
 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος μίας σειράς εκδηλώσεων που οργανώνονται με την οικονομική υποστήριξη του 
Προγράμματος Civil Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
 

Αυτή η έκδοση έχει εκδοθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2014-2020. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ΕΡΑ και δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

Μελέτη περίπτωσης:  

Διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή 
(βασικό επίπεδο) 
 

Πρόγραμμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

 
 

 

  



ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ 

 

Θέμα 3 : Διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή* 

Ο κ. Μάικ Πάλμαν είναι Γερμανός σύμβουλος επιχειρήσεων που γεννήθηκε το 1962. Είναι 

πατέρας δύο ενήλικων παιδιών από τον πρώτο του γάμο, που λύθηκε το 2008. Ο γιος του 

Γιαν ζει στην Πράγα, όπου εργάζεται ως δικηγόρος. Η κόρη του Γιούλια ζει στο Βερολίνο όπου 

εργάζεται ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων. Μετά από μία μακρά σταδιοδρομία σε μία 

μεγάλη επιχείρηση, ο Μάικ ίδρυσε τη δική του εταιρία, με ειδίκευση στον τομέα της υγείας.  

Το 2012, ο Μάικ συνήψε γάμο με τη Βαλέσκα, υπήκοο της Πολωνίας, την οποία γνώρισε κατά 

τη διάρκεια των συχνών επαγγελματικών ταξιδιών του στην Πολωνία. Το ζευγάρι 

εγκαταστάθηκε στο Πόζναν, όπου ο Μάικ αγόρασε ένα σπίτι χρησιμοποιώντας ένα 

σημαντικό μέρος από τις οικονομίες του. Ο Μάικ και η Βαλέσκα από τότε ζουν σε αυτό το 

σπίτι. Ο Μάικ δουλεύει κυρίως για λογαριασμό Γερμανών πελατών. Ξεκίνησε την αναζήτηση 

νέων πελατών στην Πολωνία, χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία.  

Τον Ιανουάριο του 2017, ο Μάικ και η Βαλέσκα χώρισαν «από τραπέζης και κοίτης». Το βαρύ 

εργασιακό φορτίο του Μάικ είχε ως συνέπεια τεταμένες σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Μετά 

τον χωρισμό, ο Μάικ επιστρέφει στη Γερμανία, ενώ η Βαλέσκα παραμένει στο σπίτι που 

έχουν στο Πόζναν. Ο Μάικ έχει εγκατασταθεί στο Βερολίνο προκειμένου να ζει κοντά στην 

κόρη του και το εγγόνι του και εξακολουθεί να εργάζεται ως σύμβουλος για τη Γερμανική 

βιομηχανία υγείας. Ο Μάικ εγκατέλειψε την ιδέα εξεύρεσης νέων πελατών στην Πολωνία. 

Ο Μάικ πεθαίνει τον Ιούνιο του 2017 κατά τη διάρκεια μίας ορεινής πεζοπορίας στη Γαλλία, 

λίγο μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου σε δικαστήριο της Γερμανίας. 

Παρά το γεγονός πως δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να το αγοράσει, η Βαλέσκα δεν 

προτίθεται να αποχωρήσει  από το σπίτι στο Πόζναν.  Μετά από σειρά συζητήσεων με το 

Γιαν και τη Γιούλια, η Βαλέσκα καταλαβαίνει ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά προκειμένου 

να επιτύχει μία ευνοϊκή για την ίδια απόφαση. 

 

                                                           
*Το πρακτικό θέμα εξεπόνησε  ο κ. PatrickWautelet-March 2017-2/16 
 



Ερωτήσεις 

1. Η Βαλέσκα προσφεύγει σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη Γερμανία, για να διεκδικήσει το 

σπίτι. Εφαρμόζεται ο Κανονισμός για την Κληρονομική Διαδοχή; 

2. Έχει το δικαστήριο στη Γερμανία διεθνή δικαιοδοσία να επιληφθεί της αξίωσης της 

Βαλέσκα σχετικά με την κληρονομική διαδοχή του Μάικ; 

3. Πως θα πρέπει το δικαστήριο να καθορίσει εάν το σπίτι που βρίσκεται στο Πόζναν εμπίπτει 

στην περιουσία του Μάικ; 

4. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή του Μάικ; 

 5. Εξετάστε την ακόλουθη εναλλακτική ιστορία: Όταν μετακόμισε στην Πολωνία για να ζήσει 

με τη Βαλέσκα, ο Μάικ ξεκίνησε να επεκτείνει το πελατολόγιό του προκειμένου να εντάξει 

εταιρίες με έδρα την Πολωνία. Ήταν αρκετά επιτυχής και, μετά από λίγους μήνες, δαπανούσε 

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του δουλεύοντας για Πολωνούς πελάτες. Η δουλειά του 

Μάικ διαταράσσει, ωστόσο, τη σχέση του με τη Βαλέσκα. Προκειμένου να προβληματιστούν 

για το μέλλον της σχέσης τους, ο Μάικ και η Βαλέσκα αποφάσισαν τις πρώτες εβδομάδες 

του 2017 να περάσουν λίγο χρόνο χωριστά. Ο Μάικ μετακόμισε στη Φρανκφούρτη, από όπου 

συνέχισε να εργάζεται κυρίως για Πολωνούς πελάτες. Ο Μάικ πέθανε σε αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα τον Ιούνιο του 2017, λίγο πριν επανεξετάσουν τη σχέση τους με τη Βαλέσκα. Όλα 

τα λοιπά στοιχεία της αρχικής υπόθεσης παραμένουν πανομοιότυπα. Ποιο δίκαιο 

εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή του Μάικ; 

 6. Εξετάστε την ακόλουθη εναλλακτική ιστορία: Κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου 

που πέρασαν μαζί στα νότια της Πολωνίας με αφορμή την τέταρτη επέτειο τους, ο Μάικ 

γράφει ένα γράμμα στη Βαλέσκα, στο οποίο δηλώνει ότι, στην περίπτωση που του συμβεί 

κάτι και πεθάνει, επιθυμεί, ανεξάρτητα από την πορεία της σχέσης τους, να έχει η Βαλέσκα 

το δικαίωμα να ζει στο σπίτι στο Πόζναν, εφόσον το επιθυμεί και η ίδια, και χωρίς να πρέπει 

να καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό. Το γράμμα συντάχθηκε στο επιστολόχαρτο του 

ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν ο Μάικ και η Βαλέσκα. Ο Μάικ υπέγραψε το γράμμα ως 

ακολούθως: « Με αγάπη, Μάικ» και έδωσε στη Βαλέσκα το πρωτότυπο, κρατώντας ένα 

αντίγραφο για το αρχείο του. Η Βαλέσκα προσκομίζει την επιστολή στο δικαστήριο, 

υποστηρίζοντας ότι αποτελεί έγκυρη διαθήκη. Μπορούν ο Γιαν και η Γιούλια να προσβάλουν 

την εγκυρότητα της διαθήκης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του 



γερμανικού δικαίου; Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της αρχικής υπόθεσης παραμένουν 

πανομοιότυπα.  

7  .Υποθέστε ότι η διαθήκη που συντάχθηκε από τον Μάικ είναι έγκυρη. Αλλάζει το γεγονός 

αυτό τη θέση της Βαλέσκα; 

8. Εξετάστε την αρχική υπόθεση και αγνοήστε τις εναλλακτικές ιστορίες στις ερωτήσεις 5 και 

6. Υποθέστε ότι το δικαστήριο στη Γερμανία, εφαρμόζοντας το δίκαιο της Πολωνίας για να 

αποφασίσει εάν η Βαλέσκα μπορεί να διεκδικήσει το σπίτι και εφαρμόζοντας το Γερμανικό 

δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή του Μάικ, αποφασίζει ότι ο Γιαν και η Γιούλια πρέπει να 

θεωρηθούν μαζί με τη Βαλέσκα συνιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού που βρίσκεται στο Πόζναν. 

8.1. Μπορούν ο Γιαν και η Γιούλια να ζητήσουν Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο 

προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Πολωνία; 

8.2. Μπορούν οι αρχές στην Πολωνία να αρνηθούν να εφαρμόσουν το Ευρωπαϊκό 

Κληρονομητήριο με την αιτιολογία ότι, εφόσον ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή του 

στην Πολωνία όταν απεβίωσε, οι Γερμανικές αρχές δεν είχαν διεθνή δικαιοδοσία να 

εκδώσουν Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο. 
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Διαςυνοριακζσ κλθρονομικζσ διαδοχζσ 
Μελζτθ υπόκεςθσ αρ. 3, βαςικό επίπεδο 
Η υπόκεςθ του Mike και τθσ Waleska 
 
 
Ο κ. Mike Palmann, γεννθκείσ το 1962 είναι ζνασ γερμανικισ καταγωγισ ςφμβουλοσ 
επιχειριςεων. Ζχει δφο ενιλικα τζκνα από τον πρϊτο του γάμο, ο οποίοσ ζλθξε το 2008. Ο 
υιόσ του, Jan, ηει ςτθν Πράγμα όπου κάνει τθν πρακτικι του άςκθςθ ωσ δικθγόροσ. Η κόρθ 
του, Julia, ηει ςτο Βερολίνο και εργάηεται ωσ ςφμβουλοσ ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ. Μετά από 
μια μακρά καριζρα και ςυνεργαςία με μεγάλθ εταιρία ςτθν αγορά, ο Mike αποφαςίηει να 
ιδρφςει τθ δικι του ςυμβουλευτικι εταιρία, με εξειδίκευςθ ςτον τομζα τθσ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ και των επιςτθμϊν ηωισ.  
 
Σο 2012, ο Mike παντρεφεται τθ Waleska, πολωνικισ καταγωγισ, τθν οποία γνϊριςε κατά τθ 
διάρκεια των ςυχνϊν επαγγελματικϊν του ταξιδιϊν ςτθν Πολωνία. Σο ηευγάρι εγκακίςταται 
ςτο Poznan, όπου ο Mike αγοράηει ζνα ςπίτι χρθςιμοποιϊντασ ςθμαντικό μζροσ των 
οικονομιϊν του. Από τότε και εφεξισ ο Mike και θ Waleska ηουν ςε αυτό το ςπίτι. Ο Mike 
δουλεφει τον περιςςότερο χρόνο του για Γερμανοφσ πελάτεσ, κακϊσ είχε ξεκινιςει να 
ψάχνει για νζουσ πελάτεσ ςτθν Πολωνία, χωρίσ ωςτόςο μεγάλθ επιτυχία. 
 
Σον Ιανουάριο του 2017, ο Mike και θ Waleska χωρίηουν. Σο βαρφ πρόγραμμα εργαςίασ του 
Mike ζφερε εντάςεισ ςτθ ςχζςθ των ςυηφγων και ζτςι μετά το χωριςμό ο Mike επιςτρζφει 
ςτθ Γερμανία, ενϊ θ Waleska παραμζνει ςτο ςπίτι όπου διατθροφν ςτο Poznan. O Mike 
αποφαςίηει να εγκαταςτακεί ςτο Βερολίνο, προκειμζνου να είναι κοντά ςτθν κόρθ του και 
το εγγόνι του. Ο ίδιοσ του ςυνεχίηει να εργάηεται ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων, με κακαρό 
προςανατολιςμό ςτθ βιομθχανία του ςυςτιματοσ τθσ γερμανικισ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ, ενϊ εγκατζλειψε τθν ιδζα για εφρεςθ νζων πελατϊν ςτθν Πολωνία.  
 
