Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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.
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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 συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιέχει μια συνοπτική εικόνα σχετικά με
καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες επαγγελμάτων
δίνοντας ιδιαίτερα βάρος σε επαγγέλματα του νομικού τομέα, μεταξύ αυτών και του
ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού
γραφείου.
Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων,
καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων αποτελεί τμήμα εκτεταμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την
συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
 Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
 Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
 Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
 Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

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













Τομείς ρύθμισης του γαμικού συμφώνου
Όρια της ελευθερίας των συμβάσεων
Συμφωνία περί των συνεπειών του διαζυγίου
Περιπτώσεις που αφορούν αλλοδαπούς
Καθεστώτα – Συστήματα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων
Δυνατότητα εφαρμογής
Γερμανικές διατάξεις
Συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων
Νόμιμα συστήματα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων
Συμβατικά συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων
των συζύγων
Ειδική περιουσία
Περιουσία εξαιρούμενη από την κοινοκτημοσύνη των
συζύγων

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

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

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
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μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
1. Γαμικό σύμφω νο 1
Με το γαμικό σύμφωνο οι σύζυγοι καθορίζουν ορισμένους κανόνες για
το γάμο και κυρίως για την περίπτωση ενός ενδεχόμενου διαζυγίου. Το
γαμικό σύμφωνο είναι ισχυρό κατά το γερμανικό δίκαιο μόνον όταν έχει
επικυρωθεί συμβολαιογραφικά, διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη κατά
τον τύπο. Επειδή το γαμικό σύμφωνο μπορεί περιέχει ρυθμίσεις με
μεγάλο εύρος, ο νομοθέτης θεωρεί ως απολύτως απαραίτητη την
αμερόληπτη παροχή συμβουλών από Συμβολαιογράφο. Το γαμικό
σύμφωνο μπορεί να συναφθεί πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου, σε
ορισμένες περιπτώσεις δε και μετά το αμετάκλητο διαζύγιο. Ρυθμίσεις
για το γαμικό σύμφωνο υπάρχουν μεταξύ άλλων και στα άρθρα 1408
επόμ. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα.
Στην πράξη το γαμικό σύμφωνο συνδέεται συχνά με την κληρονομική
σύμβαση. Σε περίπτωση σχέσης συμβίωσης ομοφύλων προσώπων
εφαρμόζονται αναλόγως οι κατωτέρω αρχές. Η αντίστοιχη σύμβαση
μεταξύ των συντρόφων ονομάζεται σύμφωνο σχέσης συμβίωσης
ομοφύλων προσώπων
Άρθρο 1408
Γαμικό σύμφω νο, Ελευθερία τω ν συμβάσεω ν
(1) Οι σύζυγοι είναι δυνατόν να ρυθμίσουν το καθεστώς
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων δια συμβάσεως (γαμικό
σύμφωνο), ιδιαίτερα δε μετά τη σύναψη του γάμου να
καταργήσουν ή να μεταβάλουν το σύστημα ρύθμισης των
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.
(2) Με γαμικό σύμφωνο οι σύζυγοι μπορούν με ρητή συμφωνία να
αποκλείσουν
και
το
συμβιβασμό
παροχών
κοινωνικών
ασφαλίσεων. Ο αποκλεισμός είναι ανίσχυρος αν εντός ενός
έτους από τη σύναψη της σύμβασης υποβληθεί αίτηση διαζυγίου.
1.1

Τομείς ρύθμισης του γαμικού συμφώνου

Καταρχήν ένα γαμικό σύμφωνο είναι δυνατόν να καταλαμβάνει τρεις
μεγάλους τομείς ρύθμισης.


1

Το περιουσιακό καθεστώς των συζύγων: Αν δεν συναφθεί γαμικό
σύμφωνο, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων βάσει του
γερμανικού δικαίου θα διέπονται σύμφωνα με το σύστημα της
κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα. Με το γαμικό σύμφωνο οι
σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν άλλο καθεστώς περιουσιακών
σχέσεων,
δηλαδή
την
περιουσιακή
αυτοτέλεια
ή
την
κοινοκτημοσύνη. Επίσης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με βασική
διατήρηση της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα το

Πηγή: http:// wikipedia.org/wiki/Ehevertrag
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περιουσιακό
καθεστώς
της
κοινωνίας
συμμετοχής
στα
αποκτήματα. Ιδιαίτερα συχνή είναι η συμφωνία τροποποιημένης
κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα κατά την οποία
καθορίζεται ως μόνη εξαίρεση, ότι δεν διενεργείται συμψηφισμός
των αποκτημάτων σε περίπτωση διαζυγίου. Επίσης είναι δυνατόν
να συμφωνηθεί ότι ορισμένα περιουσιακά αντικείμενα δεν
υπόκεινται στο σύστημα συμμετοχής στα αποκτήματα.
Αυτό στην πράξη συμβαίνει συχνά, όταν ένας των συζύγων
εισφέρει στο γάμο κληρονομημένη περιουσία ή την κυριότητα
επιχείρησης, η οποία σε κάθε περίπτωση και επίσης και όσον
αφορά την αύξηση της αξίας πρέπει να παραμείνει χωρίς να θιγεί
στο ενδιαφερόμενο σύζυγο.


Ο συμψηφισμός παροχών κοινωνικής ασφάλισης: Υπό την έννοια
αυτή νοείται ο συμψηφισμός των δικαιωμάτων προσδοκίας
σύνταξης, τα οποία αποκτούν οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του
γάμου. Αν ο γάμος φθάσει σε διαζύγιο, λαμβάνει χώρα
συμψηφισμός παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά με γαμικό σύμφωνο. Τυχόν όμως αποκλεισμός του
συμψηφισμού παροχών κοινωνικής ασφάλισης που συμφωνείται
στο γαμικό σύμφωνο είναι ανίσχυρος, αν εντός του έτους από τη
σύναψη του γάμου υποβληθεί αίτηση διαζυγίου (άρθρα 1408
παρ.2 σελ. 2 του Γερμανικού Α.Κ.). Αυτή η ετήσια προθεσμία είναι
δυνατόν να παρακαμφθεί μόνον κατόπιν εγκρίσεως του
οικογενειακού δικαστηρίου. Μια διαπλαστική δυνατότητα που είναι
παρόμοια με το συμψηφισμό παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως
είναι ο διαχωρισμός της σύνταξης.



Η διατροφή μετά το διαζύγιο: Οι σύζυγοι είναι δυνατόν να
συμφωνήσουν αποκλίνουσες ρυθμίσεις όσον αφορά τη διατροφή
μετά τη λύση γάμου που ρυθμίζεται στα άρθρα 1570 επόμ. Γερμ.
Α.Κ. Οι συμφωνίες για τη διατροφή στη διάρκεια του γάμου
(παραδείγματος χάριν για το χρονικό διάστημα της διάστασης)
είναι αντίθετα κατά κανόνα κατά πάσα πιθανότητα άκυρες.

Σε γαμικό σύμφωνο είναι δυνατόν να συμφωνηθούν και άλλα θέματα,
όπως παραδείγματος χάριν πότε πρέπει να γεννηθούν τα τέκνα, αν οι
σύζυγοι επιθυμούν τέκνα ή πως θα διαμορφωθεί η συμβίωση. Οι
ρυθμίσεις όμως αυτές δεν έχουν νόημα και εν πάση περιπτώσει δεν
αποτελούν αγώγιμες αξιώσεις.
1.2

