρώ.
Επίσης δεν συνυπολογίζεται εύλογο ιδιόκτητο σπίτι.
2.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Επειδή ο δικαστικός συμπαραστάτης ευθύνεται έναντι του υποβαλλόμενου σε
δικαστική συμπαράσταση για υπαίτιες (ακόμη και εξ αμελείας) παραβάσεις
καθήκοντος, θα πρέπει να προβεί σε ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Ως άμισθος δικαστικός συμπαραστάτης μπορεί να ζητήσει την αποζημίωση
των εξόδων αυτών. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν στα διάφορα
ομοσπονδιακά κρατίδια διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως παραδείγματος χάριν
και ομαδικές ασφαλίσεις.
3.
Αξίωση αμοιβής
(α) Αρχή της αμισθί δικαστικής συμπαράστασης
Ο δικαστικός συμπαραστάτης κατά βάση δεν έχει αξίωση καταβολής αμοιβής,
διότι οι δικαστικές συμπαραστάσεις ασκούνται κατά βάση αμισθί. Άρθρο 1836
παρ. 1, εδάφιο 1 γερμ. Α.Κ.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να εγκριθεί και για αμισθί δικαστικό
συμπαραστάτη εύλογη αμοιβή, εφόσον ο υποβαλλόμενος σε δικαστική
συμπαράσταση έχει περιουσία και εφόσον τούτο δικαιολογείται από τη
δυσκολία ή την έκταση της εργασίας.
(β) Δικαστική συμπαράσταση στα πλαίσια άσκησης επαγγέλματος
Εξαίρεση ισχύει πάντως, όταν το δικαστήριο αναγνωρίσει κατά το διορισμό
του δικαστικού συμπαραστάτη, ότι ο δικαστικός συμπαραστάτης ασκεί κατ’
επάγγελμα τη δικαστική συμπαράσταση. Άρθρο 1836 παρ. 1, εδάφιο 2 γερμ.
Α.Κ.
Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει αξίωση καταβολής
αμοιβής. Το ύψος της αμοιβής κυμαίνεται σε 44 Ευρώ περιλαμβανομένου
ΦΠΑ, όταν η αμοιβή λόγω απορίας του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση καταβάλλεται από το Δικαστικό Ταμείο. Οι λεπτομέρειες
ρυθμίζονται από το άρθρο 1 του Νόμου περί αμοιβών των επαγγελματιών
δικαστικών συμπαραστατών.
Το δημόσιο ταμείο έχει ανάλογα με τις συνθήκες αξίωση αποζημίωσης κατά
του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση ή των κληρονόμων του, αν
ο καταρχήν άπορος υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση αποκτήσει
σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο περιουσία.
Σε περίπτωση υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση με περιουσία ο
κανόνας είναι επίσης ωρομίσθιο ύψους 44,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
4.
Δικαίωμα βοήθειας από αρχές και σωματεία
Ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει το δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει
εκτεταμένη παροχή συμβουλών από το Δικαστήριο της Επιτροπείας (άρθρο
1837 παρ. 1 γερμ. Α.Κ.) και από την αρμόδια αρχή
δικαστικής
συμπαράστασης που πρέπει να παρέχει ευχαρίστως τις συμβουλές αυτές.
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Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να εκτελούν χρέη συμβούλου του σε
νομικά θέματα το Δικαστήριο της Επιτροπείας, όπως και ένας δικηγόρος. Ο
δικαστικός συμπαραστάτης σε θέματα παραδείγματος χάριν από τον τομέα
του αστικού δικαίου όπως σε σχέση με απαραίτητες άδειες, θα πρέπει μάλλον
να απευθύνεται στο δικαστήριο. Αντίθετα η αρμόδια αρχή δικαστικής
συμπαράστασης είναι ο βασικός συνομιλητής όσον αφορά τα πρακτικά
θέματα όπως παραδείγματος χάριν την αναζήτηση της κατάλληλης εστίας ή
ιδρύματος. Στην αρχή του χρόνου της δικαστικής συμπαράστασης το
Δικαστήριο της Επιτροπείας εξοικειώνει το δικαστικό συμπαραστάτη με τα
καθήκοντά του (άρθρο 1837 παρ. 1, εδάφιο 2 γερμ. Α.Κ.). Ο Νόμος περί
δικαστικής συμπαράστασης έχει θεσπίσει και καθήκοντα των σωματείων
δικαστικής συμπαράστασης. Οι συνεργάτες των σωματείων αυτών παρέχουν
συμβουλές και υποστηρίζουν τους άμισθους δικαστικούς συμπαραστάτες
κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
9.
Η δικαστική διαδικασία
1. Η διαδικασία του διορισμού του δικαστικού συμπαραστάτη
(α) Κίνηση της διαδικασίας
Ο δικαστικός συμπαραστάτης διορίζεται από το Δικαστήριο της Επιτροπείας
αυτεπαγγέλτως, δηλαδή το Μονομελές Δικαστήριο πρέπει να ερευνά
αυτεπαγγέλτως αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης.
Οι αιτήσεις σύστασης δικαστικής συμπαράστασης τρίτων, π.χ. μελών της
οικογενείας ή γειτόνων νοούνται μόνον ως προτροπές κίνησης της
διαδικασίας.
Εξαίρεση: Ο χρήζων δικαστικής συμπαράτασης μπορεί να υποβάλει τυπική
αίτηση. Αν η δικαστική συμπαράσταση πρέπει να συσταθεί μόνον λόγω
σωματικής αναπηρίας, πρέπει να υποβάλει τέτοιου είδους αίτηση.
(β) Αρμόδιο δικαστήριο
Για την παραγγελία σύστασης δικαστικής συμπαράστασης είναι κατά
περίπτωση αρμόδιο το δικαστήριο στην περιοχή του οποίου έχει τη συνήθη
διαμονή του ο πάσχων κατά το χρονικό σημείο της υποβολής της αίτησης.
Άρθρο 65 παρ. 1 Νόμου περί Οικογενειακού Δικαστηρίου (FGG)
(γ) Θέση του πάσχοντος
Στη διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης ο πάσχων έχει σε κάθε
περίπτωση ικανότητα δικαστικής παράστασης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
υποβάλει αιτήσεις ο ίδιος και να ασκεί ένδικα μέσα κατά δικαστικών
αποφάσεων. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενημερωθεί από το Δικαστήριο της
Επιτροπείας για την πιθανή πορεία της δίκης.
(δ) Διορισμός δικονομικού κηδεμόνα
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Νόμου FGG , όταν ο πάσχων δεν είναι σε θέση να
προστατεύσει ο ίδιος επαρκώς τα συμφέροντά του, πρέπει να διορισθεί
δικονομικός κηδεμόνας. Ο δικονομικός κηδεμόνας πρέπει να ασκεί
αντικειμενικά τα δικαιώματα του πάσχοντος. Θα συμμετέχει στη διαδικασία
κατά τον αυτό βαθμό όπως ο υποβαλλόμενος σε δικαστική συμπαράσταση.
Επομένως πρέπει να ακουσθεί και μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα.
Bila-Train in practice - Ενότητα “Ρυθμίσεις Επιτροπείας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