Ο Mike πεκαίνει το 2017 κατά τθ διάρκεια μιασ πεηοπορίασ ςε βουνά τθσ Γαλλίασ, ακριβϊσ 
μετά τθν κατάκεςθ εκ μζρουσ του αίτθςθσ για ζκδοςθ διαηυγίου ενϊπιον των γερμανικϊν 
δικαςτθρίων.  
 
Παρόλο που θ Waleska δεν διακζτει τα χριματα προκειμζνου να αγοράςει το ςπίτι όπου 
διαμζνει ςτο Poznan, δεν προτίκεται εντοφτοισ και να αποχωριςει από αυτό. Μετά από 
πολλζσ ςυηθτιςεισ με τον Jan και τθ Julia, θ Waleska ςυνειδθτοποιεί ότι πρζπει να 
απευκυνκεί ςτα δικαςτιρια, προκειμζνου να πετφχει τθν ζκδοςθ μιασ ευνοϊκισ υπζρ αυτισ 
απόφαςθσ για το ςπίτι. 
 
 
1θ Ερώτθςθ 
Η Waleska απευκφνεται ενϊπιον των πρωτοβάκμιων δικαςτθρίων τθσ Γερμανίασ, 
προκειμζνου να εκδοκεί απόφαςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα που αυτι ίςωσ ζχει 
αναφορικά με το ςπίτι. Εφαρμόηεται εν προκειμζνω ο Κανονιςμόσ περί κλθρονομικισ 
διαδοχισ;  
 
2θ Ερώτθςθ 
Ζχουν τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ διεκνι δικαιοδοςία προκειμζνου να αποφανκοφν για 
τθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike; 
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3θ Ερώτθςθ 
Εμπίπτει το ςπίτι του Mike ςτο Poznan ςτθν κλθρονομιαία περιουςία του; Σι απόφαςθ κα 
εκδϊςει το δικαςτιριο;  
 
4θ Ερώτθςθ 
Ποιο είναι το εφαρμοςτζο δίκαιο όςον αφορά ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike; 
 
5θ Ερώτθςθ-εναλλακτικι εκδοχι 
Εάν κεωριςουμε ότι, όταν ο Mike μετακόμιςε ςτθν Πολωνία για να ηιςει με τθ Waleska, 
μπόρεςε να επεκτείνει το δίκτυο των πελατϊν του και προςζλκυςε και πελάτεσ- εταιρίεσ με 
ζδρα τουσ τθν Πολωνία. Ζγινε αρκετά πετυχθμζνοσ και μετά από μερικοφσ μινεσ 
απαςχολοφνταν ςχεδόν μόνο με Πολωνοφσ πελάτεσ. Ωςτόςο οι εργαςιακζσ ςυνικειεσ του 
Mike ζπλθξαν ςοβαρά τθ ςχζςθ του με τθ Waleska. Για αυτό το λόγο και προκειμζνου να 
ςκεφτοφν το μζλλον τθσ ςχζςθσ τουσ, αποφαςίηουν να περάςουν τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ του 
2017 χωριςτά. Ζτςι ο Mike εγκακίςταται ςτθ Φρανκφοφρτθ, κοντά ςτον ποταμό Oder, από 
όπου και εξακολουκεί να απαςχολείται κατά κφριο λόγο με Πολωνοφσ πελάτεσ. Σον Ιοφνιο 
του 2017 και λίγο πριν ο Mike και θ Waleska ανακεωροφςαν τθ ςχζςθ τουσ, ο Mike πεκαίνει 
ςε τροχαίο δυςτφχθμα. Όλα τα λοιπά ςτοιχεία του ιςτορικοφ παραμζνουν τα ίδια. Ποιο το 
εφαρμοςτζο δίκαιο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, όςον αφορά ςτθν κλθρονομικι διαδοχι ςτου 
Mike; 
 
 
6θ Ερώτθςθ-εναλλακτικι εκδοχι  
Εάν κεωριςουμε ότι, κατά τθ διάρκεια ενόσ ςαββατοκφριακου, όπου ο Mike και θ Waleska 
πζραςαν ςτθ νότια Πολωνία, εξ αφορμισ τθσ 4θσ επετείου τουσ, ο Mike αφινει ςτθ Waleska 
ζνα γράμμα, όπου τθσ εκφράηει τθν επικυμία του ςε περίπτωςθ που πεκάνει και 
ανεξαρτιτωσ του πϊσ τα πιγαιναν οι δφο τουσ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, θ Waleska να είναι 
εκείνθ που κα πάρει το ςπίτι ςτο Poznan για όςο εκείνθ το επικυμοφςε και χωρίσ να πρζπει 
να πλθρϊςει τίποτα. Σο γράμμα το ςυνζταξε ςε επιςτολόχαρτο του ξενοδοχείου, όπου 
διζμειναν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόδραςισ τουσ. Ο Mike υπζγραψε το 
γράμμα ωσ ακολοφκωσ: «Με αγάπθ, Mike», δίνοντασ ςτθ Waleska το πρωτότυπο και 
κρατϊντασ για τον ίδιο και το αρχείο του ζνα αντίγραφο. Η Waleska προςκομίηει το γράμμα 
ενϊπιον των δικαςτθρίων, ιςχυριηόμενθ πωσ ςυνιςτά μία ιςχυρι και νόμιμθ διακικθ. 
Μποροφν ο Jan και θ Julia να αντιτείνουν ενϊπιον του δικαςτθρίου, ότι το εν λόγω ζγγραφο 
δε φζρει τα ςτοιχεία μίασ νόμιμθσ, κατά το γερμανικό δίκαιο, διακικθσ; Όλα τα λοιπά 
ςτοιχεία του ιςτορικοφ παραμζνουν τα ίδια. 
  
 
7θ Ερώτθςθ 
Τποκζςτε ότι θ διακικθ του Mike είναι ζγκυρθ. Αλλάηει τθ νομικι κζςθ τθσ Waleska; 
 
 
8θ Ερώτθςθ  
Επιςτρζψτε ςτθν αρχικι υπόκεςθ, αγνοϊντασ τα εναλλακτικά ςενάρια των ερωτιςεων 5 
και 6. Τποκζςτε ότι τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ, εφαρμόηουν το δίκαιο τθσ Πολωνίασ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςουν εάν θ Waleska ζχει κάποιο δικαίωμα όςον αφορά ςτο ςπίτι, 
ενϊ εφαρμόηοντασ το γερμανικό δίκαιο για τθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike 
αποφαίνονται ότι ςυνιδιοκτιτεσ του ςπιτιοφ ςτο Poznan είναι τόςο ο Jan και θ Julia όςο και 
θ Waleska. 
8.1. Μποροφν ο Jan και θ Julia να εκδϊςουν ζνα Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο από το 
δικαςτιριο προκειμζνου να εκτελζςουν τα δικαιϊματά τουσ ςτθν Πολωνία; 
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8.2. Μποροφν οι Πολωνικζσ Αρχζσ να αρνθκοφν να εκτελζςουν το Ευρωπαϊκό 
Κλθρονομθτιριο, ιςχυριηόμενεσ ότι οι αρχζσ τθσ Γερμανίασ δεν είχαν τθ δικαιοδοςία να το 
εκδϊςουν, κακϊσ ο Mike όταν πζκανε είχε τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Πολωνία; 
 
 
 
 
 
 
1θ Ερώτθςθ 
Η Waleska απευκφνεται ενϊπιον των πρωτοβάκμιων δικαςτθρίων τθσ Γερμανίασ, 
προκειμζνου να εκδοκεί απόφαςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα που αυτι ίςωσ ζχει 
αναφορικά με το ςπίτι. Εφαρμόηεται εν προκειμζνω ο Κανονιςμόσ περί κλθρονομικισ 
διαδοχισ;  
 
 

Μεθολογία  
1ο Βήμα: Προςδιορίςτε ποιοσ τομζασ του ιδιωτικοφ διεθνοφσ δικαίου θίγεται εν 
προκειμζνω. 
2ο Βήμα: Βρείτε τουσ ςχετικοφσ ευρωπαϊκοφσ και διεθνείσ κανόνεσ δικαίου-πηγζσ. 
3ο Βήμα: Ελζγξτε το πεδίο εφαρμογήσ των ευρωπαϊκϊν και διεθνϊν νομικϊν κειμζνων και, 
όπου καλοφνται ςε εφαρμογή περιςςότερα από ζνα νομικά κείμενα, προςδιορίςτε τη 
μεταξφ τουσ ςχζςη.  
4ο Βήμα: Βρείτε το ςωςτό κανόνα δικαίου και εφαρμόςτε τον ςτη ςυγκεκριμζνη περίπτωςη.  

 
 
Η πρϊτθ ερϊτθςθ που πρζπει να απαντθκεί αφορά ςτον προςδιοριςμό του ορκοφ κανόνα 
δικαίου. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει ζναν Κανονιςμό, ο οποίοσ αφορά ςτισ 
διαςυνοριακζσ κλθρονομικζσ διαδοχζσ. Ο εν λόγω Κανονιςμόσ είναι ο υπ’ αρικμ. 650/20121.  
 
Ωσ πθγι του Ευρωπαϊκοφ δικαίου, ο εν λόγω Κανονιςμόσ ζχει προτεραιότθτα ζναντι τθσ 
εφαρμογισ των διατάξεων του εκνικοφ δικαίου, που ενδζχεται να περιζχουν ρυκμίςεισ επί 
ηθτθμάτων διαςυνοριακϊν κλθρονομικϊν διαδοχϊν. Για αυτό το λόγο, επί ποικίλων 
ηθτθμάτων που μπορεί να ανακφψουν ςτο πλαίςιο διαςυνοριακϊν κλθρονομικϊν διαδοχϊν 
δεν πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι εκάςτοτε εκνικοί κανόνεσ δικαίου. 
 
Κάκε υιοκετοφμενοσ Κανονιςμόσ, ωσ τμιμα του ευρωπαϊκοφ χϊρου δικαιοςφνθσ, ζχει 
ςυγκεκριμζνο πεδίο εφαρμογισ. Επομζνωσ, οφείλουμε κάκε φορά να εξετάηουμε 
προςεκτικά εάν ζνασ Κανονιςμόσ μπορεί να τφχει εφαρμογισ για τθν επίλυςθ τθσ εκάςτοτε 
διαφοράσ. 
 
Προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε, λοιπόν, το πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ για τισ 
κλθρονομικζσ διαδοχζσ πρζπει να απαντιςουμε ςτα εξισ προκαταρκτικά ερωτιματα: 
 
∙ θ εν λόγω υπόκεςθ παρουςιάηει επαρκι ςτοιχεία αλλοδαπότθτασ; Ζχει με άλλα λόγια 
διαςυνοριακό χαρακτιρα; 
∙  τα πραγματικά περιςτατικά εμπίπτουν ςτο αντικείμενο του Κανονιςμοφ; 

                                                           
1
 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 650/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 4θσ 

Ιουλίου 2012, ςχετικά με τθ διεκνι δικαιοδοςία, το εφαρμοςτζο δίκαιο, τθν αναγνϊριςθ και 
εκτζλεςθ αποφάςεων, τθν αποδοχι και εκτζλεςθ δθμόςιων εγγράφων ςτον τομζα τθσ κλθρονομικισ 
διαδοχισ και τθν κακιζρωςθ ευρωπαϊκοφ κλθρονομθτθρίου. 
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∙ τα πραγματικά περιςτατικά εμπίπτουν εντόσ του γεωγραφικοφ πεδίου εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ; 
∙   τα πραγματικά περιςτατικά εμπίπτουν εντόσ του χρονικοφ πεδίου εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ; 
 
∙ Ο διαςυνοριακόσ χαρακτιρασ 
 
Αν και το ΔΕΕ δεν ζχει μζχρι ςιμερα καταφάςκει τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ ςτοιχείων 
διαςυνοριακοφ χαρακτιρα, γίνεται δεκτό ότι θ φπαρξθ τζτοιων ςτοιχείων είναι 
απαραίτθτο για τθν εφαρμογι του εν λόγω Κανονιςμοφ. Ακριβισ οριςμόσ τθσ ζννοιασ του 
«διαςυνοριακοφ χαρακτιρα» δεν υπάρχει. Ζτςι μία κλθρονομικι διαδοχι μπορεί να 
παρουςιάςει διαςυνοριακό χαρακτιρα υπό πολλζσ μορφζσ, όπωσ: 
 

- Όταν ο κλθρονομοφμενοσ ζχει άλλθ υπθκοότθτα από αυτι του κράτουσ ςτο οποίο 
είχε τθ ςυνικθ διαμονι του. 