Όρια της ελευθερίας τω ν συμβάσεων

Κατά βάση ισχύει η ελευθερία των συμβάσεων, δηλαδή οι σύζυγοι
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποιες ρυθμίσεις επιθυμούν να
συμπεριλάβουν στο γαμικό σύμφωνο. Μέχρι το 2001 οι γαμικές
συμβάσεις κηρύσσονταν ως άκυρες μόνον σε εντελώς ασυνήθεις
περιπτώσεις.
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Από το 2001 η νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού
Δικαστηρίου και του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού έθεσε
όρια στην ελευθερία των συμβάσεων. Αν το γαμικό σύμφωνο περιέχει
προφανώς
μονομερή
κατανομή
βαρών
και
εφόσον
δεν
αντιρροπούνται εύλογα τυχόν επιβλαβείς συνέπειες λόγω του γάμου
σε περίπτωση διαζυγίου, είναι δυνατόν είτε να είναι άκυρο το γαμικό
σύμφωνο λόγω του ότι προσκρούει στα χρηστά ήθη, είτε η επίκληση
του γαμικού συμφώνου να προσκρούει κατά περίπτωση στην καλή
πίστη και στα χρηστά ήθη. Ιδιαίτερα προβληματικές είναι οι
συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τον βάσει της νομολογίας λεγόμενο
«κεντρικό τομέα» του δικαίου των συνεπειών του διαζυγίου. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η διατροφή μετά τη λύση του γάμου λόγω της
φροντίδας των κοινών τέκνων (διατροφή για την επιμέλεια τέκνου), η
διατροφή λόγω γήρατος, ασθενείας και αναπηρίας καθώς και ο
συμψηφισμός παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως ως προληπτική
διατροφή γήρατος.
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα» ανίσχυρης γαμικής συμφωνίας είναι η
παραίτηση του οικονομικά ασθενέστερου συζύγου από κάθε μορφή
διατροφής αλλά και από διατροφή λόγω ηλικίας ή ασθενείας. Και οι
συμφωνίες για τον συμψηφισμό παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως
είναι βάσει αυτής της νομολογίας συχνά ανίσχυρες.
Το γαμικό σύμφωνο δεν επιτρέπεται πέραν αυτών να κατανέμει τις
υποχρεώσεις με τρόπο που να διακινδυνεύει το συμφέρον του τέκνου
ή η συμφωνία να επιβαρύνει το κράτος ως φορέα με τέλη των
κοινωνικών συστημάτων μεταβίβασης.
Οι ρυθμίσεις των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι αντίθετα
κατά κανόνα ισχυρές, διότι με αυτές δεν πλήττεται σύμφωνα με τη
νομολογία του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου ο κεντρικός
πυρήνας του δικαίου των συνεπειών του διαζυγίου.
Τέλος και η άνιση θέση διαπραγματεύσεων είναι δυνατόν κατά τη
σύναψη του γαμικού συμφώνου να οδηγήσει στην ακυρότητα του
γαμικού συμφώνου. Σύμφωνα με απόφαση του Ομοσπονδιακού
Ακυρωτικού Δικαστηρίου το γεγονός ότι η σύζυγος ήταν έγκυος κατά
τη σύναψη του γαμικού συμφώνου υποδηλώνει άνιση θέση
διαπραγμάτευσης πράγμα που είναι δυνατόν να έχει ως συνέπεια το
ανίσχυρο του γαμικού συμφώνου.
1.3

Συμφω νία περί των συνεπειώ ν του διαζυγίου

Σημαντική έκφραση του γαμικού συμφώνου είναι η συμφωνία περί
των συνεπειών του διαζυγίου. Αυτή συνάπτεται αν πιθανολογηθεί για
τους συζύγους ότι επιθυμούν τη λύση του γάμου. Η συμφωνία περί
των συνεπειών του διαζυγίου διευκολύνει τις περισσότερες φορές την
απλουστευμένη διαδικασία διαζυγίου, το συναινετικό διαζύγιο. Προς
το σκοπό αυτό συμφωνούνται σε συμφωνία περί των συνεπειών του
διαζυγίου πρόσθετες ρυθμίσεις, παραδείγματος χάριν για τη
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διατροφή τέκνων ή για τα διακανονισμό της διανομής των οικιακών
αντικειμένων (πρβλ. άρθρο 630 του γερμ. Κ.Πολ.Δ.)

1.4

Περιπτώσεις που αφορούν αλλοδαπούς

Σε περιπτώσεις που αφορούν αλλοδαπούς είναι δυνατόν να
εφαρμοσθούν διατάξεις άλλων εννόμων τάξεων. Συγκεκριμένα στην
προκειμένη περίπτωση πρόκειται για θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Αν και οι δύο σύζυγοι έχουν την αυτή υπηκοότητα, για το γάμο, το
γαμικό σύμφωνο και το διαζύγιο ισχύει το δίκαιο της συμφωνηθείσας
ιθαγενείας τους ακόμη και αν ζουν σε άλλη χώρα (πρβλ. συγκεκριμένα
τα άρθρα 13 επόμ. του Εισαγωγικού Νόμου στο Γερμανικό Α.Κ.). Επίσης
είναι δυνατόν να υπάρχουν ιδιαιτερότητες αν οι σύζυγοι ζουν στο
εξωτερικό και το διαζύγιο ζητηθεί στο εξωτερικό. Συχνά τίθεται το
ερώτημα της διεθνούς αρμοδιότητας του σχετικού οικογενειακού
δικαστηρίου.
2

Καθεστώτα – Συστήματα ρύθμισης περιουσιακώ ν σχέσεων τω ν
συζύγω ν 2

Το δίκαιο του καθεστώτος περιουσιακώ ν σχέσεω ν των συζύγω ν
ασχολείται με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και συντρόφων σε
σχέση ομόφυλης συμβίωσης. Το καθεστώς της περιουσιακής
κατάστασης των συζύγων συνιστάται με το γάμο και λύεται και
εκκαθαρίζεται με το διαζύγιο ή το θάνατο ενός συζύγου. Σε περίπτωση
παλλακείας δεν συνιστάται ιδιαίτερο καθεστώς περιουσιακών σχέσεων.
Δεν θίγεται η δυνατότητα συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου, η οποία
συνιστάται
δια
της
αγοράς
αντικειμένων
με
κοινά
χρήματα
(παραδείγματος χάριν οικιακά αντικείμενα, οικόπεδα, ιδιόκτητες
κατοικίες). Οι σύζυγοι είναι δυνατόν να επιλέξουν από διάφορα νόμιμα
προβλεπόμενα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων με
γαμικό σύμφωνο. Το σύστημα ρύθμισης που εφαρμόζεται ελλείψει
ρύθμισης με γαμικό σύμφωνο ονομάζεται νόμιμο σύστημα ρύθμισης
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.
Κάθε φυσικό πρόσωπο είναι κατά βάση μοναδικός κάτοχος της
περιουσίας του. Μπορεί, εφόσον έχει απεριόριστη δικαιοπρακτική
ικανότητα, να μεταχειρίζεται την ιδιοκτησία του μέσα στα πλαίσια του
νόμου όπως επιθυμεί και να αποκλείει οιονδήποτε από το να επέμβει σε
αυτήν. Η συνοίκηση («τράπεζα και κοίτη») και η διαχείριση της
περιουσίας εντός γάμου απαιτούν όμως περιουσιακές λύσεις, οι οποίες
πρέπει να ανταποκρίνονται στον κοινό σκοπό του γάμου. Ως σύστημα
ρύθμισης των
περιουσιακών σχέσεων
νοείται
η
έννοια
των
περιουσιακών ρυθμίσεων που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις διατροφής,
την εξουσία εκπροσώπησης και τα τεκμήρια κυριότητας.