32

Δεν δεσμεύεται από τις οδηγίες του υποβαλλόμενου σε δικαστική
συμπαράσταση, πρέπει όμως να γνωστοποιεί στο δικαστήριο τις επιθυμίες
του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον αυτές δεν
αντίκεινται στα συμφέροντά του.
Ως δικονομικοί κηδεμόνες είναι δυνατόν να διορισθούν παραδείγματος χάριν
κοινωνικοί λειτουργοί ή δικηγόροι.
(ε) Πραγματογνωμοσύνη
Κατά βάση για το διορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη και την παραγγελία
επιφύλαξης συναίνεσης απαιτείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Άρθρο
68 Νόμου FGG. Παραίτηση από αυτή μπορεί να γίνει μόνον όταν ο διορισμός
του δικαστικού συμπαραστάτη πρόκειται να γίνει κατόπιν αιτήσεως του
πάσχοντος και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, και ο δικαστικός
συμπαραστάτης πρόκειται να διορισθεί για την άσκηση των δικαιωμάτων του
πάσχοντα έναντι του πληρεξουσίου του. Τότε αρκεί ιατρικό πιστοποιητικό.
Ο πραγματογνώμονας πρέπει να εξετάσει ή να υποβάλει προσωπικά
ερωτήσεις στον πάσχοντα πριν από την εκπόνηση της έκθεσης
πραγματογνωμοσύνης.
(στ) Προσωπική εξέταση του πάσχοντα
Προ του διορισμού του δικαστικού συμπαραστάτη το δικαστήριο πρέπει να
εξετάσει αυτοπροσώπως τον πάσχοντα με λίγες εξαιρέσεις. -άρθρο 68 Νόμου
FGG. Ο δικαστής πρέπει να σχηματίσει ιδία αντίληψη. Αυτό πρέπει να γίνει
στο σύνηθες περιβάλλον του πάσχοντος. Εκεί είναι δυνατόν να γίνουν
αντιληπτές κάποιες συνθήκες ζωής που είναι σημαντικές για τη δικαστική
συμπαράσταση. Αν όμως ο πάσχων αντιταχθεί στην επίσκεψη του δικαστή, η
εξέταση λαμβάνει χώρα στο δικαστήριο. Αν έχει διορισθεί δικονομικός
κηδεμόνας, η εξέταση πρέπει να γίνει παρουσία του.
Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει πραγματογνώμονα, ο δε πάσχων πρόσωπο
της εμπιστοσύνης του (ακόμη και αν έχει ορισθεί δικονομικός κηδεμόνας για
αυτόν). Σε τελική συζήτηση που είναι δυνατόν να συμπέσει με την εξέταση του
πάσχοντος από το δικαστήριο, εξετάζονται και συζητούνται με τον πάσχοντα
το αποτέλεσμα των εξετάσεων, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης ή το ιατρικό
πιστοποιητικό, το πρόσωπο του δικαστικού συμπαραστάτη και τα καθήκοντά
του. Αυτό βέβαια γίνεται μόνον όταν τούτο είναι αναγκαίο για τη διευκρίνιση
της υπόθεσης και παραδείγματος χάριν όχι στην περίπτωση που ο πάσχων
δεν είναι σε θέση να δηλοποιήσει επαρκώς τη βούλησή του.
(ζ) Συμμετοχή τρίτων
Το άρθρο 68 Νόμου FGG ορίζει ότι είναι δυνατόν να δοθεί και σε τρίτους η
δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους.
Οι τρίτοι αυτοί μπορεί να είναι:
-η αρχή δικαστικής συμπαράστασης, εφόσον το απαιτήσει ο πάσχων ή
εφόσον είναι πρόσφορο.
-Ο σύζυγος, οι γονείς, τα τέκνα, εκτός αν αντιτίθεται ο πάσχων για
σημαντικούς λόγους,
-Πρόσωπο που είναι κοντά στον πάσχοντα, εφόσον το απαιτήσει ο πάσχων
και δεν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση,
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(η) Απόφαση δια δικαστικής πράξεως
Η απόφαση περί ορισμού δικαστικής συμπαράστασης, του πλαισίου
καθηκόντων του δικαστικού συμπαραστάτη και του προσώπου του δικαστικού
συμπαραστάτη εκδίδεται από το δικαστήριο με τη μορφή δικαστικής πράξης.
Η πράξη αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί στα ακόλουθα πρόσωπα και
υπηρεσίες:
- στον πάσχοντα
- στο δικαστικό συμπαραστάτη
- στο δικονομικό κηδεμόνα
- στην αρχή δικαστικής συμπαράστασης
Η απόφαση καθίσταται ισχυρή κατά βάση από της κοινοποιήσεως στον
δικαστικό συμπαραστάτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ενωρίτερα.
(θ) Ανάληψη υποχρεώσεως – διορισμός του δικαστικού συμπαραστάτη
Ο δικαστικός συμπαραστάτης διορίζεται προφορικά από το δικαστήριο.
Αρμόδιος είναι ο κατώτερος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παραδίδει στο
δικαστικό συμπαραστάτη έγγραφο του διορισμού του. Το έγγραφο αυτό
χρησιμεύει ως αποδεικτικό για τις συναλλαγές. Στο έγγραφο αναφέρονται τα
στοιχεία ταυτότητας του δικαστικού συμπαραστάτη και του πάσχοντος, το
πλαίσιο των καθηκόντων του δικαστικού συμπαραστάτη και σε δεδομένη
περίπτωση η επιφύλαξη συναίνεσης. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται χρόνος
λήξης, ακόμη και αν στην απόφαση αναφέρεται ημερομηνία επανεξέτασης,
διότι η ημερομηνία αυτή θεμελιώνει μόνον την υποχρέωση επανεξέτασης η
δικαστική όμως συμπαράσταση δεν λήγει αυτομάτως λόγω αυτού.
Μετά τη λήξη της δικαστικής συμπαράστασης, το έγγραφο πρέπει να
επιστραφεί στο δικαστήριο.
2.Προσωρινή διαταγή
Οι αυστηρές προϋποθέσεις για την έκδοση προσωρινής διαταγής ρυθμίζονται
στο άρθρο 69 f Νόμου FGG.
Οι προσωρινές διαταγές εκδίδονται, όταν πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Η κανονική διαδικασία με τις εκτεταμένες προκαταρκτικές εξετάσεις, την
έκθεση πραγματογνωμοσύνης και ακρόαση διαφόρων προσώπων και
διαβούλευση με διάφορα πρόσωπα και υπηρεσίες απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο.
Αν η υπόθεση επείγει τόσο που δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ούτε και
προσωρινή διαταγή, το δικαστήριο λαμβάνει το ίδιο τα αναγκαία μέτρα- Άρθρο
1864 γερμ. Α.Κ.
3.Ένδικα μέσα
Ασκούνται τα ακόλουθα ένδικα μέσα:
-η προσφυγή (η οποία δεν εξαρτάται από προθεσμία) – η άμεση προσφυγή (η
οποία πρέπει να ασκηθεί εντός 2 εβδομάδων)
Το δικαστήριο πρέπει να συμπεριλάβει στην απόφασή του ως συνημμένο
υπόμνηση για τα ένδικα μέσα – άρθρο 69 παρ.1 αρ. 6 Νόμου FGG- από την
οποία να εμφαίνεται το ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί, η υπηρεσία στην
οποία θα ασκηθεί καθώς και το είδος της άσκησης.
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Αρμόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι το Πρωτοδικείο. Κατά της
αποφάσεως του Πρωτοδικείου είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις η
περαιτέρω προσφυγή ή η άμεση περαιτέρω προσφυγή ενώπιον του Εφετείου.
4. Η διαδικασία εισαγωγής σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα
Η δικαστική διαδικασία εισαγωγής σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό
ίδρυμα ρυθμίζεται στα άρθρα 70- 70 n Νόμου FGG. Οι δικονομικές αυτές
διατάξεις ισχύουν και για την εισαγωγή ψυχικά ασθενών σε ψυχιατρική κλινική
ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα με διαδικασία δημοσίου δικαίου βάσει των
επιμέρους νόμων των ομοσπονδιακών κρατιδίων, για τη διενέργεια των
οποίων είναι κατά κανόνα αρμόδιες οι αρχές τάξεως.
Η διαδικασία εισαγωγής σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα
είναι διαδικασία με υποβολή αιτήσεως στο δικαστήριο και όχι αυτεπάγγελτη