- Όταν ο κλθρονομοφμενοσ διζκετε περιουςία ςε άλλθ χϊρα από αυτι τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ του, ανεξαρτιτωσ του εάν αυτι θ περιουςία αποτελεί ςθμαντικό ι μθ 
μζροσ του ςυνόλου τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ του.  

- Όταν οι κλθρονόμοι ι οι δικαιοφχοι-επωφελοφμενοι τθσ κλθρονομιάσ διαμζνουν ςε 
άλλθ χϊρα από αυτι του κανάτου του κλθρονομοφμενου. 

 
  
∙ Το αντικείμενο του Κανονιςμοφ 
 
φμφωνα με το άρκρο 1, ο παρόν Κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτισ «κλθρονομικζσ διαδοχζσ». 
Σο εν λόγω ευρφ πεδίο εφαρμογισ ςυγκεκριμενοποιείται αν λάβουμε υπόψθ μασ τθν 9θ 
αιτιολογικι ςκζψθ του Κανονιςμοφ.  
 
Ρθτά εξαιροφνται, όμωσ, από το πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ οριςμζνα ηθτιματα, 
όπωσ κυρίωσ τα φορολογικά, κακότι ο παρόν Κανονιςμόσ δεν ςτοχεφει ςτο να 
αντικαταςτιςει τουσ φορολογικοφσ κανόνεσ δικαίου που εφαρμόηονται ςε κάκε κράτοσ-
μζλοσ αναφορικά με τθν κλθρονομικι διαδοχι. 
 
Άλλα ηθτιματα τα οποία εξαιροφνται και αυτά ρθτϊσ από το πεδίο εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ είναι ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςωπικι κατάςταςθ των φυςικϊν 
προςϊπων κακϊσ και ςτισ οικογενειακζσ ςχζςεισ, ςτθ νομικι ικανότθτα των φυςικϊν 
προςϊπων, κζματα ςχετικά με τθν αφάνεια και τθν απουςία φυςικοφ προςϊπου, κακϊσ 
και με τισ περιουςιακζσ ςχζςεισ-κακεςτϊσ των ςυηφγων.  
 
Για τθν επίλυςθ των ανωτζρω ηθτθμάτων αναηθτοφμε τθ λφςθ ςτουσ ςχετικοφσ κανόνεσ του 
ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου. Βζβαια πολλζσ φορζσ θ λφςθ μπορεί να βρίςκεται ςε άλλεσ 
διατάξεισ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ για παράδειγμα 
ςυμβαίνει ςτισ περιουςιακζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυηφγων (τουλάχιςτον για το χρονικό 
διάςτθμα από τισ 29 Ιανουαρίου του 2019 και εφεξισ)2. Όςεσ λοιπόν περιπτϊςεισ 
κλθρονομικϊν διαδοχϊν δεν εμπίπτουν ςτο αντικείμενο του παρόντοσ Κανονιςμοφ, πρζπει 
να επιλφονται χρθςιμοποιϊντασ τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου του 
κράτουσ-μζλουσ ςτο οποίο τζκθκε ηιτθμα κλθρονομικισ διαδοχισ. Αυτό βζβαια ςθμαίνει 
ότι ζνα και το αυτό ηιτθμα μπορεί να επιλυκεί διαφορετικά, αναλόγωσ τθσ νομοκεςίασ του 
κράτουσ-μζλουσ ενϊπιον του οποίου απευκφνεται ο ενδιαφερόμενοσ.  
 

                                                           
2
 Κδετε παρακάτω (υποςθμείωςθ αρ.4). 
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Εξετάηοντασ τισ εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, ιδιαίτερθ 
προςοχι πρζπει να δοκεί και ςτο άρκρο 23 αυτοφ, το οποίο απαρικμεί περιπτϊςεισ που 
κεωρεί ότι διζπονται από το δίκαιο τθσ κλθρονομιάσ. Ζτςι, το άρκρο 23 μπορεί να 
χρθςιμζψει ωσ οδθγόσ του τι πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν ζννοια τθσ «κλθρονομικισ 
διαδοχισ» και άρα αν διζπεται από το εφαρμοςτζο δίκαιο.  
 
∙ Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
 
Ο Κανονιςμόσ για τισ κλθρονομικζσ διαδοχζσ ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
για αυτό το λόγο αναπτφςςει τθν ιςχφ του μόνο για τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τριϊν Κρατϊν-μελϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ Δανίασ, του Ηνωμζνου 
Βαςιλείου και τθσ Ιρλανδίασ, τα οποία και δεν δεςμεφονται από τον παρόντα Κανονιςμό. 
Αυτό βζβαια δε ςθμαίνει ότι ο Κανονιςμόσ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί όταν ο 
κλθρονομοφμενοσ ζχει τθν υπθκοότθτα ενόσ εκ των τριϊν κρατϊν ι ιταν όταν ο 
κλθρονομοφμενοσ είχε τθ ςυνικθ διαμονι του ι διζκετε κλθρονομιαία περιουςία ςε ζνα 
από τα κράτθ αυτά.  
 
√ Προσ γνϊςη 
 
Η Δανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και θ Ιρλανδία δεν δεςμεφονται από τον παρόντα 
Κανονιςμό. Αυτό ςθμαίνει ότι οι αρμόδιεσ αρχζσ αυτϊν των κρατϊν δεν απαιτείται να 
εφαρμόςουν τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ, όταν ζρχονται αντιμζτωπεσ με υπόκεςθ 
διαςυνοριακισ κλθρονομικισ διαδοχισ. Επίςθσ ςθμαίνει ότι όποτε ο Κανονιςμόσ 
υποδεικνφει ωσ εφαρμοςτζο δίκαιο, το δίκαιο ενόσ εκ των τριϊν κρατϊν, οι αρχζσ ενόσ 
κράτουσ-μζλουσ που αςχολοφνται με το ηιτθμα τθσ κλθρονομικισ διαδοχισ οφείλουν να 
κεωριςουν ωσ εφαρμοςτζο το δίκαιο αυτοφ του τρίτου κράτουσ. Αυτό μπορεί να κζςει ςε 
κίνθςθ το μθχανιςμό τθσ «αναπαραπομπήσ» (Άρθρο 34). Περαιτζρω, ςτθν περίπτωςθ όπου 
ο κλθρονομοφμενοσ είχε τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθ Δανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο ι τθν 
Ιρλανδία, μπορεί να κλθκεί ςε εφαρμογι θ διάταξθ περί τθσ επικουρικισ διεκνοφσ 
δικαιοδοςίασ, θ οποία απονζμει διεκνι δικαιοδοςία ςτα δικαςτιρια του κράτουσ-μζλουσ, 
όπου βρίςκονται ςτοιχεία τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ του κανόντοσ (Άρκρο 10).   
 
 
 
Ο παρόν Κανονιςμόσ ςτοχεφει ςτο να διευκολφνει «τθν ομαλι λειτουργία τθσ εςωτερικισ 
αγοράσ μζςω τθσ εξάλειψθσ των εμποδίων για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των πολιτϊν, οι 
οποίοι αντιμετωπίηουν ςιμερα δυςκολίεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να αςκιςουν τα 
δικαιϊματά τουσ ςτο πλαίςιο μιασ κλθρονομικισ διαδοχισ που ζχει διαςυνοριακζσ 
επιπτϊςεισ» (7θ αιτιολογικι ςκζψθ προοιμίου). Επομζνωσ, ο παρόν Κανονιςμόσ ζχει 
ξεκάκαρα μια ευρωπαϊκι διάςταςθ.  
 
Ο Κανονιςμόσ περί τθσ κλθρονομικισ διαδοχισ δεν εμπεριζχει ειδικι διάταξθ που να ορίηει 
τα περί του γεωγραφικοφ πεδίου εφαρμογισ του, όπωσ κάνουν άλλοι Κανονιςμοί3. Ωσ εκ 
τοφτου δεν υπάρχει οφτε ζνα ςτοιχείο το οποίο κα ζκανε τθν απαραίτθτθ ςφνδεςθ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν εφαρμογι του εν λόγω Κανονιςμοφ.  
 
Για να κλθκεί επομζνωσ ςε εφαρμογι ο παρόν Κανονιςμόσ, πρζπει να γίνει αναφορά ςτο 
κεφάλαιο περί διεκνοφσ δικαιοδοςίασ και ςτο περιεχόμενο των διατάξεων των άρκρων 4-
10. Αν λοιπόν οι αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ Κράτουσ-μζλουσ ζχουν διεκνι δικαιοδοςία ςφμφωνα 
με τισ εν λόγω διατάξεισ, τότε ο Κανονιςμόσ καλείται ςε εφαρμογι. Για αυτό το λόγο πρζπει 

                                                           
3
 Κδετε για παράδειγμα Άρκρ. 4-6 από τον Κανονιςμό των Βρυξελλϊν Ια. 
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πρϊτα να διαπιςτωκεί εάν δίδεται ςτο Κράτοσ-μζλοσ διεκνισ δικαιοδοςία βάςει του 
Κανονιςμοφ και ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόςει το περιεχόμενό του.  
 
Η υπθκοότθτα του κλθρονομοφμενου είναι ςε κάκε περίπτωςθ αδιάφορθ για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ, κακϊσ ο τελευταίοσ δεν εφαρμόηεται αποκλειςτικά 
και μόνο ςε πολίτεσ που ζχουν τθν υπθκοότθτα κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Ομοίωσ, ο Κανονιςμόσ μπορεί να εφαρμοςκεί ακόμα και όταν θ κλθρονομιαία περιουςία  
περιζχει ςτοιχεία που βρίςκονται ςτο ζδαφοσ τρίτου Κράτουσ.  
 
 
∙ Το χρονικό πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
φμφωνα με το άρκρο 83, ο παρόν Κανονιςμόσ εφαρμόηεται «ςτθν κλθρονομικι διαδοχι 
προςϊπων των οποίων ο κάνατοσ επζρχεται κατά ι μετά τθ 17θ Αυγοφςτου 2015». 
 
Αν ο κανϊν απεβίωςε πριν τθν ανωτζρω θμερομθνία ο Κανονιςμόσ δεν τυγχάνει 
εφαρμογισ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςυμβολαιογράφοι και οποιεςδιποτε άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ 
ζρχονται αντιμζτωπεσ με ηθτιματα διαςυνοριακϊν κλθρονομικϊν διαδοχϊν κα ςυνεχίςουν 
για κάποια χρόνια ακόμα να εφαρμόηουν τισ εκνικζσ διατάξεισ του ιδιωτικοφ διεκνοφσ 
δικαίου περί διαςυνοριακϊν κλθρονομικϊν διαδοχϊν. Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα για τον 
ςυμβολαιογράφο ι για τουσ κλθρονόμουσ του αποβιϊςαντοσ «να επιλζξουν» να ενταχκοφν 
ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ. 
 