2

Πηγή: http:// wikipedia.org/wiki/G%C3%Bterrecht
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2.1. Δυνατότητα εφαρμογής
Αν οι σύζυγοι είναι Γερμανοί, τα δικαστήρια και οι αρχές εφαρμόζουν το
γερμανικό δίκαιο.
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς πρέπει να γίνει διάκριση:
Αν και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί που έχουν ή είχαν τελευταίως την
αυτή υπηκοότητα, το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων
διέπεται από το δίκαιο του κράτους της ιθαγενείας τους (άρθρο 15
παρ.1 του Εισαγωγικού Νόμου στο Γερμανικό Αστικό Κώδικα σε
συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 1 περ. 1 του Εισαγωγικού Νόμου στο
Γερμανικό Αστικό Κώδικα). Ο Γερμανός νομοθέτης όμως παραχώρησε
στους συζύγους επιλογή δικαίου, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν αντί
του δικαίου της ιθαγενείας τους το δίκαιο ρύθμισης των περιουσιακών
σχέσεων που επικρατεί στον τόπο που ένας εξ αυτών έχει τη συνήθη
διαμονή του. Όσον αφορά τα ακίνητα, μπορούν επίσης να επιλέξουν το
δίκαιο του τόπου της τοποθεσίας τους. Αυτό εν πάση περιπτώσει οδηγεί
σε νομικό διχασμό του συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων.
Αν ένας μόνον των συζύγων είναι αλλοδαπός, αν και οι δύο αλλοδαποί
σύζυγοι έχουν διαφορετική υπηκοότητα ή αν οι σύζυγοι έχουν ζητήσει
πολιτικό άσυλο ή είναι πρόσφυγες βάσει διεθνούς συνθήκης,
εφαρμόζεται από τις γερμανικές υπηρεσίες το δίκαιο του τόπου, όπου οι
σύζυγοι έχουν ή είχαν την τελευταία κοινή συνήθη διαμονή τους. Και
αυτά τα συζυγικά ζεύγη έχουν τη δυνατότητα επιλογής να επιλέξουν
δηλαδή αντί του δικαίου του τόπου διαμονής το δίκαιο του κράτους
εκείνου, του οποίου ένας εξ αυτών έχει την υπηκοότητα. Για τα ακίνητα
είναι δυνατόν και εν προκειμένω να επιλεγεί το δίκαιο του τόπου της
τοποθεσίας.
Η επιλογή του δικαίου πρέπει να γίνει στο εσωτερικό με
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αν γίνει στο εξωτερικό, εφαρμόζεται ο εκεί
ισχύων τύπος.
2.2. Γερμανικές διατάξεις
Το γερμανικό σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων διακρίνει μετά το Νόμο περί ίσων δικαιωμάτων του 1957
μεταξύ του συστήματος της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα, της
περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων και της κοινοκτημοσύνης. Αν
δεν συναφθεί γαμικό σύμφωνο, ισχύει το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, δηλαδή το σύστημα της κοινωνίας
συμμετοχής στα αποκτήματα.
Μεταξύ 1900 και 1953 προβλέπονταν τα συστήματα της διαχείρισης της
κάρπωσης,
της
περιουσιακής
αυτοτέλειας
των
συζύγων,
της
κοινοκτημοσύνης, της κοινοκτημοσύνης των συζύγων στην προ του
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γάμου κινητή περιουσία και της κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων. Το
νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων
ήταν η διαχείριση της κάρπωσης. Από το 1966 έως το 1990 ίσχυε στη
Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας ως νόμιμο σύστημα ρύθμισης
των
περιουσιακών
σχέσεων
των
συζύγων
το
σύστημα
της
κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων. Εν προκειμένω η περιουσία που
αποκτάτο κατά τη διάρκεια του γάμου καθίστατο αντικείμενο
κοινοκτημοσύνης (άρθρα 13 επόμενα Νόμου FGB της Λαοκρατικής
Δημοκρατίας της Γερμανίας)
Αν οι σύζυγοι έχουν ξένη υπηκοότητα, το περιουσιακό καθεστώς των
συζύγων ρυθμίζεται βάσει του δικαίου της ιθαγενείας των συζύγων. Αν
οι σύζυγοι έχουν διαφορετική υπηκοότητα, το περιουσιακό καθεστώς
των συζύγων διέπεται από το δίκαιο της κοινής συνήθους διαμονής
τους. Ελλείψει κοινής διαμονής διέπεται από το δίκαιο του κράτους, με
το οποίο έχουν οι σύζυγοι κατ’ άλλο τρόπο τον στενότερο σύνδεσμο.
Όμως οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν με γαμικό σύμφωνο και το
σύστημα του κράτους, την υπηκοότητα του οποίου έχει ο ένας εξ αυτών,
όπου έχει τη συνήθη διαμονή του ένας εξ αυτών και όσον αφορά τα
ακίνητα το δίκαιο της τοποθεσίας του ακινήτου.
Μέχρι το 1900 στη Γερμανία ίσχυαν άνω των 100 διαφόρων δικαίων που
ρύθμιζαν τις περιουσιακές σχέσεις, τα οποία εντάσσονταν κατά βάση σε
ένα από τα ακόλουθα πέντε συστήματα:






Διαχείριση του συζύγου και κάρπωση (ονομαζόταν και διαχείριση
στην κάρπωση ή κοινωνία διαχείρισης) με περίπου 16
εκατομμύρια ανθρώπους
Κοινοκτημοσύνη με περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους
Κοινοκτημοσύνη αποκτημάτων με περίπου 10 εκατομμύρια
ανθρώπους
Κοινοκτημοσύνη των συζύγων στην προ του γάμου κινητή
περιουσία με περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους
Σύστημα προίκας με περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους

2.3. Συστήματα
συζύγω ν 3

ρύθμισης

των

περιουσιακώ ν

σχέσεων

των

Με τη σύναψη του γάμου δημιουργούνται για κάθε σύζυγο εντελώς
νέες έννομες καταστάσεις σύμφωνα με τις στενές προσωπικές
σχέσεις που συνδέονται με τη συζυγική συμβίωση. Αλλά και για την
περιουσία, την οποία οι δύο σύζυγοι εισφέρουν στο γάμο και
αποκτούν κατά τη διάρκεια του γάμου προκύπτουν ειδικά νομικά
προβλήματα:

3

η
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Ποιος έχει το δικαίωμα διάθεσης για την περιουσία, η οποία
δημιουργήθηκε ήδη προ του γάμου και ποιος για την περιουσία
που αποκτήθηκε στη διάρκεια του γάμου;
Ποιος ευθύνεται για τα χρέη, τα οποία δημιουργήθηκαν προ του
γάμου ή κατά τη διάρκεια του γάμου;
Τι ισχύει για την ευθύνη όσον αφορά την ιδιωτική περιουσία,
παραδείγματος χάριν εταίρου ομορρύθμου εταιρείας;

Ο Γερμανικός Αστικός Κώδικας διακρίνει τρεις διαφορετικές δυνατότητες
ρύθμισης του καθεστώτος των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων:
Συστήματα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων
Νόμιμο σύστημα
ρύθμισης
περιουσιακών

Συμφωνηθέντα
συστήματα
ρύθμισης
περιουσιακών
σχέσεων

σχέσεων

Περιουσιακή

Κοινοκτημοσύνη

Κοινωνία συμμετοχής στα
αποκτήματα

2.4. Νόμιμα συστήματα ρύθμισης περιουσιακώ ν σχέσεων
Ο ορισμός του
αποκτήματα 4

συστήματος

της

κοινωνίας

συμμετοχής

στα

Ως σύστημα κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα ορίζεται στη
Γερμανία το νόμιμο καθεστώς ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων που ρυθμίζει τις ιδιοκτησιακές σχέσεις κατά τη διάρκεια του
γάμου αν οι σύζυγοι δεν έχουν προβεί σε καμία άλλη συμφωνία (βλ.
γαμικό σύμφωνο) άρθρο 1363 Γερμ. Α.Κ. Στην προκειμένη
περίπτωση σε περίπτωση διαζυγίου κατανέμεται η επιπλέον
αποκτηθείσα περιουσία (το απόκτημα) κατ’ ίσα μέρη στους συζύγους
ή συντρόφους σε σχέση συμβίωσης ομοφύλων.
Η έννοια του συστήματος της «κοινωνίας συμμετοχής στα
αποκτήματα» δεν σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά αντικείμενα, τα
οποία αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου καθίστανται κοινή
περιουσία και των δύο συζύγων, διότι αυτό αποτελεί κοινωνία
αποκτημάτων.
Πολλώ
μάλλον
η
κοινωνία
συμμετοχής
στα
αποκτήματα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση του συστήματος της
περιουσιακής αυτοτέλειας. Κάθε ένας των συζύγων ή συντρόφων σε
σχέση συμβίωσης ομοφύλων διαχειρίζεται μόνος την περιουσία του,
υπόκειται όμως στην προκειμένη περίπτωση στις λεγόμενες
απαγορεύσεις διαθέσεως (άρθρο 1364, 1365, 1369 γερμ. Α.Κ.)
4

Πηγή: http:// wikipedia.org/wiki/Zugewinngemeinschaft
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Το σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα
αποκλείει το καθεστώς συνιδιοκτησίας για τους συζύγους.