διαδικασία, δηλαδή το δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος
αυτεπαγγέλτως. Η εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό
ίδρυμα γίνεται από το δικαστικό συμπαραστάτη, όταν του έχει ανατεθεί το
δικαίωμα του προσδιορισμού της διαμονής ή της απόφασης για την εισαγωγή
σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα. Εκείνος και όχι κάποιο
νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα πρέπει να ζητήσει τη σχετική άδεια για αυτό από το
Δικαστήριο της Επιτροπείας.
Οι δικονομικές αρχές μοιάζουν με εκείνες της διαδικασίας του διορισμού του
δικαστικού συμπαραστάτη. Κατά βάση απαιτούνται:
ο διορισμός δικονομικού κηδεμόνα
η εξέταση του πάσχοντα
να δοθεί δυνατότητα κατάθεσης στον σύζυγο, τους γονείς, τα τέκνα,
έκθεση πραγματογνωμοσύνης
Η διάρκεια του εγκλεισμού πρέπει να είναι περιορισμένη κατ’ ανώτατο όριο σε
μία διετία- άρθρο 70 Νόμου FGG. Είναι δυνατή η παράταση. Αν η εισαγωγή
σε ψυχιατρική κλινική ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα στηρίζεται σε προσωρινή
διαταγή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 3 μήνες.
5. Έξοδα διαδικασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα περί εξόδων καταβάλλονται έξοδα,
δηλαδή τέλη και δαπάνες, για τη διεξαγωγή της δικαστικής συμπαράστασης,
αν η περιουσία του υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση ανέρχεται
μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων σε πέραν των 25.000.- Στην
προκειμένη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη το εύλογο σπίτι του
υποβαλλόμενου σε δικαστική συμπαράσταση, εφόσον το σπίτι κατοικείται
από τον υποβαλλόμενο σε δικαστική συμπαράσταση, το σύζυγό του που δεν
ζει σε διάσταση από αυτόν ή το ανήλικο άγαμο τέκνο του ή από αυτόν μαζί με
μέλη της οικογενείας εν όλω ή εν μέρει και θα εξακολουθήσει να κατοικείται
και μετά το θάνατό του.
Για κάθε αρχόμενο ημερολογιακό έτος καταβάλλονται τέλη ύψους 5,00 Ευρώ
για κάθε αρχόμενο ποσόν 5.000,00 Ευρώ, κατά το οποίο η καθαρή περιουσία
υπερβαίνει τα περιουσιακά αντικείμενα που λαμβάνονται υπόψη.
Σε υποθέσεις εγκλεισμού δεν καταβάλλονται δικαστικά έξοδα.
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Αν υπόθεση διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή εισαγωγής σε ψυχιατρική
κλινική ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα απορριφθεί, ακυρωθεί ως αδικαιολόγητη,
περιορισθεί ή η διαδικασία λήξει χωρίς απόφαση με την επιβολή μέτρου, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει την καταβολή των αναγκαίων εξωδίκων
δαπανών του πάσχοντα (π.χ. τα έξοδα δικηγόρου) στο Δημόσιο Ταμείο. Αν
τρίτος έχει ζητήσει τα μέτρα αυτά, είναι δυνατόν να καταδικασθεί στα έξοδα,
εφόσον βαρύνεται με βαρύ πταίσμα- άρθρο 13 Νόμου FGG.
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Επιτροπεία- Δικαστική συμπαράσταση στην Ελλάδα
Ο θεσμός της επιτροπείας που ορίζεται ως λειτούργημα δημοσίας
τάξεως, αναμορφώθηκε εκ βάθρων με το άρθρο 12 του Ν. 2447/
1996 που αντικατέστησε το 14 ο κεφάλαιο του Οικογενειακού
Δικαίου (άρθρα 1589-1654).
Με βάση τις νέες ρυθμίσεις μόνη επιτροπεία είναι η δοτή
επιτροπεία, δηλαδή η επιτροπεία που ανατίθεται από το
δικαστήριο και εξασφαλίζει την αμεροληψία ως προς την
καταλληλότητα του προσώπου του επιτρόπου.

Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία:
Βάσει του νέου άρθρου 1589 ΑΚ υπό επιτροπεία τελούν μόνον οι
ανήλικοι όταν,






κανένας γονέας δεν έχει ή δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική
μέριμνα (θάνατος ή αφάνεια και των δύο γονέων ή έκπτωσή
τους από τη γονική μέριμνα)
το δικαστήριο διορίσει επίτροπο σύμφωνα με τα άρθρα 15321535 (λόγω κακής άσκησης της επιμέλειας του τέκνου,
αφαίρεσης του συνόλου της επιμελείας, αφαίρεσης της
επιμελείας με αίτηση των γονέων και υπόδειξης κατάλληλου
προσώπου)
το δικαστήριο αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σε
τρίτον κατά τα άρθρα 1513 (μετά το διαζύγιο) και 1514 (κατά τη
διακοπή της συμβίωσης)
στις περιπτώσεις των άρθρων 1660 (αφαίρεση αρμοδιοτήτων
από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο) και 1661 (διορισμός
συνεπιτρόπου ή ανάθεση ολόκληρης της επιτροπείας στους
ανάδοχους γονείς)

Διενέργεια επιτροπείας:
Η διενέργεια της επιτροπείας καθεαυτή αρχίζει, με την
προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1589
ΑΚ, από το διορισμό του επιτρόπου (ακόμη και του προσωρινού).
Προ όμως του διορισμού αυτού και με γνώμονα το συμφέρον των
παιδιών και την προστασία τους οι νέες ρυθμίσεις καθιερώνουν τα
εξής:
1. «οι δημόσια ή δημοτικοί υπάλληλοι, ο εισαγγελέας και τα
όργανα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να
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γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε περίπτωση που συνεπάγεται
το διορισμό επιτρόπου αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και
οι συγγενείς εξ αίματος του ανηλίκου έως τον τρίτο βαθμό» (1591
ΑΚ παρ. 2)
2. «Ωσότου επιληφθεί ….η κοινωνική υπηρεσία, οι συγγενείς του
ανηλίκου έως τον τρίτο βαθμό εξ αίματος οφείλουν, σε περίπτωση
ανάγκης, να μεριμνούν για το πρόσωπό του και τη συντήρηση της
περιουσίας του». (1602 ΑΚ)

Όργανα στη διαδικασία της επιτροπείας είναι


Κύριο όργανο της επιτροπείας είναι ο επίτροπος που έχει
το δικαίωμα και την υποχρέωση να επιμελείται το πρόσωπο και
την περιουσία του ανηλίκου, ιδιαίτερα δε να εκπροσωπεί τον
ανήλικο ως νόμιμος αντιπρόσωπός του. Επίτροπος διορίζεται
κατά προτίμηση: 1. ο ενήλικος σύζυγος του ανηλίκου, 2. το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίσθηκε με διαθήκη ή με
δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη από το πρόσωπο που
ασκούσε τη γονική μέριμνα, 3. το κατά την κρίση του
δικαστηρίου καταλληλότερο πρόσωπο κυρίως από τους
στενούς συγγενείς του ανήλικου (1592 ΑΚ). Διορίζεται μόνον
από το δικαστήριο και δεν υποχρεώνεται να αναλάβει την
επιτροπεία, πράγμα που σημαίνει πως ο επίτροπος μπορεί να
αρνηθεί το διορισμό του, με εξαίρεση τον ορισμό ιδρύματος ως
επιτρόπου. Το λειτούργημα του επιτρόπου ασκείται αμισθί
εκτός της περίπτωσης ορισμού αμοιβής του που ορίζεται από
το δικαστήριο με αίτηση του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο
1631 παρ. 1 ΑΚ). Ο επίτροπος δεν μπορεί να αναθέσει σε
άλλον την επιτροπεία (προσωποπαγές δικαίωμα). Είναι
δυνατόν να ορισθούν ως επίτροποι περισσότερα πρόσωπα
(συνεπίτροποι), παρότι κατά κανόνα διορίζεται ένας επίτροπος,
ακόμη και για περισσότερα ανήλικα τέκνα των ίδιων γονέων. Ο
επίτροπος ευθύνεται για κάθε ζημία του ανηλίκου λόγω
πταίσματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι
συνεπίτροποι είναι συνυπεύθυνοι εις ολόκληρον (άρθρο 1632
ΑΚ). Ο επίτροπος μπορεί να παραιτηθεί αν συντρέχει
σπουδαίος λόγος. Επίσης παύεται από το δικαστήριο στις
ορισμένες από το νόμο περιπτώσεις και αντικαθίσταται από το
δικαστήριο. Προβλέπεται και ο θεσμός του ειδικού επιτρόπου
(π.χ. άρθρο 1517 ΑΚ σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
γονέων και τέκνου), όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
επιτροπείας. Διορισμός προσωρινού επιτρόπου προβλέπεται
μόνον στο άρθρο 1601 ΑΚ (όταν δεν υπάρχει επίτροπος ή
κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του). Επίσης ο
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επίτροπος έχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής (άρ. 1611
ΑΚ) και προσδιορισμού ετήσιας δαπάνης (άρ. 1612 ΑΚ)
Επίτροποι δεν μπορούν να διορισθούν (1595 AK):
Α)όσοι δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
Β) όσοι έχουν αποκλεισθεί από την επιτροπεία με διάταξη
τελευταίας βουλήσεως του προσώπου που είχε τη γονική
μέριμνα
Γ) πρόσωπο, για
συμπαραστάτης