Αν ο κανϊν απεβίωςε κατά ι μετά τθ 17θ Αυγοφςτου 2015, ο Κανονιςμόσ τυγχάνει πλιρουσ 
εφαρμογισ και αντικακιςτά πλιρωσ τισ εκάςτοτε εκνικζσ διατάξεισ περί κλθρονομικισ 
διαδοχισ ςτα πλαίςια του ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου. 
 
Περαιτζρω, το άρκρο 83 δίνει τθ δυνατότθτα να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ όπου ο ίδιοσ αποβιϊςασ ζχει επιλζξει, πριν από τισ 
17 Αυγοφςτου 2015, το δίκαιο που κα είναι εφαρμοςτζο ςτθν κλθρονομικι του διαδοχι. 
Αυτό ζχει ςυνακόλουκα ωσ ςυνζπεια, να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ ακόμα και ςε διακικεσ ι άλλεσ διατάξεισ τελευταίασ βοφλθςθσ που 
ςυντάχκθκαν και πριν από τισ 17 Αυγοφςτου 2015. 
 
 
Απάντηςη ςτην πρώτη ερώτηςη 
 
τθν παροφςα υπόκεςθ ο Κανονιςμόσ τυγχάνει αμζςου εφαρμογισ. Ο Mike απεβίωςε 
αφότου ο Κανονιςμόσ τζκθκε ςε ιςχφ και ανζπτυςςε αποτελζςματα. Περαιτζρω, ςτθν 
παροφςα υπόκεςθ τίκενται ξεκάκαρα κζματα κλθρονομικισ διαδοχισ, όπωσ αυτά 
προςδιορίηονται ςτο άρκρο 23 του Κανονιςμοφ και εξειδικεφονται ειδικότερα ςτθν 9θ  

αιτιολογικι ςκζψθ του Προοιμίου. Εν τζλει το ςχετικό ερϊτθμα υποβάλλεται ενϊπιον 
δικαςτθρίων κράτουσ-μζλουσ που δεςμεφεται από τον παρόντα Κανονιςμό. Σο γεγονόσ ότι 
ο Mike, γερμανικισ υπθκοότθτασ, απεβίωςε ενόςω ηοφςε ςτο Βερολίνο, δεν αποκλείει τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ. O Mike ζηθςε ςτο ζδαφοσ δφο διαφορετικϊν κρατϊν-μελϊν. 
Παντρεφτθκε γυναίκα με υπθκοότθτα άλλου κράτουσ-μζλουσ και διακζτει κλθρονομιαία 
περιουςία ςτο ζδαφοσ αυτοφ του άλλου κράτουσ-μζλουσ. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ θ 
κλθρονομικι του διαδοχι παρουςιάηει επαρκι ςτοιχεία αλλοδαπότθτασ ι άλλωσ εμφανίηει 
ςτοιχεία διαςυνοριακοφ χαρακτιρα. 
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 2θ Ερώτθςθ 
Ζχουν τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ διεκνι δικαιοδοςία προκειμζνου να αποφανκοφν για 
τθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike; 
 
Ο Κανονιςμόσ για τθν κλθρονομικι διαδοχι περιζχει κανόνεσ, οι οποίοι ορίηουν πότε ζνα 
κράτοσ-μζλοσ ζχει διεκνι δικαιοδοςία. Αυτοί οι κανόνεσ περιζχονται ςτισ διατάξεισ των 
άρκρων 4-19 του Κανονιςμοφ.  
 
Ο βαςικόσ κανόνασ απονζμει διεκνι δικαιοδοςία ςτα δικαςτιρια του κράτουσ-μζλουσ ςτο 
οποίο ο κανϊν είχε τθ ςυνικθ διαμονι του κατά το χρόνο του κανάτου του (άρκρ. 4). Οι 
λοιποί κανόνεσ δίνουν τθ δυνατότθτα και ςε άλλα κράτθ-μζλθ διάφορα τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ του αποβιϊςαντοσ να αποκτιςουν τθ ςχετικι δικαιοδοςία.  
 
 
√ Προσ γνϊςη 
 
Κανονιςμόσ περί κληρονομικήσ διαδοχήσ-Κανόνεσ διεθνούσ δικαιοδοςίασ 
 
∙ υνικθσ διαμονι (άρκρ. 4)→ δικαιοδοςία για το ςφνολο τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ 
 
- λαμβάνεται υπόψθ θ διαμονι κατά τθ ςτιγμι του κανάτου      
- ςχετικι μόνο αν εντοπίηεται ςτο ζδαφοσ ενόσ κράτουσ-μζλουσ   
 
∙ Αν ο αποβιϊςασ είχε επιλζξει το εφαρμοςτζο δίκαιο: τα ενδιαφερόμενα μζρθ μποροφν να 
ςυμφωνιςουν ότι τα δικαςτιρια του κράτουσ-μζλουσ, το δίκαιο του οποίου επζλεξαν να 
διζπει τθν κλθρονομικι διαδοχι κα ζχουν και τθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία εκδίκαςθσ τθσ 
εν λόγω διαφοράσ (Άρκρ. 5)  
 
∙ Σοποκεςία κλθρονομιαίασ περιουςίασ (Άρκρ. 10) 
-  Μόνο όταν θ ςυνικθσ διαμονι του κλθρονομοφμενου εντοπίηεται ςτο ζδαφοσ τρίτου μθ 
κράτουσ-μζλουσ. 
-  Εάν ο αποβιϊςασ είχε τθν υπθκοότθτα ενόσ κράτουσ-μζλουσ τότε: δικαιοδοςία επί του 
ςυνόλου τθσ κλθρονομικισ διαδοχισ. 
- Εάν ο αποβιϊςασ δεν είχε τθν υπθκοότθτα ενόσ κράτουσ-μζλουσ τότε: δικαιοδοςία επί του 
ςυνόλου τθσ κλθρονομικισ διαδοχισ, εάν δεν ζχει παρζλκει περίοδοσ μεγαλφτερθ τθσ 
5ετίασ από τθ ςτιγμι που μεταβλικθκε θ εν λόγω ςυνικθσ διαμονι ςε αυτό το κράτοσ. 
- ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ θ δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ τοποκεςίασ τθσ 
κλθρονομιαίασ  περιουςίασ περιορίηεται μόνο ςε αυτό το ςτοιχείο αυτισ και όχι ςτο ςφνολο 
τθσ κλθρονομιάσ. 
 
∙ Αναγκαςτικι δικαιοδοςία (forum necessitatis) (Άρκρ. 11) 
 
∙ Προςωρινά και αςφαλιςτικά μζτρα (Άρκρ. 19) 
 
 
τθν παροφςα υπόκεςθ ο Mike απεβίωςε αφότου ζφυγε από το Poznan και γφριςε πίςω 
ςτθ Γερμανία. Εγκαταςτάκθκε εκεί και δοφλευε μόνο με γερμανοφσ πελάτεσ. Και κακότι 
από το ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ δεν προκφπτει ο Mike να επζλεξε, όπωσ του δίνεται θ 
δυνατότθτα από τον Κανονιςμό, τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ ωσ αρμόδια για τθν 
κλθρονομικι του διαδοχι, θ μόνθ περίπτωςθ να κεμελιϊςουν αυτά διεκνι δικαιοδοςία 
είναι βάςει του άρκρου 4, ςφμφωνα με το οποίο τα δικαςτιρια ενόσ κράτουσ-μζλουσ ζχουν 
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τθ διεκνι δικαιοδοςία για ολόκλθρθ τθν κλθρονομιαία περιουςία, εφόςον ο αποβιϊςασ 
είχε ςε αυτό το κράτοσ-μζλοσ τθ ςυνικθ διαμονι του.   
 
Ο Κανονιςμόσ δεν δίνει τον οριςμό τθσ ζννοιασ τθσ «ςυνικουσ διαμονισ». Επιβοθκθτικζσ 
ίςωσ κρικοφν οι ςχετικζσ ςκζψεισ του Προοιμίου (αιτιολογικζσ ςκζψεισ 23 και 24). Να 
ςθμειωκεί βζβαια ςε αυτό το ςθμείο πωσ δεν υπάρχει ξεκάκαρθ άποψθ ςχετικά με τθ 
νομικι φφςθ των αιτιολογικϊν ςκζψεων που εμπεριζχονται ςτο Προοίμιο ενόσ Κανονιςμοφ. 
Πάντωσ όταν το ΔΕΕ ζπρεπε να αποφανκεί ςχετικά με τισ διατάξεισ άλλων Κανονιςμϊν ςτα 
πλαίςια του ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου, ζκανε αναφορά και ςτισ αιτιολογικζσ ςκζψεισ 
αυτϊν (ίδετε για παράδειγμα τθν απόφαςθ του ΔΕΕ τθσ 20θσ Οκτωβρίου 2011, Interedil Srl 
κατά Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA, Υπόθεςη C-396/09, παρ. 47, 
αναφορικά με τον Κανονιςμό περί αφερεγγυότητασ). 
 
Αιτιολογική Σκζψη 23  
 
« … Για να προςδιορίςει τθ ςυνικθ διαμονι, θ αρχι που επιλαμβάνεται τθσ κλθρονομικισ 
διαδοχισ κα πρζπει να προβεί ςε ςυνολικι εκτίμθςθ των περιςτάςεων του βίου του 
κλθρονομουμζνου κατά τθ διάρκεια των ετϊν που προθγοφνται του κανάτου και κατά το 
χρόνο του κανάτου, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα ςχετικά πραγματικά ςτοιχεία, ιδίωσ τθ 
διάρκεια και τθν κανονικότθτα τθσ παρουςίασ του κλθρονομουμζνου ςτο ςυγκεκριμζνο 
κράτοσ κακϊσ και τισ ςυνκικεσ και τουσ λόγουσ τθσ παρουςίασ αυτισ. Η κατ’ αυτόν τον 
τρόπο προςδιοριηόμενθ ςυνικθσ διαμονι κα πρζπει να μαρτυρεί ςτενό και ςτακερό δεςμό 
με το ςυγκεκριμζνο κράτοσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ειδικϊν ςτόχων του παρόντοσ 
κανονιςμοφ». 
 
 
Αιτιολογική Σκζψη 24 
 
«ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ο κακοριςμόσ τθσ ςυνικουσ διαμονισ του κλθρονομουμζνου 
κα μποροφςε να αποδειχκεί περίπλοκοσ. Σζτοια περίπτωςθ μπορεί να προκφψει ιδίωσ όταν 
ο κλθρονομοφμενοσ είχε μεταβεί για επαγγελματικοφσ ι οικονομικοφσ λόγουσ ςτο 
εξωτερικό για να ηιςει και να εργαςκεί εκεί, ενίοτε για πολφ καιρό, αλλά είχε διατθριςει 
ςτενι και ςτακερι ςχζςθ με το κράτοσ καταγωγισ του. τθν περίπτωςθ αυτι, κα μπορεί να 
κεωρθκεί ότι ο κλθρονομοφμενοσ, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ, διατθροφςε ακόμα τθ 
ςυνικθ διαμονι του ςτο κράτοσ καταγωγισ του, ςτο οποίο βριςκόταν το επίκεντρο τθσ 
οικογενειακισ και κοινωνικισ του ηωισ. Μπορεί να προκφψουν άλλεσ πολφπλοκεσ 
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο κλθρονομοφμενοσ ηοφςε εκ περιτροπισ ςε περιςςότερα 
κράτθ ι ακόμθ ταξίδευε από κράτοσ ςε κράτοσ χωρίσ μόνιμθ εγκατάςταςθ ςε κάποιο εξ 
αυτϊν. Εάν ο κλθρονομοφμενοσ ιταν υπικοοσ ενόσ από τα κράτθ αυτά ι διατθροφςε όλα 
τα κφρια περιουςιακά του ςτοιχεία ςε ζνα από αυτά τα κράτθ, θ ικαγζνεια ι ο τόποσ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων κα μπορεί να αποτελζςει ειδικό παράγοντα κατά τθ ςυνολικι 
εκτίμθςθ όλων των πραγματικϊν περιςτάςεων». 
 