δεν

Αφότου λήξει ο γάμος ή σχέση συμβίωσης ομοφύλων διενεργείται
συμψηφισμός
των
περιουσιακών
στοιχείων
των
δύο
που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου ή της σχέσης συμβίωσης
ομοφύλων προσώπων, ο συμφηφισμός που αφορά τη συμμετοχή στα
αποκτήματα.
Επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός των γάμων αρχίζει χωρίς ή με
ελάχιστη περιουσία, καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να γίνει ρύθμιση
των περιουσιακών σχέσεων. Επομένως εφαρμόζεται αυτομάτως το
νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων και το ίδιο και
στη σχέση συμβίωσης ομοφύλων προσώπων 5.
Άρθρο 1363
Σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα
(1) Οι σύζυγοι ζουν υπό το περιουσιακό καθεστώς του συστήματος
της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα, εφόσον δεν έχει
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με γαμικό σύμφωνο.
(2) Η περιουσία του συζύγου και η περιουσία της συζύγου δεν
καθίστανται κοινή περιουσία των συζύγων. Αυτό ισχύει και για
περιουσία, η οποία αποκτήθηκε από ένα των συζύγων μετά την
τέλεση του γάμου. Όμως τα αποκτήματα, τα οποία αποκτούν οι
σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου συμψηφίζονται όταν λήξει η
κοινωνία συμμετοχής στα αποκτήματα.
Παρά
το χαρακτηρισμό «σύστημα κοινωνίας συμμετοχής στα
αποκτήματα» οι σύζυγοι παραμένουν μόνοι κάτοχοι της περιουσίας
τους και της αποκτηθείσας κατά τη διάρκεια του γάμου περιουσίας.
Και οι αρμοδιότητες διαχείρισης των συζύγων δεν περιορίζονται όσον
αφορά την εκάστοτε περιουσία τους. Αυτό περιλαμβάνει συγχρόνως
και το γεγονός ότι κάθε σύζυγος ευθύνεται μόνος για τα χρέη του
καθώς και διεξάγει μόνος τις δίκες που προκύπτουν από αυτά.
Αν ένας των συζύγων θέλει να πάρει αποφάσεις που θα αφορούν την
περιουσία του στο σύνολό της, είναι δυνατόν να το κάνει μόνον με τη
συναίνεση του άλλου συζύγου. 6
Άρθρο 1365
Διάθεση του συνόλου της περιουσίας
(1) Ένας σύζυγος μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσει το
σύνολο της περιουσίας του μόνον κατόπιν συναινέσεως του
άλλου συζύγου.

5
6

η
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(2) Αν η δικαιοπραξία πληροί τις αρχές τακτικής διαχείρισης, το
Δικαστήριο της Επιτροπείας είναι δυνατόν να υποκαταστήσει
κατόπιν αιτήσεως του συζύγου τη συγκατάθεση του άλλου
συζύγου, εφόσον ο τελευταίος την αρνείται χωρίς επαρκή λόγο ή
λόγω ασθένειας ή απουσίας κωλύεται να προβεί σε δήλωση και η
καθυστέρηση αυτή συνδέεται με κίνδυνο.
Το αυτό ισχύει και για μονομερή δικαιοπραξία και για διαθέσεις του
συζύγου όσον αφορά τα οικιακά αντικείμενα.
Άρθρο 1367
Μονομερείς δικαιοπραξίες
Μονομερής δικαιοπραξία, η οποία γίνεται χωρίς την απαραίτητη
συναίνεση είναι ανίσχυρη.
Άρθρο 1369
Διάθεση οικιακών αντικειμένων

(2)

Ένας των συζύγων είναι δυνατόν να διαθέτει τα οικιακά
αντικείμενα που του ανήκουν και να υποχρεώνεται σε τέτοια
διάθεση μόνον, εφόσον συναινέσει ο άλλος σύζυγος.
Το Δικαστήριο της Επιτροπείας είναι δυνατόν να υποκαταστήσει
κατόπιν αιτήσεως του συζύγου τη συγκατάθεση του άλλου
συζύγου, εφόσον ο τελευταίος την αρνείται χωρίς επαρκή λόγο ή
λόγω ασθένειας ή απουσίας κωλύεται να προβεί σε δήλωση.

(3)

Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1366 έως 1368.

(1)

Αν επομένως ένας των συζύγων εισφέρει στο γάμο αντικείμενα, τα
οποία εντάσσονται στην οικοσκευή, τα αντικείμενα αυτά μεταβαίνουν
στη συνδεδεμένη περιουσία, υπόκεινται επομένως επίσης στην εξουσία
διάθεσης του άλλου συζύγου, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση
πώλησης. Με τον τρόπο αυτό πρέπει να διασφαλισθεί κατά κύριο λόγο η
υλική βάση της οικογένειας και του νοικοκυριού της. 7
Άρθρο 1370
Αντικατάσταση οικιακών αντικειμένων
Τα οικιακά αντικείμενα, τα οποία αγοράζονται αντί των αντικειμένων
που δεν υπάρχουν πλέον ή έχουν καταστεί άνευ αξίας, καθίστανται
ιδιοκτησία του συζύγου, στον οποίο ανήκαν τα αντικείμενα που δεν
υπάρχουν πλέον ή έχουν καταστεί άνευ αξίας.

7

η
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2.5. Συμβατικά συστήματα ρύθμισης τω ν περιουσιακώ ν σχέσεων
των συζύγω ν 8
Είναι
επίσης δυνατόν να συμφωνηθεί σύστημα ρύθμισης των
περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, πράγμα που γίνεται με τη μορφή
γαμικού συμφώνου που πρέπει να επικυρωθεί συμβολαιογραφικά.
2.5.1. Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων
Το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων αποτελεί όπως
και το σύστημα της κοινοκτημοσύνης καθεστώς ρύθμισης περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων ή συντρόφων σε σχέση συμβίωσης ομοφύλων
προσώπων.
Με το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας υπάρχει ο πλήρης
χωρισμός των περιουσιών και των δύο συζύγων ή συντρόφων σε σχέση
συμβίωσης ομοφύλων προσώπων χωρίς να πρέπει γίνει από ένα εκ των
δύο συμψηφισμός των αποκτημάτων μετά το διαζύγιο. Κάθε σύζυγος ή
σύντροφος σε σχέση συμβίωσης ομοφύλων προσώπων έχει το δικαίωμα
διαχείρισης της περιουσίας του και παραμένει κύριος τόσο της
περιουσίας, την οποία είχε πριν από την τέλεση του γάμου, όσο και της
περιουσίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου. Εξ αυτού δεν
θίγεται το δικαίωμα της διανομής της κοινής συζυγικής περιουσίας
αντικειμένων χρήσεως (π.χ. οικοσκευή, συζυγική κατοικία, κοινό
αυτοκίνητο) και των οικογενειακών αποταμιεύσεων.
Άρθρο 1414
Επέλευση της περιουσιακής αυτοτέλειας
Αν οι σύζυγοι αποκλείσουν το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των
περιουσιακών τους σχέσεων ή αν το καταργήσουν, τότε επέρχεται η
περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων, εφόσον δεν προκύπτει κάτι
διαφορετικό από το γαμικό σύμφωνο. Το αυτό ισχύει και αν ο
συμψηφισμός των αποκτημάτων ή ο συμψηφισμός παροχών κοινωνικής
ασφαλίσεως έχει αποκλεισθεί ή αν έχει καταργηθεί η κοινοκτημοσύνη.
Οι περιουσίες των συζύγων παραμένουν νόμιμα διαχωρισμένες. Κάθε
σύζυγος διαχειρίζεται ο ίδιος την περιουσία του και είναι δυνατόν να
κάνει χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου συναλλαγές που τον δεσμεύουν
και συναλλαγές διάθεσης. Αυτό ισχύει με το ίδιο τρόπο για την
περιουσία που έχει αποκτηθεί προ και κατά τη διάρκεια του γάμου. Και
για τα χρέη του άλλου συζύγου δεν προκύπτει περιουσιακή ευθύνη, με
εξαίρεση το πλαίσιο του άρθρου 1367 του Γερμ. Α.Κ.:
Συναλλαγές για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών
(1) Κάθε σύζυγος δικαιούται να προβαίνει σε συναλλαγές για την
εύλογη κάλυψη των βιοτικών αναγκών που έχουν αποτέλεσμα και
για τον άλλο σύζυγο. Από τέτοιες συναλλαγές αποκτούν και οι
8