το

οποίο

έχει

διορισθεί

δικαστικός

Το Εποπτικό Συμβούλιο που είναι συλλογικό όργανο
διορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση διορισμού του
επιτρόπου και αποτελείται από συγγενείς του ανηλίκου ή
φίλους των γονέων του (τρία έως πέντε μέλη). (1634 ΑΚ)
Το δικαστήριο που είναι το μονομελές πρωτοδικείο της
συνήθους διαμονής του ανηλίκου (άρθρα 739, 740, 796 ΚΠολΔ)
με διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας.
Η κοινω νική υπηρεσία που ιδρύθηκε σε κάθε πρωτοδικείο και
έχει γνωμοδοτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Λήξη της επιτροπείας
Η επιτροπεία λήγει, όταν




αποβιώσει,
κηρυχθεί
σε
αφάνεια
ή
ενηλικιωθεί
ο
επιτροπευόμενος
ο επιτροπευόμενος υιοθετηθεί νομίμως
καταργηθούν οι λόγοι της σύστασης της επιτροπείας (π.χ. η
γονική μέριμνα επανέρχεται στους γονείς)

Δικαστική συμπαράσταση
Τα Κεφάλαια δέκατο έκτο και δέκατο όγδοο του Τέταρτου Βιβλίου
του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στην επιτροπεία
απαγορευμένων και τη δικαστική αντίληψη, καταργήθηκαν. Στη
θέση τους ισχύει δέκατο έκτο Κεφάλαιο περί δικαστικής
συμπαράστασης (1666-1688 ΑΚ).
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Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στην οποία
υποβάλλεται με δικαστική απόφαση πρόσωπο που πάσχει από
ψυχικές ή διανοητικές παθήσεις (ψυχώσεις, οργανοψυχικές
παθήσεις, ακόμη και προσωρινές, συμπεριλαμβανομένης και της
γεροντικής άνοιας) ή σωματικές αναπηρίες που ως εκ τούτου
αδυνατεί να φροντίσει τον εαυτό του (αιτιώδης συνάφεια μεταξύ
της διαταραχής του προσώπου και ανικανότητας) ή λόγω
ορισμένων ελαττωμάτων του χαρακτήρα (ασωτία, τοξικομανία,
αλκοολισμός) εκθέτει τον εαυτό του και την οικογένειά του σε
κίνδυνο στέρησης. Ως εκ τούτου το πρόσωπο αυτό καθίσταται
δικαιοπρακτικά ανίκανο είτε ολικά, είτε μερικά και έχει ανάγκη τη
συναίνεση του συμπαραστάτη για τη διενέργεια όλων ή ορισμένων
δικαιοπραξιών.
Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την κίνηση της
διαδικασίας
υποβολής
του
πάσχοντος
υπό
δικαστική
συμπαράσταση είναι ο ίδιος ο πάσχων, ο/η σύζυγός του, όταν
υφίσταται η έγγαμη συμβίωση, οι γονείς, τα τέκνα του, ο
εισαγγελέας πρωτοδικών αφού πληροφορηθεί την κατάσταση από
συγγενείς ή άλλους. Το δικαστήριο είναι δυνατόν να παρέμβει και
αυτεπάγγελτα (σε ψυχικές ασθένειες). Όταν το πρόσωπο πάσχει
αποκλειστικά από σωματική αναπηρία το δικαστήριο αποφασίζει
αποκλειστικά κατόπιν αιτήσεως του πάσχοντος (1667 ΑΚ).
Ο θεσμός του εποπτικού συμβουλίου ισχύει και για τη δικαστική
συμπαράσταση.
Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει προσωρινό συμπαραστάτη (1672
ΑΚ)
κατόπιν
αιτήσεως
των
ανωτέρω
νομιμοποιουμένων
προσώπων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κατεπείγουσας
φύσης για το συμπαραστατούμενο πριν από την έναρξη της
διαδικασίας, είτε μετά την έναρξή της. Από τη δημοσίευση της
οριστικής απόφασης με την οποία υποβάλλεται το πρόσωπο σε
δικαστική συμπαράσταση έως και την τελεσιδικία της το
δικαστήριο υποχρεώνεται να ορίσει προσωρινό δικαστικό
συμπαραστάτη.
Βάσει του άρθρου 1676 ΑΚ δικαστική συμπαράσταση διακρίνεται
σε
1.