 
√ Προσ γνϊςη 
 
Ο όροσ τθσ ςυνικουσ διαμονισ χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε αρκετοφσ Κανονιςμοφσ που 
άπτονται κεμάτων ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου. ε κανζναν από αυτοφσ δεν τίκεται ωσ 
προχπόκεςθ τθσ ςυνικουσ διαμονισ κάποιο ελάχιςτο χρονικό όριο παραμονισ ςε ζνα 
κράτοσ προκειμζνου να κεωρθκεί κάποιοσ ωσ ςυνικωσ διαμζνων ςε αυτό. υνακολοφκα 
μπορεί να καταφακεί θ ςυνικθσ διαμονι ενόσ ατόμου ςε ζνα κράτοσ, ακόμθ και εάν εν τοισ 
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πράγμαςι ζχει ηιςει ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα ςε αυτό. Σθ μοναδικι εξαίρεςθ ςυναντάμε 
ςτο άρκρο 3 παρ.1 εδ. α του Κανονιςμοφ των Βρυξελλϊν ΙΙα, ςφμφωνα με το οποίο διεκνι 
δικαιοδοςία ζχουν τα δικαςτιρια του κράτουσ-μζλουσ, ςτο οποίο βρίςκεται θ ςυνικθσ 
διαμονι του ενάγοντοσ, θ οποία καταφάςκεται εάν αυτόσ είχε αυτι τθ διαμονι επί 
τουλάχιςτον ζνα χρόνο αμζςωσ πριν τθν ζγερςθ τθσ αγωγισ. Η εν λόγω μάλιςτα προκεςμία 
ςυντζμνεται ςτουσ 6 μινεσ, εάν ο ενάγων είναι και υπικοοσ του εν λόγω κράτουσ-μζλουσ. 
 
 
Ο Κανονιςμόσ δεν εμπεριζχει καμία ριτρα εξαίρεςθσ από τον κανόνα του άρκρου 4 περί 
ςυνικουσ διαμονισ, που να επιτρζπει ςτο δικαςτιριο να αποκλίνει από αυτόν, όπωσ 
ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ του εφαρμοςτζου δικαίου (ίδετε άρκρ. 21 παρ. 2). 
 
Απάντηςη ςτη δεύτερη ερώτηςη 
 
τθν παροφςα υπόκεςθ ο Mike αποφάςιςε να ηιςει ςτθ Γερμανία αφότου χϊριςε με τθ 
Waleska. Ουδζποτε ςταμάτθςε να εργάηεται ςτθ Γερμανία ακόμθ και όταν βριςκόταν ςτθν 
Πολωνία. Επζλεξε επιςτρζφοντασ να ηιςει ςτο Βερολίνο προκειμζνου να είναι κοντά ςτθν 
κόρθ του και ςτθν εγγονι του. Επίςθσ υπζβαλλε τα χαρτιά του διαηυγίου του ςτθ Γερμανία. 
Όλα αυτά τα ςτοιχεία ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ο Mike, είναι γερμανικισ 
υπθκοότθτασ και ότι ο μοναδικόσ δεςμόσ του με τθν Πολωνία είναι θ απόκτθςθ ακίνθτθσ 
περιουςίασ ςε αυτι τθ χϊρα, αποτελεί ζνδειξθ ότι θ ςυνικθσ διαμονι του Mike ιταν θ 
Γερμανία. Επομζνωσ τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ ζχουν διεκνι δικαιοδοςία να δικάςουν 
επί τθσ εν λόγω κλθρονομικισ διαδοχισ. Ποιο δικαςτιριο ζχει τθν κατά τόπο και κακ’ φλθ 
αρμοδιότθτα να δικάςει, αυτό κα κρικεί με βάςεισ τισ διατάξεισ του γερμανικοφ Κϊδικα 
Πολιτικισ Δικονομίασ.    
 
 
√ Προσ γνϊςη 
 
Οι κανόνεσ τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ που περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό εφαρμόηονται 
και δεςμεφουν μόνο τα «δικαςτιρια». Η ζννοια του εν λόγω όρου δίδεται ςτο άρκρο 3 παρ. 
2 του Κανονιςμοφ. Και κακϊσ τα κράτθ-μζλθ είναι ελεφκερα να επιλζγουν το κακεςτϊσ που 
κα ιςχφει ςε αυτά επί ηθτθμάτων κλθρονομικισ διαδοχισ (ίδετε αιτιολ. ςκζψθ 20), θ 
απονομι τθσ αρμοδιότθτασ για τον προςδιοριςμό τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ του 
αποβιϊςαντοσ και τθσ απονομι τουσ ςτουσ δικαιοφχουσ, μπορεί να γίνεται ςε διαφορετικζσ 
αρχζσ. ε κάποια κράτθ-μζλθ αυτι θ αρμοδιότθτα μπορεί να ζχει απονεμθκεί ςτα 
δικαςτιρια. ε άλλα πάλι μπορεί θ εν λόγω αρμοδιότθτα να ζχει δοκεί ςτισ διοικθτικζσ 
αρχζσ του κράτουσ. ε πολλά επίςθσ κράτθ επιλαμβάνονται επί υποκζςεων κλθρονομικισ 
διαδοχισ ςυμβολαιογράφοι, είτε όταν αιτθκοφν ςχετικϊσ ςε αυτοφσ τα πρόςωπα που 
ζχουν ζννομο ςυμφζρον είτε όταν τουσ ανατεκεί τζτοια αρμοδιότθτα από τα δικαςτιρια 
αυτοφ του κράτουσ. Βζβαια ςτα περιςςότερα κράτθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν μπορεί 
να ιςχφει κάτι άλλο ςε κάποιο άλλο κράτοσ-μζλοσ (αιτιολ. ςκζψθ 21) ακόμα και όταν 
ςυμβολαιογράφοι ζχουν επιλθφκεί επί υπόκεςθσ κλθρονομικισ διαδοχισ, δεν νοείται ότι 
αυτοί αςκοφν δικαςτικά κακικοντα και κατ’ επζκταςθ, δεν πλθροφν τθν ζννοια του όρου 
«δικαςτιριο». Ωςτόςο, ςτθν Ουγγαρία, ςτθν Σςεχία και ςτθ λοβακία για παράδειγμα όπου 
οι ςυμβολαιογράφοι κεωρείται ότι κατά τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςε υποκζςεισ 
κλθρονομικισ διαδοχισ αςκοφν δικαςτικι εξουςία, αυτοί δεςμεφονται από τισ διατάξεισ 
του Κανονιςμοφ και κατ’ επζκταςθ και από τουσ κανόνεσ για τθ διεκνι δικαιοδοςία. 
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3θ Ερώτθςθ 
Εμπίπτει το ςπίτι του Mike ςτο Poznan ςτθν κλθρονομιαία περιουςία του; Σι απόφαςθ κα 
εκδϊςει το δικαςτιριο;  
 
 
Ο Mike και θ Waleska είναι παντρεμζνοι. Προτοφ λοιπόν αςχολθκεί κανείσ με το ηιτθμα τθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ του Mike, πρζπει να προςδιοριςτεί με ακρίβεια τι εμπίπτει ςτθν 
περιουςία του Mike. Για τθν ακρίβεια πρζπει να προςδιοριςτεί εάν θ ακίνθτθ περιουςία 
του αποβιϊςαντοσ άνθκε μόνο ςε αυτόν κατά πλιρθ κυριότθτα, ι εάν ιταν ςυγκφριοσ 
αυτισ με τθ ςφηυγό του. Από τθ ςτιγμι μάλιςτα που ο γάμοσ ςε κάποια νομικά κακεςτϊτα 
επιφζρει άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτισ περιουςιακζσ ςχζςεισ των ςυηφγων, πρζπει πρϊτα να 
εξετάςουμε πϊσ κα επιλφςουμε τισ εν λόγω ςχζςεισ μεταξφ ςυηφγων. 
 
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει υιοκετιςει δφο Κανονιςμοφσ αναφορικά με τισ περιουςιακζσ 
ςχζςεισ μεταξφ των ςυηφγων και των ςυντρόφων4.  Ωςτόςο οι εν λόγω Κανονιςμοί κα ζχουν 
εφαρμογι μόνο για γάμουσ τελεςκζντεσ και ςφμφωνα ςυμβίωςθσ υπογραφζντα μετά τθν 
29θ Ιανουαρίου 2019 (Άρκρ. 69). 
 
Για ςυηφγουσ λοιποφσ που τζλεςαν γάμο πριν τθν 29θ Ιανουαρίου 2019, εφαρμογι ζχουν οι 
εκάςτοτε εκνικοί κανόνεσ του ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου. Αυτοί οι κανόνεσ ενδζχεται να 
ποικίλουν: ςε κάποια κράτθ-μζλθ οι ςφηυγοι μποροφν να διαλζξουν το εφαρμοςτζο δίκαιο 
για τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. ε άλλα, μία τζτοια επιλογι δεν είναι δυνατι, ι μπορεί να 
παρζχεται μία τζτοια δυνατότθτα αλλά για εφαρμογι ςυγκεκριμζνων νόμων. Ελλείψει μίασ 
τζτοιασ δυνατότθτασ επιλογισ το εφαρμοςτζο δίκαιο ενδζχεται και πάλι να ποικίλει: ςε 
κάποια κράτθ-μζλθ εφαρμοςτζο είναι το δίκαιο τθσ κοινισ υπθκοότθτασ των ςυηφγων. ε 
άλλα κράτθ, το εφαρμοςτζο δίκαιο κακορίηεται από το δίκαιο τθσ πρϊτθσ κοινισ ςυνικουσ 
διαμονισ των ςυηφγων μετά το γάμο τουσ. 
 
√ Προσ γνϊςη 
 
Ποιο το εφαρμοςτζο δίκαιο ςτισ διαςυνοριακζσ περιουςιακζσ ςχζςεισ των ςυηφγων εν ζτθ 
2017; 
 
∙ Ελλείψει δικαιϊματοσ επιλογισ, το δίκαιο: 
- τθσ κοινι υπθκοότθτασ (όπωσ για παράδειγμα είναι ο κανόνασ ςτθ Γερμανία, τθν Ιταλία, 
τθν Ιςπανία, τισ Κάτω Χϊρεσ). 
- τθσ πρϊτθσ κοινισ διαμονισ μετά το γάμο -ςυηυγικισ κατοικίασ- (π.χ. ςτο Βζλγιο, τθ 
Γαλλία, το Λουξεμβοφργο). 
- τθσ τωρινισ κοινισ διαμονισ των ςυηφγων (π.χ. ςτθν Σςεχία) 
- κατόπιν ςιωπθροφσ μεταβολισ του(π.χ. φμβαςθ τθσ Χάγθσ 1978) 
 
∙ Εάν οι ςφηυγοι ζχουν το δικαίωμα επιλογισ: 

                                                           
4
 Κανονιςμόσ του υμβουλίου (ΕΕ) 2016/1103 τθσ 24θσ Ιουνίου 2016 για τθ κζςπιςθ ενιςχυμζνθσ 

ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ, του εφαρμοςτζου δικαίου και τθσ αναγνϊριςθσ 
και εκτζλεςθσ αποφάςεων ςε ηθτιματα περιουςιακϊν ςχζςεων των ςυηφγων (Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ ΕΕ, L 183/I τθσ 8

θσ
 Ιουλίου 2016) και Κανονιςμόσ του υμβουλίου (ΕΕ) 2016/1104 τθσ 24θσ 

Ιουνίου 2016 για τθ κζςπιςθ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ, του 
εφαρμοςτζου δικαίου και τθσ αναγνϊριςθσ και εκτζλεςθσ αποφάςεων ςε ηθτιματα περιουςιακϊν 
ςχζςεων των καταχωριςμζνων ςυντρόφων (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 183/30 τθσ 8

θσ
 Ιουλίου 

2016). 
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-  Κακολικι επιλογι εφαρμοςτζου δικαίου (π.χ. Γαλλία, Κάτω Χϊρεσ, Βζλγιο) 
-  Επιλογι μεταξφ περιςςότερων δυνατοτιτων, ζνα δίκαιο ( π.χ. Βζλγιο, Γερμανία, Ιταλία) 
- Επιλογι μεταξφ περιςςότερων δυνατοτιτων, μία ι μερικι επιλογι (π.χ. φμβαςθ τθσ 
Χάγθσ 1978) 
-  Καμία δυνατότθτα επιλογισ (π.χ. Ελλάδα)  
 

Εν προκειμζνω και από τθ ςτιγμι που το ερϊτθμα τίκεται ενϊπιον των γερμανικϊν 

δικαςτθρίων, αυτά κα αποφαςίςουν ποιο είναι το εφαρμοςτζο δίκαιο ςτισ περιουςιακζσ 

ςχζςεισ μεταξφ του Mike και τθσ Waleska, εφαρμόηοντασ τουσ εκνικοφσ κανόνεσ του 

ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου. 