Πηγή: http:// wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtrennung
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δύο σύζυγοι δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός αν από εκ των
συνθηκών προκύπτει κάτι διαφορετικό.
(2) Ένα σύζυγος είναι δυνατόν να περιορίζει ή να αποκλείει το
δικαίωμα του άλλου συζύγου να προβαίνει σε συναλλαγές που
έχουν αποτέλεσμα και για τον ίδιο. Αν δεν υπάρχει επαρκής λόγος
για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό, το δικαστήριο της
επιτροπείας πρέπει να άρει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό
κατόπιν σχετικής αιτήσεως. Έναντι τρίτων ο περιορισμός ή ο
αποκλεισμός έχει αποτέλεσμα μόνον σύμφωνα με το άρθρο 1412.
(3) Η παράγραφος (1) δεν ισχύει αν οι σύζυγοι είναι σε διάσταση.
Για την εκτέλεση του συστήματος της περιουσιακής αυτοτέλειας είναι
απαραίτητο να προβαίνουν οι σύζυγοι σε απογραφή της περιουσίας
τους που θα συμπληρώνεται από συμπληρωματική απογραφή σε
περίπτωση νέων αποκτημάτων. Ανεξάρτητα από το καθεστώς της
περιουσιακής αυτοτέλειας υπάρχει η υποχρέωση να επιτρέπουν οι
σύζυγοι τη συννομή και τη συν-χρήση της εκάστοτε ιδίας οικοσκευής.
Το καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων έχει νόημα
κατά
βάση, όταν και οι δύο σύζυγοι έχουν μεγάλη περιουσία. Αν
συμφωνηθεί το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας και αν μόνον
ένας των συζύγων έχει μεγαλύτερη περιουσία, π.χ. μια βιοτεχνική
μονάδα, αυτό αποτελεί τις περισσότερες φορές μειονέκτημα για τον
άλλο σύζυγο, ιδιαίτερα δε όταν ο σύζυγος αυτός έχει συμμετάσχει στην
αύξηση της περιουσίας με την εργασία του, διότι σε περίπτωση
διαζυγίου δεν λαμβάνει χώρα συμψηφισμός των αποκτημάτων και σε
περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων δεν αυξάνεται η εξ αδιαθέτου
κληρονομική μερίδα κατά ¼.
2.5.2. Καθεστώς κοινοκτημοσύνης
Εξέλιξη 9
Πριν από τη θέση σε ισχύ του Γερμανικού Αστικού Κώδικα ή
κοινοκτημοσύνη ήταν το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών
σχέσεων στην Ανατολική και Δυτική Πρωσία, τη Βεστφαλία και πολλά
τμήματα της Βόρειας Γερμανίας και της Βαυαρίας. Πριν από τη θέση σε
ισχύ του Γερμανικού Αστικού Κώδικα την 1 η Ιανουαρίου 1900 έως την
30ή Ιουνίου 1958 η συμφωνία περί συστήματος κοινοκτημοσύνης
οδηγούσε αυτόματα στην (από τη σημερινή άποψη) ειδική μορφή της
συνεχούς κοινοκτημοσύνης. Με το καθεστώς αυτό το ποσοστό του
προαποβιώνοντος συζύγου περιέρχεται στα κοινά εκ του γάμου τέκνα
των συζύγων και έτσι συνεχίζεται το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης
μεταξύ του επιζώντος συζύγου και των τέκνων. Ο επιζών σύζυγος – που
συνήθως είναι η γυναίκα- έχει το δικαίωμα διαχείρισης (ως εκ τούτου
«εξουσία της χήρας»). Αν κάποιος δεν επιθυμούσε τη συνέχιση του
καθεστώτος της κοινοκτημοσύνης με τα τέκνα, θα έπρεπε να
αποκλεισθεί ρητά η συνέχιση με γαμικό σύμφωνο μέχρι το 1958. Από
1 η ς Ιουλίου 1958 αντιστράφηκε αυτή η σχέση κανόνα/ εξαίρεσης. Έκτοτε
9

Πηγή: http:// wikipedia.org/wiki/G%Ctergemeinschaft-%28Ehe%29
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η συμφωνία καθεστώτος κοινοκτημοσύνης οδηγεί αυτόματα στην απλή
κοινοκτημοσύνη, κατά την οποία το ποσοστό του προαποβιώνοντος
συζύγου περιέρχεται στην κληρονομία του και κληρονομείται. Το
καθεστώς της κοινοκτημοσύνης με την έννοια της καθαρά συμβατικής
κοινοκτημοσύνης έχει σήμερα καταστεί μάλλον σπάνιο. Απαντάται
κυρίως στο νότο της Γερμανίας (Μπόντενζεε, Μέλας Δρυμός). Το νόμιμο
σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων είναι σήμερα το νόμιμο
σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων της συμμετοχής στα
αποκτήματα, το οποίο ισχύει όταν οι σύζυγοι δεν έχουν συμφωνήσει
κάτι άλλο. Εκτός αυτού υπάρχει ως συμβατικό σύστημα ρύθμισης των
περιουσιακών σχέσεων η περιουσιακή αυτοτέλεια.
Άρθρο 1415
Συμφωνία με γαμικό σύμφωνο
Αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν με γαμικό σύμφωνο την ισχύ
καθεστώτος κοινοκτημοσύνης θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις.

