
 

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

• ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
• ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Οι ανωτέρω Επιτροπές της Βουλής την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2009 συνήλθαν σε Κοινή 
Συνεδρίαση προκειµένου να υιοθετήσουν: 

ΓΝΩΜΗ 

επί της πρότασης Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων και δηµοσίων εγγράφων στον τοµέα της κληρονοµικής 
διαδοχής και την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Κληρονοµητηρίου (COM/2009/154) 

 

Tα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών, αφού έλαβαν υπόψη : 

- Το κείµενο της πρότασης Κανονισµού, 

- Το συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκτίµηση 
Επιπτώσεων) SEC(2009)410 

- Tα ενηµερωτικά σηµειώµατα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, 
Πειραιώς , Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου , 

- Την προφορική ενηµέρωση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων κ. Χάρη Καστανίδη, 

Υιοθέτησαν κατά πλειοψηφία την ακόλουθη γνώµη: 

 



Η υπό εξέταση πρόταση κανονισµού συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας, καθώς ο 
σκοπός της (διευθέτηση διασυνοριακών κληρονοµικών διαφορών) δεν µπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα ίδια τα  κράτη µέλη . Επίσης συνάδει  και µε την αρχή 
της αναλογικότητας, καθώς οι ρυθµίσεις που προβλέπει δεν υπερβαίνουν το στόχο της: 
∆εν επιχειρεί εναρµόνιση του κληρονοµικού ή του εµπράγµατου δικαίου των κρατών-
µελών ούτε έχει επιπτώσεις στο καθεστώς φορολόγησης της κληρονοµίας. 

 Επί της ουσίας της πρότασης θα µπορούσαν να διατυπωθούν οι ακόλουθες επιφυλάξεις:  

• Η Πρόταση Κανονισµού ορίζει µε τη διάταξη του άρθρου 16 ως εφαρµοστέο στην 
κληρονοµία κινητών και ακινήτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα στοιχεία αυτά, το 
δίκαιο της συνήθους διαµονής που ο κληρονοµούµενος είχε κατά το χρόνο του 
θανάτου του. Το άρθρο 28 του Αστικού Κώδικα ορίζει ως εφαρµοστέο στις 
κληρονοµικές σχέσεις δίκαιο (lex hereditatis) το δίκαιο της ιθαγένειας που ο 
κληρονοµούµενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του και εποµένως έρχεται σε 
αντίθεση µε τη διάταξη του άρθρου 16 της Πρότασης Κανονισµού. Το δίκαιο της 
ιθαγένειας παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα δικαίου σε σύγκριση µε την 
εκδοχή του δικαίου της συνήθους διαµονής, το οποίο µπορεί να καταστεί αντικείµενο 
αµφισβητήσεων. Το άνοιγµα των συνόρων και των αγορών για τους πολίτες της Ε.Ε. 
διευκολύνει και ευνοεί τις συχνές µετακινήσεις, γεγονός που δύναται να  προκαλέσει 
αµφισβητήσεις στον προσδιορισµό της συνήθους διαµονής. Επιπλέον, το δίκαιο της 
συνήθους διαµονής µπορεί να οδηγήσει στο φαινόµενο του forum shopping (π.χ. 
εγκατάσταση συνταξιούχων σε ορισµένη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής 
τους, µε κριτήριο την εφαρµογή του δικαίου της στη ρύθµιση της κληρονοµικής τους 
διαδοχής). 

• Το άρθρο 18 εισάγει τους δικαιοπρακτικούς τύπους της κληρονοµικής σύµβασης και 
της συνδιαθήκης, οι οποίοι αντιβαίνουν σε απαγορευτική διάταξη νόµου και εποµένως 
είναι άκυροι κατά το εσωτερικό δίκαιο (368 Α.Κ. Σύµβαση για την κληρονοµία 
προσώπου που ζει, 1717 Α.Κ. Συνδιαθήκη).  

• Ως προς το ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο, περαιτέρω διευκρινήσεις θα πρέπει να 
δοθούν σχετικά µε τη διασφάλιση του περιεχοµένου του και τη διαδικασία προσβολής 
του, το ζήτηµα δηµιουργίας κεντρικής βάσης δεδοµένων ευρωπαϊκού 
κληρονοµητηρίου, η οποία θα επιτρέπει κεντρική διαχείριση διαδικτυακά ή 
ενδοδικτυακά, αλλά και τον καθορισµό διαχειριστού του όλου συστήµατος . 

• Άρθρο 6 (Επικουρική ∆ικαιοδοσία) : θα πρέπει ενδεχοµένως να συνεκτιµηθούν το 
είδος των περιουσιακών στοιχείων και η αξία του κρίσιµου περιουσιακού στοιχείου 
σε σχέση µε τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία µπορεί να 
οδηγήσουν στην εφαρµογή της εν λόγω διάταξης. Επιπλέον η υποπερίπτωση γ θα 
µπορούσε να οδηγήσει στο forum actoris (άσκηση αγωγής στα δικαστήρια του τόπου 
της συνήθους διαµονής του ενάγοντος) που γενικότερα δε θεωρείται ενδεδειγµένη 
λύση, ως παρέχουσα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στον ενάγοντα   



• Άρθρο 24 (Σχολάζουσα Κληρονοµιά)  : οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να εξεταστούν 
υπό το πρίσµα της προστασίας της περιουσίας των πολιτών σε τρίτες χώρες από 
τυχόν δυσµενή µέτρα στο κράτος τοποθεσίας των ακινήτων τους. Προστασία δύναται 
να αντληθεί και από τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1. 

• Άρθρο 27 (∆ηµόσια Τάξη) : ως προς τις ρυθµίσεις της παρ. 2 και ειδικότερα ως προς 
το κατά πόσο η προστασία της νόµιµης µοίρας δεν είναι ζήτηµα δηµόσιας τάξης. O 
΄Ελληνας Νοµοθέτης προτάσσει την οικογενειακή συνοχή, την οποία και προστατεύει 
µέσω των διατάξεων της νόµιµης µοίρας, η παραβίαση των οποίων συνιστά από µόνη 
της ζήτηµα δηµόσιας τάξης. 

• Άρθρο 30 (Λόγοι µη αναγνώρισης αποφάσεων) : οι ρυθµίσεις του εν λόγω άρθρου 
συναντώνται σε µόνιµη πλέον βάση στα κείµενα παρεµφερών Κανονισµών 
δικονοµικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, και στο πλαίσιο ενδελεχούς εξέτασης του ως άνω 
άρθρου, δύναται να εξεταστούν και θέµατα συµβατότητας των σχετικών ρυθµίσεων µε 
την ΕΣ∆Α και τις θεµελιώδεις δικονοµικές αρχές 

• Άρθρο 38 (Περιεχόµενο αίτησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου) : το 
άρθρο 38 περιέχει έναν κατάλογο πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να 
συµπληρωθούν σε ειδικό έντυπο από το πρόσωπο που του ζητά να του χορηγηθεί 
κληρονοµητήριο. Χρήζει περαιτέρω εξέτασης το ζήτηµα εάν ο αιτούµενος τη χορήγηση 
πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη αµφισβήτησης σε σχέση µε τα κληρονοµικά 
δικαιώµατα. 

 