Ο ςχετικόσ λοιπόν κανόνασ του γερμανικοφ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου, ορίηει ότι  το 

εφαρμοςτζο δίκαιο ςτισ περιουςιακζσ ςχζςεισ των ςυηφγων είναι το δίκαιο τθσ κοινισ 

ςυνικουσ διαμονισ τουσ τθ ςτιγμι του γάμου τουσ.  

Εφαρμόηοντασ λοιπόν τον εν λόγω κανόνα, είναι πικανό να εφαρμοςτεί το δίκαιο τησ 

Πολωνίασ, κακϊσ οι ςφηυγοι επζλεξαν μετά το γάμο τουσ να διαμείνουν ςτθν Πολωνία.  

Σο δίκαιο τθσ Πολωνίασ ορίηει ότι το κακεςτϊσ που διζπει τισ περιουςιακζσ ςχζςεισ των 

ςυηφγων μετά το γάμο τουσ, και ελλείψει επιλογισ εκ μζρουσ τουσ κάποιου άλλου 

κακεςτϊτοσ, είναι αυτό τθσ κοινοκτθμοςφνθσ (Άρκρ. 31 του πολωνικοφ οικογενειακοφ 

κϊδικα του 1964, και του Κϊδικα περί επιτροπείασ του 1964-Πράξθ τθσ 23θσ Απριλίου του 

1964 -με τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ). 

?    Προσ το διδάςκοντα 
ε αυτό το ςθμείο μπορείτε να ηθτιςετε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να υποδείξουν ποιο κα 
ιταν το εφαρμοςτζο δίκαιο που κα διιπε τισ περιουςιακζσ ςχζςεισ του Mike και τθσ 
Waleska, εάν κακζνασ από αυτοφσ εφάρμοηε τουσ κανόνεσ του ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου 
τθσ χϊρασ του. 
 

Απάντηςη την Τρίτη ερώτηςη 

τθν παροφςα υπόκεςθ, το πολωνικό δίκαιο είναι αυτό που διζπει τισ περιουςιακζσ ςχζςεισ 

μεταξφ των ςυηφγων. Πρζπει επομζνωσ να κρικεί με βάςθ τισ διατάξεισ του Νόμου τθσ 

Πολωνίασ, εάν θ Waleska ζχει ι όχι τα όποια δικαιϊματα, απορρζοντα από τον ζγγαμο βίο 

τθσ, επί του ακινιτου ςτο Poznan.  

 

4θ Ερώτθςθ 
Ποιο είναι το εφαρμοςτζο δίκαιο όςον αφορά ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike; 
 
 

φμφωνα με το άρκρο 21 του Κανονιςμοφ, εφαρμοςτζο δίκαιο για το ςφνολο τθσ 

κλθρονομιάσ είναι το δίκαιο του κράτουσ ςτο οποίο ο κανϊν είχε τθ ςυνικθ διαμονι του 

κατά το χρόνο κανάτου του.  
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τθ δεφτερθ ερϊτθςθ, απαντιςαμε ςτθν ερϊτθςθ τθσ ςυνικουσ διαμονισ του Mike πριν 

αποβιϊςει και καταλιξαμε ςτο ότι θ ςυνικθσ διαμονι του βρίςκονταν ςτθ Γερμανία. 

Επομζνωσ, το εφαρμοςτζο δίκαιο ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike είναι θ Γερμανία.  

 

√ Προσ γνϊςη 
 
Δεν είναι πάντοτε εφκολο να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ για το κλθρονομικό δίκαιο μιασ 
άλλθσ χϊρασ. Πζραν των βαςικϊν εργαλειϊν που μπορεί κανείσ να βρει ςε οριςμζνεσ 
βιβλιοκικεσ, όπωσ βιβλία ςυγκριτικοφ δικαίου, πολλζσ φορζσ και οι δικτυακζσ πλθροφορίεσ 
για το νομικό κακεςτϊσ κάποιων κρατϊν μποροφν να φανοφν αξιόλογθσ χρθςιμότθτασ.  
Για το νομικό κακεςτϊσ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπάρχουν δφο δικτυακζσ 
πλατφόρμεσ που δίνουν πρόςβαςθ ςτο δίκαιο περί κλθρονομικισ διαδοχισ που διζπει 
οριςμζνεσ χϊρεσ: 
i) Σο υμβοφλιο των υμβολαιογραφικϊν υλλόγων τθσ ΕΕ (CNUE) ειςιγαγε μία 
πλατφόρμα, θ οποία περιζχει πλθροφορίεσ για το νομικό κακεςτϊσ 22 κρατϊν-μελϊν 
(www.successions-europe.eu) 
ii) H πλατφόρμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ηλεκτρονικισ Δικαιοςφνθσ (european e-justice) προςφζρει 
επίςθσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κλθρονομικό δίκαιο 26 κρατϊν-μελϊν (http://e-
justice.eu/content_successions-166-en.do) 
iii) Σα εκνικά δικαςτιρια μποροφν, προσ διευκόλυνςι τουσ, να κάνουν επίςθσ χριςθ του  
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτικοφ Δικτφου (European Judicial Network), προκειμζνου να βρουν 
πλθροφορίεσ για το νομικό κακεςτϊσ άλλων κρατϊν-μελϊν. Επίςθσ ζχουν τθ δυνατότθτα 
να ζρκουν ςε επαφι με άλλουσ δικαςτζσ των αυτϊν κρατϊν-μελϊν http://e-
justice.europa.eu/contactPoint.do 
 
 

Ο εξεταηόμενοσ Κανονιςμόσ, ειςάγει μία ςθμαντικι απόκλιςθ από τον κανόνα τθσ ςυνικουσ 

διαμονισ του αποβιϊςαντοσ, ςχετικά με το εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν κλθρονομικι 

διαδοχι του. Η διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 2, επιτρζπει λοιπόν απόκλιςθ από τον εν λόγω 

κανόνα, αν προκφψει ότι ο κανϊν είχε προδιλωσ ςτενότερουσ δεςμοφσ με άλλο κράτοσ από 

εκείνο τθσ ςυνικουσ διαμονισ του.  

Η 25θ αιτιολογικι ςκζψθ του Κανονιςμοφ παρζχει μάλιςτα διευκρινιςτικζσ ςκζψεισ όςον 

αφορά ςτθν ανωτζρω ριτρα εξαίρεςθσ. φμφωνα με αυτιν, θ ριτρα εξαίρεςθσ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί όταν «ο κλθρονομοφμενοσ είχε μεταβεί ςτο κράτοσ τθσ ςυνικουσ διαμονισ 

αρκετά πρόςφατα πριν τον κάνατό του και αν από όλεσ τισ περιςτάςεισ τθσ υπόκεςθσ 

ςυνάγεται ότι είχε προδιλωσ ςτενότερο δεςμό με άλλο κράτοσ. Περαιτζρω διατυπϊνεται 

ότι «ο προδιλωσ ςτενότεροσ δεςμόσ δεν κα πρζπει πάντωσ να χρθςιμοποιείται ωσ 

δευτερεφων ςυνδετικόσ παράγων ςε περίπτωςθ που ο κακοριςμόσ τθσ ςυνικουσ διαμονισ 

του κλθρονομουμζνου κατά το χρόνο του κανάτου αποδεικνφεται περίπλοκοσ». 

 

√ Προσ γνϊςη 
 
Ο Κανονιςμόσ περί τθσ κλθρονομικισ διαδοχισ δεν είναι ο μοναδικόσ που ειςάγει ριτρεσ 
εξαίρεςθσ. Σζτοιεσ ριτρεσ ςυναντοφμε τόςο ςτον Κανονιςμό τθσ Ρϊμθσ Ι (Άρκρ. 4 παρ. 3) 
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όςο και ςε αυτόν τθσ Ρϊμθσ ΙΙ (Άρκρ. 4 παρ. 3). Σο ΔΕΕ ζχει κρίνει ςχετικϊσ ςε υπόκεςθ 
αναφορικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ Ρϊμθ Ι και με τθν εκεί τικζμενθ ριτρα 
εξαίρεςθσ, ότι δεν είναι απαραίτθτο πρϊτα να διαπιςτωκεί αν το εφαρμοςτζο δίκαιο 
παρουςιάηει ζναν ςτενό ςφνδεςμο με τθν προκείμενθ περίπτωςθ∙ αρκεί ο δικαςτισ απλά 
να μπορεί να διαπιςτϊςει με πρόδθλο τρόπο ότι ο δεςμόσ του εν λόγω προςϊπου με μία 
άλλθ χϊρα είναι πιο ςτενόσ. Μζνει να δοφμε εάν το Δικαςτιριο κα επεκτείνει αυτι τθ 
διαςταλτικι ερμθνεία τθσ ζννοιασ του «προδιλωσ ςτενότερου δεςμοφ» και ςτισ ριτρεσ 
εξαίρεςθσ του Κανονιςμοφ περί των κλθρονομικϊν διαδοχϊν (ΔΕΕ, 6 Οκτωβρίου 2009, 
Intercontainer Interfigo SC (ICF) κατά Balkenende Oosthuizen BV, Τπόκεςθ  C-133/08).      
 

Εν προκειμζνω, θ επίκλθςθ τθσ ριτρασ εξαίρεςθσ δεν φαντάηει δυνατι. Ο Mike μετακόμιςε 

πίςω ςτθ Γερμανία και εκεί εγκαταςτάκθκε. Πάντοτε δοφλευε ςτθ Γερμανία και θ κόρθ του 

μζνει επίςθσ εκεί. Ο μοναδικόσ δεςμόσ του με τθν Πολωνία ιταν θ ακίνθτθ περιουςία του-

το ςπίτι που διζκετε ςε αυτι τθ χϊρα. Είναι δφςκολο να γίνει δεκτό ότι εξαιτίασ αυτοφ του 

λόγου ο Mike είχε προδιλωσ ςτενότερο δεςμό με τθν Πολωνία.  