του

Το γαμικό σύμφωνο που αποτελεί τη βάση της πρέπει να υπογράφεται
ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως και στην περίπτωση της περιουσιακής
αυτοτέλειας.
Στο κέντρο του συστήματος αυτού ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων
είναι ο σχηματισμός κοινής περιουσίας, η διαχείριση της οποίας γίνεται
κατά κανόνα από κοινού από τους συζύγους.
Άρθρο 1421
Διαχείριση της κοινής περιουσίας
Οι σύζυγοι πρέπει να καθορίσουν στο γαμικό σύμφωνο, με το οποίο
συμφωνούν το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης, αν η διαχείριση της
κοινής περιουσίας θα γίνεται από το σύζυγο ή από τη σύζυγο ή από
κοινού. Αν το γαμικό σύμφωνο δεν περιέχει σχετική διάταξη, οι σύζυγοι
θα διαχειρίζονται την κοινή περιουσία από κοινού.
Κοινή περιουσία καθίστανται τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, τα
οποία υπήρχαν κατά τη σύσταση της κοινοκτημοσύνης καθώς και τα
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν αργότερα από τον ένα ή
τον άλλο σύζυγο ή αποκτήθηκαν από κοινού από τους συζύγους. Εδώ
περιλαμβάνονται και οι κληρονομίες.
Η κοινοκτημοσύνη υπάρχει κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Τα
συστατικά της κοινής περιουσίας είναι παραδείγματος χάριν τα
απαραίτητα ακίνητα, μηχανήματα, κτίρια που είναι απαραίτητα για την
άσκηση της γεωργίας, όταν εισφέρονται αντίστοιχες αξίες και από τους
δύο συζύγους.
Αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν ότι μόνον ένας θα διαχειρίζεται την κοινή
περιουσία, τότε απαιτείται η συναίνεση του άλλου συζύγου.
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Άρθρο 1424
Διάθεση ακινήτων, πλοίων ή ναυπηγείων
Ο σύζυγος, ο οποίος διαχειρίζεται την κοινή περιουσία μπορεί να
διαθέτει μόνον κατόπιν συναίνεσης του άλλου συζύγου ακίνητο που
περιλαμβάνεται στην κοινή περιουσία και μπορεί να υποχρεωθεί σε
τέτοια διάθεση μόνον κατόπιν συναίνεσης του συζύγου του. Το αυτό
ισχύει και όταν νηολογημένο πλοίο ή ναυπηγείο περιλαμβάνονται στην
κοινή περιουσία.
Άρθρο 1425
Δωρεές
(1) Ο σύζυγος, ο οποίος διαχειρίζεται την κοινή περιουσία μπορεί να
δωρίζει μόνον κατόπιν συναίνεσης του άλλου συζύγου αντικείμενα
της κοινής περιουσίας. Αν χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου
συζύγου υποσχέθηκε ότι θα δωρίσει αντικείμενα από την κοινή
περιουσία, μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεση αυτή μόνον αν
συναινέσει ο άλλος σύζυγος. Το αυτό ισχύει και για υπόσχεση
δωρεάς που αφορά την κοινή περιουσία.
(2) Εξαιρούνται δωρεές που γίνονται από ηθικό καθήκον ή για λόγους
ευπρέπειας.
Ειδική περιουσία
Η περιουσία αυτή εξακολουθεί να εξαιρείται από την ενσωμάτωση στην
κοινή περιουσία και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί δικαιοπρακτικά. Σε
αυτήν περιλαμβάνονται η επικαρπία, τα αμεταβίβαστα μερίδια εταιρείας,
τα ακατάσχετα ποσοστά της αξίωσης μισθού και αποζημίωσης ψυχικής
οδύνης, Κάθε σύζυγος διαχειρίζεται την ειδική του περιουσία αυτόνομα
και απεριόριστα. Η διαχείριση γίνεται για λογαριασμό της κοινής
περιουσίας. Τυχόν έσοδα από την ειδική περιουσία καθίστανται κοινή
περιουσία.
Περιουσία εξαιρούμενη από την κοινοκτημοσύνη των συζύγω ν
Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα αντικείμενα, τα οποία ορίσθηκαν ως τέτοια
από τους συζύγους στο γαμικό σύμφωνο ή ορίσθηκαν από τρίτο,
εφόσον πρόκειται για δωρεά ή για απόκτηση λόγω κληρονομίας. Κάθε
σύζυγος διαχειρίζεται αυτόνομα και για ίδιο λογαριασμό την εξαιρούμενη
από
την κοινοκτημοσύνη
των
συζύγων περιουσία.
Περιουσία
εξαιρούμενη από την κοινοκτημοσύνη των συζύγων μπορεί να
δημιουργηθεί μόνον στις καθορισμένες περιπτώσεις. Προσωπικά
αντικείμενα ενός συζύγου καθώς και οι αποδοχές της εργασίας, τα
όργανα εργασίας, τα ενδύματα και τα κοσμήματα δεν περιλαμβάνονται
επομένως στην εξαιρούμενη από την κοινοκτημοσύνη των συζύγων
περιουσία. Διαφορετικά ισχύουν αντίθετα για ειδικώς ορισμένα ακίνητα,
κτίρια, οικογενειακά κοσμήματα. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνον με
γαμικό σύμφωνο ακόμη και εκ των υστέρων.
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Περιουσιακές σχέσεις τω ν συζύγων και γαμικό σύμφωνο στην
Ελλάδα
Το ελληνικό σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων πριν από τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση του Νόμου 1329/83
βασιζόταν στην αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων, έδινε
τη δυνατότητα διαχείρισης της περιουσίας της γυναίκας στον άνδρα και
τέλος ρύθμιζε τα σχετικά με την προίκα.
Μετά τη μεταρρύθμιση ο θεσμός της προίκας καταργήθηκε. Διατηρήθηκε
το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων (ν. άρθρο 1397
ΑΚ), σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ένας από τους συζύγους διαχειρίζεται
μόνος την περιουσία του.
Στο ν. άρθρο 1398 ΑΚ καθιερώνονται (μαχητά) τεκμήρια για τα κινητά
πράγματα των συζύγων σε σχέση με τους δανειστές τους. «Τα κινητά
που βρίσκονται στη νομή του ενός ή του άλλου ή και των δύο συζύγων
τεκμαίρεται υπέρ των δανειστών του καθενός από αυτούς ότι ανήκουν
στο σύζυγο που είναι οφειλέτης τους (παρ.1.). Τα κινητά που βρίσκονται
στη νομή ή την κατοχή και των δύο συζύγων τεκμαίρεται στις μεταξύ
τους σχέσεις ότι ανήκουν και στους δύο σε ίσα μέρη. (παρ.2). Στις
σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους ή με τους δανειστές τους τεκμαίρεται
ότι τα κινητά τα προορισμένα για την προσωπική χρήση του ενός από
τους συζύγους [σημ. π.χ. εργαλεία, κοσμήματα κλπ.] ανήκουν σε αυτόν»
(Παρ. 3)
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα διαχείρισης της περιουσίας του ενός
συζύγου από τον άλλο χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας και απόδοσης
εισοδημάτων, που, εκτός αντίθετης συμφωνίας. «καταλογίζονται στην
υποχρέωση συνεισφοράς για τις ανάγκες της οικογένειας» (1399 ΑΚ)
Το σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα καθιερώνεται
στο άρθρο 1400 ΑΚ για να περιορίσει κάποιες αδικίες σε περίπτωση
λύσης ή ακύρωσης του γάμου. Δίνει την αξίωση σε κάθε ένα από τους
συζύγους, εφόσον (στη διάρκεια του γάμου) συνέβαλε στην αύξηση της
περιουσίας άμεσα ή έμμεσα (π.χ. ανατρέφοντας τα παιδιά και δίνοντας
χρόνο στον άλλο σύζυγο ή εργαζόμενος για τον ή τη σύζυγο) να
απαιτήσει τη συμμετοχή του στα αποκτήματα, καθιερώνοντας
συγχρόνως νόμιμο τεκμήριο για τη συμβολή του άλλου που ανέρχεται
στο 1/3 της αύξησης. Αυτό σημαίνει πως αν ο ενάγων επιδιώκει
μεγαλύτερη συμμετοχή στα αποκτήματα οφείλει να αποδείξει ότι ο
εναγόμενος είχε μεγαλύτερο όφελος από το τεκμαιρόμενο 1/.3.
Εξαιρείται από τον υπολογισμό της αύξησης της περιουσίας ό,τι οι
σύζυγοι απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία.
Η αξίωση αυτή δεν γεννάται υπέρ των κληρονόμων σε περίπτωση
θανάτου του ενός συζύγου. Επίσης είναι ανεκχώρητη και ακληρονόμητη,
εκτός αν έχει αναγνωρισθεί συμβατικά ή αν έχει επιδοθεί σχετική αγωγή
(άρθρο 1401 ΑΚ). Αυτό σημαίνει ότι συμβατικά μπορεί να υπάρξει
παραίτηση από την αξίωση μόνον μετά τη γένεσή της δηλ. μετά την
ακύρωση ή λύση του γάμου. Προ του γάμου και κατά τη διάρκεια του με
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βάση τη βούληση του νομοθέτη που στην Έκθεση της επιτροπής
προβλέπει
πως
καθιερώνεται
κανόνας
αναγκαστικού
δικαίου,
αποκλείεται η συμβατική παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα
αποκτήματα.
Οι νέες ρυθμίσεις του Α.Κ. προβλέπουν την καθιέρωση της επιλογής του
συστήματος της κοινοκτημοσύνης (άρθρο 1403 επόμ. ΑΚ). Η
κοινοκτημοσύνη μπορούσε με γαμικό σύμφωνο να συμφωνηθεί και στο
παλαιότερο δίκαιο.
Οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν σύμβαση πριν από το γάμο ή κατά τη
διάρκειά του και να επιλέξουν το σύστημα κοινοκτημοσύνης, δηλαδή
«σύστημα κοινωνίας κατά ίσα μέση σε περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς
δικαίωμα διάθεσης από τον καθένα τους του ιδανικού του μεριδίου.»
(1403 παρ. 1). Η συμφωνία για την κοινοκτημοσύνη καταρτίζεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρίζεται σε ειδικό δημόσιο βιβλίο.
Μόνον από την καταχώριση ισχύει έναντι των τρίτων (1403 παρ. 2). Η
σύμβαση της κοινοκτημοσύνης δεν μπορεί να παραπέμπει σε έθιμα,
ανίσχυρο νόμο ή αλλοδαπό νόμο (άρθρο 1404 ΑΚ). Η κοινοκτημοσύνη
μπορεί να συνυπάρξει και με την περιουσιακή αυτοτέλεια. Οι σύζυγοι
μπορούν να προβλέψουν την έκταση της κοινοκτημοσύνης και να την
περιορίσουν σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με το άρθρο
1405 ΑΚ «η κοινοκτημοσύνη περιλαμβάνει όσα περιουσιακά στοιχεία ο
καθένας από τους συζύγους αποκτά από αιτία μη χαριστική κατά τη
διάρκεια του γάμου, εκτός από τα εισοδήματα της περιουσίας την οποία
είχε πριν από το γάμο.»
Επομένως δημιουργείται πέραν της ατομικής περιουσίας καθενός των
συζύγων μια κοινή περιουσία που αποτελείται από τα περιουσιακά
στοιχεία που υπάγονται στην κοινοκτημοσύνη.
Σύμφωνα με το άρθρο 1405 ΑΚ αποκλείονται από την κοινή περιουσία
 τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων που προορίζονται για
αυστηρά προσωπική χρήση του κάθε συζύγου
 οι ακατάσχετες απαιτήσεις
 τα δικαιώματα σε προϊόντα διάνοιας
Για την χρήση και την κάρπωση, τη διοίκηση των κοινών πραγμάτων
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΑΚ.
Η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της κοινοκτημοσύνης γίνονται
είτε και από τους δύο συζύγους από κοινού, είτε από τον ένα με τη
συναίνεση του άλλου, είτε μόνον από τον έναν με άδεια του δικαστηρίου
«αν ο άλλος βρίσκεται σε φυσική ή νομική αδυναμία ή αρνείται να
δηλώσει τη βούλησή του και η δικαιοπραξία επιβάλλεται από το
συμφέρον της οικογένειας». (άρθρο 1407 ΑΚ)
Η κοινή περιουσία είναι υπέγγυα για όλες τις υποχρεώσεις ενός
συζύγου στο πλαίσιο της διαχειριστικής του εξουσίας, για τις
υποχρεώσεις για τις ανάγκες της οικογενείας και για τις υποχρεώσεις
που αναλαμβάνουν οι δύο σύζυγοι από κοινού (1408 ΑΚ).
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Στόχος της διδακτικής ενότητας σχετικά με τα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων, την περιουσιακή αυτοτέλεια και το γαμικό σύμφωνο είναι η διδασκαλία
βασικών γνώσεων στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Ο μαθησιακός στόχος είναι
η εξοικείωση με τις διάφορες διατάξεις καθώς και η ένταξη διαφόρων θεμάτων στο
κείμενο του νόμου.
Η διδακτική ενότητα έχει βάσει της σημασίας του οικογενειακού δικαίου στα πλαίσια
του γερμανικού δικαιϊκού συστήματος ως κέντρο βάρους τις διατάξεις που ισχύουν
στη Γερμανία.
Μαθησιακοί στόχοι είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γαμικό σύμφωνο, ελευθερία των συμβάσεων
Διάκριση τριών δυνατοτήτων συστημάτων ρύθμισης των περιουσιακών
σχέσεων
Ο ορισμός του συστήματος της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα
Διάθεση της συνολικής περιουσίας
Μονομερείς δικαιοπραξίες
Διάθεση οικιακών αντικειμένων
Καθεστώς περιουσιακής αυτοτέλειας
Επέλευση της περιουσιακής αυτοτέλειας
Κοινοκτημοσύνη
Συμφωνία με γαμικό σύμφωνο
Διαχείριση της κοινής περιουσίας
Διάθεση του συνόλου της κοινής περιουσίας
Δωρεές