2.

(πλήρη ή μερική) στερητική δικαστική συμπαράσταση (ο
συμπαραστατούμενος κηρύσσεται ανίκανος για όλες ή
ορισμένες δικαιοπραξίες και εκπροσωπείται από το
δικαστικό συμπαραστάτη ως νόμιμο εκπρόσωπο κατά τη
σύναψη δικαιοπραξιών και τη διεξαγωγή δικών)
επικουρική
δικαστική
συμπαράσταση.
Ο
συμπαραστατούμενος
προκειμένου
να
επιχειρήσει

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ρυθμίσεις Επιτροπείας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

40

3.

δικαιοπραξίες ή να διεξάγει δίκες πρέπει να έχει τη
συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη
συνδυασμό
στερητικής
και
επικουρικής
δικαστικής
συμπαράστασης.

Υπάρχουν πράξεις που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
επιχειρήσει
αυτοπροσώπως
ο
συμπαραστατούμενος
(σε
περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαραστάτης) ή χωρίς τη
συναίνεση του δικαστικού του συμπαραστάτη (σε περίπτωση
επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης) όπως είναι οι δωρεές,
εξοφλήσεις κλπ. Ο συμπαραστατούμενος εξομοιώνεται με τον
ανήλικο όσον αφορά την κληρονομία που γίνεται πάντα αποδεκτή
με το ευεργέτημα της απογραφής (1527 ΑΚ)
Ο δικαστικός συμπαραστάτης δεν επιτρέπεται να κάνει δωρεές εις
βάρος της περιουσίας του συμπαραστατούμενου και να τη
χρησιμοποιεί ο ίδιος.
Με απόφαση του δικαστηρίου είναι δυνατόν να ανατεθεί στον
δικαστικό συμπαραστάτη η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου
Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός συμπαραστάτης οφείλει να
εξασφαλίζει
στον
συμπαραστατούμενο
τη
δυνατότητα
να
διαμορφώσει μόνος του τις προσωπικές του σχέσεις, εφόσον του
το επιτρέπει η κατάστασή του .
Ο δικαστικός συμπαραστάτης έχει αντίστοιχες με τον επίτροπο
ανηλίκου υποχρεώσεις π. χ. σύνταξη απογραφής, λογοδοσία.
Η δικαστική συμπαράσταση παύει για τους γενικούς λόγους
(θάνατο κλπ.) και για ειδικούς λόγους (όταν ο δικαστικός
συμπαραστάτης. χάσει ολικά ή μερικά την δικαιοπρακτική του
ικανότητα ή τεθεί υπό προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, κλπ.)
Το δικαστήριο παύει με αίτηση του εποπτικού συμβουλίου ή και
αυτεπαγγέλτως τον δικαστικό συμπαραστάτη όταν συντρέχει
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος υπάρχει ιδίως όταν το
δικαστήριο
κρίνει
ότι
η
συνέχιση
της
δικαστικής
του
συμπαράστασης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, λόγω παραμέλησης
των καθηκόντων του ή για άλλο λόγο τα συμφέροντα του
συμπαραστατούμενου.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας

Στόχος της διδακτικής ενότητας για τις Ρυθμίσεις επιτροπείας είναι η
διδασκαλία βασικών γνώσεων στο θέμα των νομικών βάσεων. Η διδασκαλία
των γνώσεων και η παροχή πρακτικών συμβουλών για το δίκαιο του
επωνύμου στις καθημερινές εργασίες δικηγορικού γραφείου γίνεται σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Μαθησιακοί στόχοι είναι:
•
Ο ορισμός της έννοιας της επιτροπείας
•
Η απόκτηση γενικών πληροφοριών για την επιτροπεία ανηλίκων
•
Η γνώση του ιστορικού υπόβαθρου
•
Οδηγίες για την επιλογή του δικαστικού συμπαραστάτη
•
Απόκτηση γνώσεων για τις αρμοδιότητες του δικαστικού
συμπαραστάτη
•
Σημασία της προστασίας του προσώπου που υποβάλλεται σε
δικαστική συμπαράσταση στις προσωπικές υποθέσεις
•
Εργασία του δικαστικού συμπαραστάτη σε περιουσιακές υποθέσεις
•
Εξοικείωση με τα δικαιώματα του δικαστικού συμπαραστάτη
•
Εξοικείωση της δικαστικής διαδικασίας
Εκτός αυτών οι μαθησιακοί στόχοι είναι:
Καλύτερη κατανόηση με πρακτικά παραδείγματα
Πρακτικές ασκήσεις
Γερμανοελληνικό λεξιλόγιο σχετικά με τον τομέα θεμάτων επιτροπείας
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
μαθησιακούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη
Γερμανία και με τις συνοδευτικές μνείες των διδακτικών υλικών.
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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
Υπάρχουν μόνον λίγα διδακτικά υλικά για τη διαδικασία της
επιτροπείας.
Συνιστάται η άσκηση σε παραδείγματα περιπτώσεων και η
χρησιμοποίηση του κειμένου του νόμου.
Η
προηγούμενη
περιγραφή
των
γερμανικών
ρυθμίσεων
επιτροπείας είναι δυνατόν να ληφθεί ως βάση για τη διδασκαλία
γνώσεων και εμπειριών σε εκπαιδευόμενους.
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Ασκήσεις
Σχηματίστε μια ομάδα 3 ατόμων και δώστε στα μέλη της ομάδας
ρόλους που είναι σημαντικοί στη διαδικασία της επιτροπείας.
Κάντε άσκηση στη διαδικασία της επιτροπείας.
Καταρχήν να σκεφθείτε κριτήρια που πρέπει να πληρούνται
προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιτροπείας.
Πρόσωπο α) Δικαστήριο Επιτροπείας
(το Μονομελές Δικαστήριο πρέπει να εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης!).
Ελέγξτε και ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο!
Πρόσωπο β) Δικαστικός Συμπαραστάτης
(Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχει ο διορισμένος επίτροπος;)
Πρόσωπο γ) Επιτροπευόμενος
(Ποια δικαιώματα έχει ο επιτροπευόμενος;)
Σκεφθείτε από κοινού πότε θα μπορούσε να λήξει η επιτροπεία
στην περίπτωσή σας!
Κάντε άσκηση σε διάφορες περιπτώσεις και συσκεφθείτε. Ποια
πρόσωπα θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο σε διαδικασία
επιτροπείας;
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Τεστ / αξιολόγηση
Ποια έγγραφα είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε εκπαιδευόμενους προκειμένου
να εξετάσουν τις βάσεις του δικαίου της επιτροπείας.
1.
2.
3.
4.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προκειμένου να υποβληθεί
αίτηση διορισμού επιτρόπου;
Πότε λήγει η επιτροπεία;
Ποια πρόσωπα είναι δυνατόν να διορισθούν ως επίτροποι;
Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη διαδικασία της επιτροπείας;
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Λύσεις
1. Αν ένας ανήλικος δεν υπόκειται σε γονική μέριμνα.
Αν οι γονείς δεν δικαιούνται να εκπροσωπήσουν τον ανήλικο.
Αν δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η οικογενειακή κατάσταση
του ανηλίκου (έκθετο)
Ενήλικοι, οι οποίοι λόγω ψυχικής ασθένειας ή λόγω σωματικής,
πνευματικής

ή

ψυχικής

αναπηρίας

δεν

είναι

δυνατόν

να

φροντίσουν τον εαυτό τους εν όλω ή εν μέρει.
2. Η επιτροπεία λήγει όταν καταργηθούν οι προϋποθέσεις για τη
θεμελίωση της επιτροπείας. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει αν ο
επιτροπευόμενος είναι παραδείγματος χάριν ενήλικος.
Το Δικαστήριο της Επιτροπείας είναι δυνατόν να άρει την
επιτροπεία με ιδία αίτηση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.
3. Ζεύγος συζύγων είναι δυνατόν να αναλάβει την επιτροπεία. Εν
πάση περιπτώσει, εφόσον είναι δυνατόν πρέπει να διορίζεται
για επιτροπευόμενο μόνον ένας επίτροπος.
Κυρίως οι γονείς έχουν δικαίωμα διορισμού και είναι δυνατόν
να διορίσουν επίτροπο με διάταξη τελευταίας βουλήσεως.
4. Αρμόδιο

είναι το δικαστήριο, στην περιοχή του οποίου έχει ο

ενδιαφερόμενος τη συνήθη διαμονή του κατά το χρόνο της
υποβολής αίτησης.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Mündel= επιτροπευόμενος
Vormund= επίτροπος
Pflegschaft= κηδεμονία
Vormundschaftsgericht= Δικαστήριο της Επιτροπείας
Vertretung= εκπροσώπηση
Vermögen=περιουσία
Sorge= επιμέλεια

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ρυθμίσεις Επιτροπείας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

48

Βιβλιογραφία και πηγές

Bienwald: Vormundschafts-, Pflegschafts- und Betreuungsrecht in der
sozialen Arbeit, 3. Aufl. Heidelberg 1992
Oberloskamp (Hrsg.): Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft für
Minderjährige; 2. Aufl. München 1998
Bruhin, Heinzelmann, Köhl, Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte. Haan- Gruiten 2005, 3. Auflage
Ι. Σ. Σπυριδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, β’ έκδοση, 2004, εκδόσεις Σάκκουλα
Γεωργιάδης- Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, Τόμος VII, Οικογενειακό Δίκαιο,
2007, Εκδόσεις Σάκκουλα
Νόμοι
Αστικός Κώδικας (μετά την τροποποίηση με τους Νόμους 1250/ 1982,
1329/83, 2447/ 1996, 3500/2006)
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