 

Απάντηςη ςτη τζταρτη ερώτηςη  

τθν παροφςα υπόκεςθ, εφαρμοςτζο δίκαιο όςον αφορά ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του 

Mike είναι το δίκαιο τθσ Γερμανίασ, κακϊσ εκεί είχε τθ ςυνικθ διαμονι του. Πρζπει λοιπόν 

να εξεταςτεί υπό το πρίςμα του γερμανικοφ δικαίου, το εάν θ Waleska ζχει το οποιοδιποτε 

δικαίωμα ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike. Σο γεγονόσ ότι το ςπίτι βρίςκεται ςτθν 

Πολωνία είναι αδιάφορο για τον κακοριςμό των τυχόν δικαιωμάτων τθσ Waleska επ’ αυτοφ. 

 

5θ Ερώτθςθ-εναλλακτικι εκδοχι 
Εάν κεωριςουμε ότι, όταν ο Mike μετακόμιςε ςτθν Πολωνία για να ηιςει με τθ Waleska, 
μπόρεςε να επεκτείνει το δίκτυο των πελατϊν του και προςζλκυςε και πελάτεσ- εταιρίεσ με 
ζδρα τουσ τθν Πολωνία. Ζγινε αρκετά πετυχθμζνοσ και μετά από μερικοφσ μινεσ δοφλευε 
ςχεδόν μόνο με Πολωνοφσ πελάτεσ. Ωςτόςο οι εργαςιακζσ ςυνικεισ του Mike ζπλθξαν 
ςοβαρά τθ ςχζςθ του με τθ Waleska. Για αυτό το λόγο και προκειμζνου να ςκεφτοφν το 
μζλλον τθσ ςχζςθσ τουσ, αποφαςίηουν οι δυο τουσ τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ του 2017 να τισ 
περάςουν ξεχωριςτά. Ζτςι o Mike εγκακίςταται ςτθ Φρανκφοφρτθ, κοντά ςτον ποταμό 
Oder, από όπου εξακολουκεί να απαςχολείται κατά κφριο λόγο με Πολωνοφσ πελάτεσ. Σον 
Ιοφνιο του 2017 και λίγο πριν ο Mike και θ Waleska ανακεωριςουν τθ ςχζςθ τουσ, ο Mike 
πεκαίνει ςε τροχαίο δυςτφχθμα. Όλα τα λοιπά ςτοιχεία του ιςτορικοφ παραμζνουν τα ίδια. 
Ποιο το εφαρμοςτζο δίκαιο ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, όςον αφορά ςτθν κλθρονομικι 
διαδοχι ςτου Mike; 
 

ε αυτι τθν εναλλακτικι εκδοχι, τα πραγματικά περιςτατικά είναι λιγότερο ξεκάκαρα. Ο 

Mike μετακόμιςε ςτθ Γερμανία, αλλά αυτι τθ φορά προςωρινά απλά και μονό για να 

ξαναςκεφτεί το μζλλον τθσ ςχζςθσ του με τθ ςφηυγό του. Εξακολοφκθςε να δουλεφει για 

Πολωνοφσ πελάτεσ, απλά δεν ζμενε ςτθν Πολωνία. Επίςθσ είναι πολφ αβζβαιο το εάν ο 

Mike και θ Waleska κα ςυνζχιηαν τθν κοινι ηωι τουσ ςτθν Πολωνία. ε αυτιν λοιπόν τθν 
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περίπτωςθ είναι πολφ πιο δφςκολο κάποιοσ να αποφανκεί για το ποιά ιταν θ ςυνικθσ 

διαμονι του Mike.  

Αξίηει ςε αυτό το ςθμείο να τονίςουμε, ότι ο Κανονιςμόσ για τθν κλθρονομικι διαδοχι, 

ορίηει ότι κάκε πρόςωπο δφναται να ζχει μία μόνο ςυνικθ διαμονι. Μπορεί να είναι 

δφςκολο κανείσ να τθν εντοπίςει, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελζςει επιχείρθμα είτε για 

τθν αποφυγι του προςδιοριςμοφ τθσ είτε για να ςυναχκεί ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν 

περιςςότερεσ τθσ μιασ ςυνικουσ διαμονισ.  

Η ριτρα εξαίρεςθσ του άρκρου 21 παρ. 2 του Κανονιςμοφ, ίςωσ μπορεί να δϊςει λφςθ ςτον 

ανωτζρω προβλθματιςμό. Με άλλα λόγια αν υποκζςει κανείσ ότι θ ςυνικθσ διαμονι του 

Mike κατά το χρόνο κανάτου του ιταν ςτθ Γερμανία, τότε πρζπει κάποιοσ να 

επιχειρθματολογιςει και να πείςει περί του αντικζτου, ότι δθλαδι ο Mike είχε ςτενότερουσ 

δεςμοφσ με τθν Πολωνία, ότι είχε πρόκεςθ να επιςτρζψει ςτθν Πολωνία, ότι ο κφριοσ όγκοσ 

τθσ δουλειάσ του βρίςκονταν ςτθν Πολωνία αλλά και το γεγονόσ ότι ακόμα και κατά τθ 

διάρκεια τθσ προςωρινισ του μετακόμιςθσ ςτθ Γερμανία, επζλεξε να μείνει κοντά ςτα 

γερμανο-πολωνικά ςφνορα. 

Απάντηςη ςτην πζμπτη ερώτηςη 

ε αυτι τθν εναλλακτικι εκδοχι, το εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν κλθρονομικι διαδοχι του 

Mike είναι και πάλι το γερμανικό δίκαιο, κακϊσ ο Mike είχε ιδθ μετακομίςει εδϊ και 

αρκετοφσ μινεσ πίςω ςτθ Γερμανία και ιταν τελείωσ αβζβαιο το εάν κα επζςτρεφε πάλι 

πίςω ςτθν Πολωνία για να ςυνεχίςει τθ ηωι του με τθ γυναίκα του τθ Waleska. Ζτςι πρζπει 

να εξεταςτεί υπό το πρίςμα του γερμανικοφ δικαίου εάν θ Waleska ζχει το οποιοδιποτε 

δικαίωμα ςτθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike. Εάν κάποιοσ βρει αρκετά ςτοιχεία για να 

ςτοιχειοκετιςει τθ ριτρα εξαίρεςθσ, τότε και μόνο τότε το αίτθμα τθσ Waleska κα πρζπει 

να εξεταςτεί υπό το πρίςμα του Πολωνικοφ δικαίου.  

 

6θ Ερώτθςθ-εναλλακτικι εκδοχι  
Εάν κεωριςουμε ότι, κατά τθ διάρκεια ενόσ ςαββατοκφριακου, όπου ο Mike και θ Waleska 
πζραςαν ςτθ νότια Πολωνία, εξ αφορμισ τθσ 4θσ επετείου τουσ, ο Mike αφινει ςτθ Waleska 
ζνα γράμμα, όπου τθσ εκφράηει τθν επικυμία του ςε περίπτωςθ που πεκάνει και 
ανεξαρτιτωσ του πϊσ τα πιγαιναν οι δφο τουσ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, θ Waleska να είναι 
εκείνθ που κα πάρει το ςπίτι ςτο Poznan για όςο εκείνθ το επικυμοφςε και χωρίσ να πρζπει 
να πλθρϊςει τίποτα. Σο γράμμα ςυντάχκθκε ςε ζνα επιςτολόχαρτο του ξενοδοχείου, όπου 
διζμειναν κατά τθ διάρκεια τθσ απόδραςισ τουσ αυτισ. Ο Mike υπζγραψε το γράμμα ωσ 
ακολοφκωσ: «Με αγάπθ, Mike», δίνοντασ ςτθ Waleska το πρωτότυπο και κρατϊντασ για τον 
ίδιο και το αρχείο του ζνα αντίγραφο. Η Waleska προςκομίηει το γράμμα ενϊπιον των 
δικαςτθρίων, ιςχυριηόμενθ πωσ ςυνιςτά μία ιςχυρι και νόμιμθ διακικθ. Μποροφν ο Jan και 
θ Julia να αντιτείνουν ενϊπιον του δικαςτθρίου, ότι το εν λόγω ζγγραφο δε φζρει τα 
ςτοιχεία μίασ νόμιμθσ, κατά το γερμανικό δίκαιο, διακικθσ; Όλα τα λοιπά ςτοιχεία του 
ιςτορικοφ παραμζνουν τα ίδια. 
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Ο Mike ςυνζταξε μία διακικθ, τθν οποία θ Waleska επικυμεί να χρθςιμοποιιςει. Η διακικθ 

ςυντάχκθκε χωρίσ τθ βοικεια κάποιου ειδικοφ. Για αυτό το λόγο πρζπει καταρχάσ να 

απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα εάν θ διακικθ αυτι είναι ζγκυρθ. 

Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ περί του κφρουσ τθσ διακικθσ, πρζπει πρϊτα να 

διαπιςτϊςουμε εάν πλθροί τα νομοτυπικά ςτοιχεία μιασ διακικθσ, εάν είναι δθλαδι 

τυπικά και ουςιαςτικά ζγκυρθ. Περί του κφρουσ των διακθκϊν κάνει λόγο θ φμβαςθ τθσ 

Χάγθσ του 1961, (φμβαςθ τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1961 για τισ ςυγκροφςεισ νόμων που 

αφοροφν τον τφπο διατάξεων διακικθσ). Αυτι θ φμβαςθ ζχει κυρωκεί από 42 χϊρεσ, 

μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται τόςο θ Γερμανία όςο και θ Πολωνία. Η φμβαςθ τθσ 

Χάγθσ του 1961 είναι βαςιςμζνθ ςτθν ιδζα ότι πρζπει να δίνεται θ φψιςτθ δυνατι 

προτεραιότθτα ςτθν ελευκερία τθσ βοφλθςθσ του ςυντάκτθ τθσ διακικθσ. 

Σο άρκρο 75 παρ. 1 του παρόντοσ Κανονιςμοφ δίνει μάλιςτα υπεροχι ςτισ διατάξεισ τθσ 

φμβαςθσ τθσ Χάγθσ όςον αφορά ςτο κφροσ των διακθκϊν. φμφωνα λοιπόν με αυτιν, θ 

φμβαςθ τθσ Χάγθσ εφαρμόηεται είτε εάν θ κλθρονομικι διαδοχι λαμβάνει χϊρα ςτθ 

Γερμανία είτε ςτθν Πολωνία. Αν θ φμβαςθ δεν ζχει κυρωκεί από ζνα κράτοσ τότε μόνο κα 

ζχει εφαρμογι θ διάταξθ του άρκρου 27 ςχετικά με το κφροσ των διακθκϊν και των 

ςυνδιακθκϊν. Εξάλλου το άρκρο 27 του Κανονιςμοφ ζχει υιοκετιςει τισ περιςςότερεσ από 

τισ προχποκζςεισ τθσ φμβαςθσ τθσ Χάγθσ περί του τυπικοφ κφρουσ των διακθκϊν, οφτωσ 

ϊςτε ςτθν πράξθ να μθν ςυναντϊνται ουςιϊδεισ αποκλίςεισ.  

 

√ Προσ γνϊςθ  

Πότε είναι ζγκυρθ μία διακικθ ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ φμβαςθσ τθσ Χάγθσ του 1961; 

Η φμβαςθ δεν υποδεικνφει τθν εφαρμογι ενόσ ςυγκεκριμζνου δικαίου οφτε επιβάλλει ζνα 

ςυγκεκριμζνο τφπο διακικθσ. Αντικζτωσ προβλζπει ότι θ διακικθ είναι ζγκυρθ ςε 

περίπτωςθ που πλθροφνται οι προχποκζςεισ: 

i) είτε του δικαίου του κράτουσ όπου ο διακζτθσ ςυνζταξε τθ διακικθ, 

ii) είτε του δικαίου του κράτουσ, του οποίου τθν υπθκοότθτα ζχει ο διακζτθσ κατά τθ ςτιγμι 

τθσ ςφνταξθσ τθσ διακικθσ ι κατά τθ ςτιγμι του κανάτου του, 

iii) είτε του δικαίου του κράτουσ, όπου ο διακζτθσ είχε τθν κατοικία του κατά τθ ςτιγμι που 

ςυνζταξε τθ διακικθ ι κατά τθ ςτιγμι του κανάτου του, 

iv) είτε του δικαίου του κράτουσ, όπου ο διακζτθσ είχε τθ ςυνικθ διαμονι του κατά τθ 

ςτιγμι που ςυνζταξε τθ διακικθ ι κατά τθ ςτιγμι του κανάτου του, 

v) ενϊ όςον αφορά τα ακίνθτα, του δικαίου του τόπου όπου βρίςκονται.   