Οι μαθησιακοί στόχοι της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
μαθησιακούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τα
συνοδευτικά στα διδακτικά υλικά έγγραφα. Νέα στη διδακτική αυτή ενότητα είναι η
συμπλήρωση με τις συνθήκες πλαισίου στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες
ρυθμίσεις.
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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
1-2

Διδακτικό περιεχόμενο

3-8

Εισαγωγή στο θέμα

-

9-20

Καθεστώτα περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων, καθεστώς
περιουσιακής αυτοτέλειας των
συζύγων στη Γερμανίαεπεξηγήσεις στη γερμανική
γλώσσα
Καθεστώτα περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων, καθεστώς
περιουσιακής αυτοτέλειας των
συζύγων στη Γερμανίαεπεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα
Καθεστώτα περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων, καθεστώς
περιουσιακής αυτοτέλειας των
συζύγων στην Ελλάδαεπεξηγήσεις στη γερμανική
γλώσσα
Καθεστώτα περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων, καθεστώς
περιουσιακής αυτοτέλειας των
συζύγων στην Ελλάδαεπεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα
Ερωτήσεις και απαντήσεις
(απαντήσεις στη γλώσσα στην
οποία διατυπώνονται και οι
ερωτήσεις)
Ασκήσεις

-

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

75-84

85-90

Υλικό

Χαιρετισμός στη γερμανική και
στην ελληνική γλώσσα
Ενημερωτικό υλικό
για τους εκπαιδευτές
σε αυτήν την
διδακτική ενότητα
Ενημερωτικό υλικό
για τους εκπαιδευτές
σε αυτήν την
διδακτική ενότητα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους εκπαιδευτές
σε αυτήν την
διδακτική ενότητα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους εκπαιδευτές
σε αυτήν την
διδακτική ενότητα

-

Ενημερωτικό υλικό
για τους εκπαιδευτές
σε αυτήν την
διδακτική ενότητα

-

Εργασία σε ομάδες
ή μεμονωμένα

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων, προτάσεις από τον
εκπαιδευτή/τρια
Σύντομη τελική συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα, επιλογή από τον
εκπαιδευτή)
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Ασκήσεις
1. Σκεφθείτε
σύμφωνο

ποιες
για

διατάξεις

γάμο

με

θα

τέκνα

ήταν
όταν

λογικές
εργάζεται

σε

γαμικό

ένας

των

συζύγων;
2. Σκεφθείτε

ποιες

διατάξεις

θα

ήταν

λογικές

σε

γαμικό

σύμφωνο για γάμο, όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι και ο
γάμος θα παραμείνει χωρίς απογόνους;
3. Σκεφθείτε

ποιες

διατάξεις

θα

ήταν

λογικές

σε

γαμικό

σύμφωνο για γάμο όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι και
σκοπεύουν να έχουν τέκνα;
4. Σκεφθείτε

ποιες

διατάξεις

θα

ήταν

λογικές

σε

γαμικό

σύμφωνο αν ο ένας των συζύγων είναι υπερχρεωμένος;
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Λύσεις

1.
Σε αυτή τη μορφή της συμβίωσης απόλυτα ενδεδειγμένο είναι το νόμιμο
σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα. Δεν υπάρχουν
παρεκκλίσεις.
Αυτό το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων προσφέρει για
εκείνον

που

φροντίζει

το

νοικοκυριό

και

παραιτείται

από

την

βιοποριστική εργασία λόγω της ανατροφής των τέκνων την πιο δίκαιη
λύση: βάσει του συμψηφισμού των αποκτημάτων έχει αξίωση στην
περιουσία που έχει αποκτηθεί με την κοινή διαχείριση των συζύγων και
για την απόκτηση της οποίας έχει συμβάλει ουσιαστικά με την εργασία
του στο νοικοκυριό και με την ανατροφή των τέκνων.
Επίσης στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει
παραίτηση

από

διατροφή

μετά

τη

λύση

του

γάμου

και

από

τον

συμψηφισμό παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως.

2.
Αν στην προκειμένη περίπτωση κάποιος θα αρκείτο στο νόμιμο σύστημα
της

κοινωνίας

συμμετοχής

στα

αποκτήματα,

αυτό

θα

είχε

ως

αποτέλεσμα αδικίες σε περίπτωση διαζυγίου. Κατά βάση κάθε ένας των
συζύγων μπορεί να επιμεληθεί ο ίδιος τον εαυτό του. Αν ένας σύζυγος
κερδίζει περισσότερα δεν είναι δίκαιο να υποχρεωθεί παραδείγματος
χάριν να καταβάλει διατροφή προσαύξησης, ακόμη και αν ο άλλος
εξακολουθεί να είναι σε θέση να φροντίσει ο ίδιος για τον εαυτό του.
Εν

πάση

περιπτώσει

υπάρχουν

εδώ

διάφορες

προτάσεις

στην

πραγματικότητα βέβαια μόνον αν είναι σαφές ότι από το γάμο δεν
πρόκειται να γεννηθούν τέκνα. Αυτή είναι παραδείγματος χάριν η
περίπτωση δεύτερου γάμο σε προχωρημένη ηλικία (στην περίπτωση
αυτή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και κληρονομική ρύθμιση!) ή όταν και
οι δύο σύζυγοι έχουν ήδη τέκνα από πρώτο γάμο. Τα νεώτερα ζεύγη, οι
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ιδέες

των

οποίων

μεταβληθούν

σχετικά

απολύτως

διαμορφώνουν

πιο

με

στη

το

θέμα

διάρκεια

ευέλικτες

αυτό
του

συμβάσεις,

είναι

δυνατόν

να

πρέπει

να

περιγράφεται

στο

γάμου,

όπως

παρακάτω σημείο. Διαφορετικά η περιουσιακή αυτοτέλεια θα σήμαινε ότι
ο σύζυγος, ο οποίος φρόντισε τα παιδιά και το νοικοκυριό δεν θα έχει σε
περίπτωση διαζυγίου κανενός είδους αξιώσεις κατά του άλλου και αυτό
δεν είναι δυνατόν να είναι το ζητούμενο.
Και στους γάμους όπου ο ένας σύζυγος εργάζεται με μειωμένο ωράριο
θα απέτρεπα τους συζύγους να συμφωνήσουν το σύστημα της καθαρής
περιουσιακής

αυτοτέλειας.

Στην

προκειμένη

περίπτωση

υπάρχει

η

δυνατότητα συμφωνίας διατροφής σε συνδυασμό με τροποποιημένο
σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα.
Κατά τα λοιπά το γαμικό σύμφωνο πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
Ως

σύστημα

συμφωνηθεί

ρύθμισης
το

των

περιουσιακών

καθεστώς

της

σχέσεων

περιουσιακής

μπορεί

να

αυτοτέλειας

ή

τροποποιημένο σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα
χωρίς αξίωση συμψηφισμού αποκτημάτων για την περίπτωση του
διαζυγίου (όχι για την περίπτωση του θανάτου!)
Επίσης μπορεί να συμφωνηθεί τόσο η παραίτηση από τη διατροφή μετά
τη λύση του γάμου, όσο και να αποκλεισθεί ο συμβιβασμός παροχών
κοινωνικών ασφαλίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση κάθε σύζυγος
ασφαλίζεται λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας και είναι
δυνατόν να φροντίσει τον εαυτό του μετά το γάμο.

3.
Στην προκειμένη

περίπτωση

προσφέρεται

συνδυασμός καθεστώτος

περιουσιακής αυτοτέλειας και συστήματος της κοινωνίας συμμετοχής
στα αποκτήματα. Αν δεν υπάρχουν ακόμη τέκνα και οι δύο σύζυγοι
εργάζονται, δεν υπάρχει αντίρρηση για το καθεστώς της περιουσιακής
αυτοτέλειας με παραίτηση από τη διατροφή μετά τη λύση του γάμου και
αποκλεισμό

του

συμβιβασμού

παροχών

κοινωνικών

ασφαλίσεων.
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Εφόσον όμως ένας των συζύγων παραιτηθεί από την επαγγελματική του
δραστηριότητα ή τη μειώσει ως προς το ωράριο με σκοπό ανατροφής
των τέκνων, το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων
προσφέρει την πιο δίκαιη λύση.
Ως εκ τούτου στην προκειμένη περίπτωση προχωρούμε με τη λεγόμενη
διαλυτική αίρεση. Οι συμφωνίες για το καθεστώς της περιουσιακής
αυτοτέλειας και τον αποκλεισμό του συμβιβασμού παροχών κοινωνικών
ασφαλίσεων θα συνάπτονται με την διαλυτική αίρεση ότι σε περίπτωση
γεννήσεως τέκνων από το γάμο και της ως εκ τούτου αναλήψεως ενός
των συζύγων της φροντίδας του νοικοκυριού, θα επέρχεται και πάλι το
νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων, δηλαδή το
σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα και θα καταργείται
η παραίτηση από τη διατροφή και ο αποκλεισμός του συμβιβασμού
παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι και
οι τρεις ρυθμίσεις πρέπει να τεθούν υπό την αυτή αίρεση και δεν αρκεί
να αρθεί μόνον το καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας.

4.
Κατά βάση δεν πρέπει να αναληφθούν τα χρέη του συζύγου με το
σύστημα

της

κοινωνίας

συμμετοχής

στα

αποκτήματα.

Εν

πάση

περιπτώσει αυτό έχει παρ’ όλα αυτά επίδραση σε περίπτωση διαζυγίου
στο συμψηφισμό των αποκτημάτων, επειδή ως αρχική περιουσία του
χρεωμένου συζύγου δεν θα τεθεί αρνητική περιουσία αλλά μηδενική.
Επομένως ο χρεωμένος σύζυγος θα βρεθεί σε καλύτερη οικονομική
θέση, διότι θα λάβει υψηλότερο ποσοστό στο συμψηφισμό.
Προκειμένου να αποτραπεί αυτό υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα του
συστήματος της περιουσιακής αυτοτέλειας ή διατηρείται το σύστημα της
κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα και συμφωνείται ότι για τον
χρεωμένο σύζυγο η διαδικασία συμψηφισμού θα αρχίζει με αρνητική
αρχική περιουσία (παράδειγμα: - 10.000 Ευρώ) κατά τον υπολογισμό
των αποκτημάτων σε περίπτωση διαζυγίου.
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Στην προκειμένη περίπτωση προσφέρεται επίσης και η παραίτηση από
τη διατροφή μετά το γάμο ή η ακριβής διαμόρφωση επάνω από το ύψος
και τη διάρκεια της διατροφής μετά το γάμο.
Δεν είναι δυνατόν να αποφανθούμε για το αν είναι γενικά λογικός ο
αποκλεισμός του συμψηφισμού παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων. Αν ο
χρεωμένος σύζυγος κερδίζει πολύ λίγα, είναι δυνατόν να είναι λογικός ο
συμψηφισμός, αλλά μπορεί όμως να είναι και πολύ επιζήμιος για τον
σύζυγο που είναι λιγότερο ευκατάστατος.
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Τεστ / Αξιολόγηση
1. Ποια πεδία εφαρμογής του γαμικού συμφώνου υπάρχουν;
2. Τι είναι το σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα;
3. Τι συμβαίνει με το καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας των
συζύγων;
4. Σε

ποιο

νόμο

στηρίζονται

οι

ρυθμίσεις

περί

του

γαμικού

συμφώνου;
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Λύσεις
1. Στο

σύστημα

ρύθμισης

των

περιουσιακών

σχέσεων,

στο

συμβιβασμό παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων, στη διατροφή
μετά τη λύση του γάμου.
2. Σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα αποκτήματα ονομάζεται
στη Γερμανία το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών
σχέσεων των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, εφόσον οι
σύζυγοι

ή

οι

σύντροφοι

σε

σχέση

συμβίωσης

ομοφύλων

προσώπων δεν έχουν κάνει καμία άλλη συμφωνία.
3. Με το καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων
γίνεται
συζύγων

πλήρης
ή

διαχωρισμός

συντρόφων

σε

των

περιουσιών

σχέση

και

συμβίωσης

των

δύο

ομοφύλων

προσώπων χωρίς να γίνεται συμψηφισμός των αποκτημάτων
υπέρ του ενός μετά τη λύση του γάμου. Κάθε σύζυγος ή
σύντροφος σε σχέση συμβίωσης ομοφύλων προσώπων έχει τη
διαχείριση της περιουσίας του και παραμένει κύριος τόσο της
περιουσίας, την οποία είχε πριν από την τέλεση του γάμου, όσο
και της περιουσίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου. Εξ
αυτού δεν θίγεται το δικαίωμα της διανομής της κοινής συζυγικής
περιουσίας αντικειμένων χρήσεως.
4. Άρθρα 1408 επόμ. του Γερμανικού Αστικού Κώδικα.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας

Güter= αγαθά, περιουσία
Gütertrennung = περιουσιακή αυτοτέλεια
Ehevertrag= γαμικό σύμφωνο
Zugewinngemeinschaft = σύστημα της κοινωνίας συμμετοχής στα
αποκτήματα
Sondergut= ειδική περιουσία
Vorbehaltsgut = Περιουσία εξαιρούμενη από την κοινοκτημοσύνη των
συζύγων
Verfügung = διάθεση
Scheidungsfolgevereinbarung = συμφωνία περί των συνεπειών του
διαζυγίου
Güterstände

=καθεστώτα

περιουσιακών

σχέσεων

των

συζύγων,

συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.
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