 

Εν προκειμζνω και εφαρμόηοντασ τθ φμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1961, μπορεί κανείσ να 

εφαρμόςει το δίκαιο τθσ Γερμανίασ (το δίκαιο του κράτουσ, του οποίου τθν υπθκοότθτα 
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είχε ο διακζτθσ) αλλά και τθσ Πολωνίασ (το δίκαιο του κράτουσ, όπου ο κανϊν είχε τθ 

ςυνικθ διαμονι του κατά τθ ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ τθσ διακικθσ). 

Για να βρει κανείσ τισ τικζμενεσ από το πολωνικό ι γερμανικό δίκαιο προχποκζςεισ για τθν 

εγκυρότθτα μιασ διακικθσ, μπορεί να διεξάγει τθ ςχετικι ζρευνα ςτισ δικτυακζσ 

πλατφόρμεσ που προαναφζραμε (ίδετε ςχετικϊσ ερϊτθςθ 4). 

φμφωνα με το γερμανικό αλλά και το πολωνικό δίκαιο, μία διακικθ είναι ζγκυρθ εάν ζχει 

γραφεί εξ ολοκλιρου με το χζρι του διακζτθ και ζχει υπογραφεί και χρονολογθκεί από 

αυτόν (άρκρο 2247 του Γερμανικοφ ΑΚ και άρκρο 949 του Πολωνικοφ ΑΚ). 

φμφωνα λοιπόν με το γερμανικό και το πολωνικό δίκαιο, θ διακικθ που ςυνζταξε ο Mike 

φαίνεται να είναι ζγκυρθ.  

 

Απάντηςη ςτην ζκτη ερώτηςη 

τθν παροφςα υπόκεςθ, και εφαρμόηοντασ τθ φμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1961, καταλιγει 

κανείσ ςτο ςυμπζραςμα ότι θ διακικθ είναι ζγκυρθ, κακϊσ ςυμφωνεί με τισ τυπικζσ 

προχποκζςεισ που τίκενται από το πολωνικό ι το γερμανικό δίκαιο. 

 

7θ Ερώτθςθ 
Τποκζςτε ότι θ διακικθ του Mike είναι ζγκυρθ. Αλλάηει τθ νομικι κζςθ τθσ Waleska; 
 

Ζχουμε ιδθ διαπιςτϊςει ότι θ προκείμενθ διακικθ είναι ζγκυρθ. Θα πρζπει τϊρα να 

εξετάςουμε μιπωσ θ φπαρξθ τθσ διακικθσ ζχει επιρροι ςτο εφαρμοςτζο δίκαιο και 

ςυνακόλουκα αλλάηει και τθ νομικι κζςθ τθσ Waleska. 

 Ο Κανονιςμόσ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ όςον αφορά τισ διακικεσ και 

γενικότερα τισ τελευταίεσ διατάξεισ βουλιςεων. Αυτοί οι κανόνεσ βαςίηονται επίςθσ ςτθ 

ςυνικθ διαμονι του κανόντοσ. Ωςτόςο, υπάρχουν δφο ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ όταν 

ςυγκρίνουμε το άρκρο 24 του Κανονιςμοφ με το βαςικό κανόνα του άρκρου 21 παρ. 1 

(όπου εφαρμόηεται το δίκαιο του κράτουσ, ςτο οποίο ο κανϊν είχε τθ ςυνικθ διαμονι του 

πριν το κάνατό του): 

- θ πρϊτθ διαφορά ζγκειται ςτο ότι θ ςυνικθσ διαμονι πρζπει να λαμβάνεται 
υπόψθ όχι κατά τθν θμζρα που ο κανϊν απεβίωςε αλλά κατά τθν θμζρα που 
ςυνζταξε τθ διακικθ (ι τθν τελευταία διάταξθ βοφλθςθσ αιτία κανάτου). φμφωνα 
λοιπόν με αυτιν τθν θμζρα κα κρικεί το ποφ είχε ο αποβιϊςασ τθ ςυνικθ διαμονι 
του. 

- θ δεφτερθ διαφορά ζγκειται ςτο ότι το δίκαιο του κράτουσ όπου ο κανϊν είχε τθ 
ςυνικθ διαμονι κατά τθ ςτιγμι τθσ ςφνταξθσ τθσ διακικθσ του, δεν αντικακιςτά 
πλιρωσ το δίκαιο του κράτουσ τθσ τελευταίασ ςυνικουσ διαμονισ του κανόντοσ. 
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√ Προσ γνϊςθ 

Σο άρκρο 26 προςδιορίηει τα ςτοιχεία που αφοροφν το ουςιαςτικό κφροσ των  διακθκϊν 

και αυτά καλφπτουν: 

Α) τθν ικανότθτα του ςυντάκτθ διάταξθσ τελευταίασ βοφλθςθσ να ςυντάξει μία τζτοια 

διάταξθ· 

Β) τουσ ειδικοφσ λόγουσ που εμποδίηουν το ςυντάκτθ διάταξθσ τελευταίασ βοφλθςθσ να 

εγκαταςτιςει οριςμζνα πρόςωπα ωσ κλθρονόμουσ ι που εμποδίηουν πρόςωπο να λάβει 

κλθρονομιαία περιουςία από το ςυντάκτθ διάταξθσ τελευταίασ βοφλθςθσ· 

Γ) το παραδεκτό τθσ εκπροςϊπθςθσ για τθ ςφνταξθ διάταξθσ τελευταίασ βοφλθςθσ 

Δ) τθν ερμθνεία τθσ διάταξθσ 

Ε) τθν απάτθ, τον εξαναγκαςμό, το ςφάλμα και οποιοδιποτε άλλο ηιτθμα ςχετικό με τθ 

ςυναίνεςθ ι τθν πρόκεςθ του ςυντάκτθ διάταξθσ τελευταίασ βοφλθςθσ. 

 

τθν παροφςα υπόκεςθ ο Mike διζμενε ςτθν Πολωνία όταν ζγραψε το γράμμα ςτθ  

Waleska. Για αυτό το λόγο πρζπει να αποτακοφμε ςτο πολωνικό δίκαιο προκείμενου να 

διαπιςτϊςουμε το τυπικό και ουςιαςτικό κφροσ τθσ διακικθσ. Σο άρκρο 24 οδθγεί 

επομζνωσ ςτθν εφαρμογι ενόσ άλλου δικαίου, διαφορετικοφ από αυτόν που υποδεικνφει 

το άρκρο 21. 

Η εφαρμογι λοιπόν του άρκρου 24 ςθμαίνει ότι τθν κλθρονομικι διαδοχι κα διζπουν 

διαφορετικά δίκαια. Αυτό αποτελεί μία ςθμαντικι εξαίρεςθ από τθ γενικότερθ αρχι του 

Κανονιςμοφ ότι κάκε κλθρονομικι διαδοχι κα διζπεται από ζνα δίκαιο. Η 37θ αιτιολογικι 

ςκζψθ του Κανονιςμοφ πράγματι τονίηει ότι το εφαρμοςτζο κάκε φορά δίκαιο «πρζπει να 

διζπει το ςφνολο τθσ κλθρονομιάσ, δθλαδι όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν 

μζροσ τθσ περιουςίασ, ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τουσ και από το εάν αυτά βρίςκονται ςε 

άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ». Ο μθχανιςμόσ του άρκρου 24 μπορεί όμωσ να 

οδθγιςει ςτο μία κλθρονομιά να διζπεται από αρκετά δίκαια. 

 

√ Προσ γνϊςθ 

O Κανονιςμόσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα άτομα να επιλζξουν το δίκαιο που κα διζπει τθν 

κλθρονομικι τουσ διαδοχι (Άρκρ. 22). Σο επιλεχκζν δίκαιο κα διζπει το ςφνολο τθσ 

κλθρονομικισ τουσ διαδοχισ. Ζτςι, όταν ςε μία διακικθ ο κανϊν ζχει ιδθ επιλζξει το 

εφαρμοςτζο δίκαιο, τότε θ επιλογι του αυτι επεκτείνεται ςτο ςφνολο τθσ κλθρονομικισ 

του διαδοχισ. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να υπάρξει διαχωριςμόσ τθσ κλθρονομιαίασ 

περιουςίασ όςον αφορά το δίκαιο που τθ διζπει. 
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Απάντηςη ςτην ζβδομη ερώτηςη 

τθν παροφςα υπόκεςθ, θ φπαρξθ τθσ διακικθσ επθρεάηει τθν κλθρονομικι διαδοχι ωσ 

εξισ: 

- καταρχάσ θ κλθρονομικι διαδοχι του Mike εξακολουκεί να διζπεται από το 
γερμανικό δίκαιο, κακϊσ θ ςυνικθσ διαμονι του βριςκόταν όταν αυτόσ αποβίωςε 
ςτθ Γερμανία 

- ωςτόςο, θ εγκυρότθτα τθσ διακικθσ κα κρικεί από το πολωνικό δίκαιο. 
 
υνακόλουκα, εάν θ διακικθ κρικεί υπό το κακεςτϊσ του πολωνικοφ δικαίου ζγκυρθ, τότε 

τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ οφείλουν να τθ λάβουν υπόψθ και να αποφανκοφν ςχετικϊσ 

αναφορικά με τα δικαιϊματα τθσ Waleska επί τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ του Mike.  

8θ Ερώτθςθ  
Επιςτρζψτε ςτθν αρχικι υπόκεςθ, αγνοϊντασ τα εναλλακτικά ςενάρια των ερωτιςεων 5 
και 6. Τποκζςτε ότι τα δικαςτιρια τθσ Γερμανίασ, εφαρμόηουν το δίκαιο τθσ Πολωνίασ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςουν εάν θ Waleska ζχει κάποιο δικαίωμα όςον αφορά ςτο ςπίτι, 
ενϊ εφαρμόηοντασ το γερμανικό δίκαιο για τθν κλθρονομικι διαδοχι του Mike 
αποφαίνονται ότι ςυνιδιοκτιτεσ του ςπιτιοφ ςτο Poznan είναι τόςο ο Jan και θ Julia όςο και 
θ Waleska. 
8.1. Μποροφν ο Jan και θ Julia να εκδϊςουν ζνα Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο από το 
δικαςτιριο προκειμζνου να εκτελζςουν τα δικαιϊματά τουσ ςτθν Πολωνία; 
8.2. Μποροφν οι Πολωνικζσ Αρχζσ να αρνθκοφν να εκτελζςουν το Ευρωπαϊκό 
Κλθρονομθτιριο, ιςχυριηόμενεσ ότι οι αρχζσ τθσ Γερμανίασ δεν είχαν τθ δικαιοδοςία να το 
εκδϊςουν, κακϊσ ο Mike όταν πζκανε είχε τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Πολωνία; 
 
 
 
Ο Κανονιςμόσ κακιερϊνει τθν φπαρξθ του Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου. Σο Ευρωπαϊκό 
Κλθρονομθτιριο είναι ζνα πιςτοποιθτικό το οποίο εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ 
κράτουσ-μζλουσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα άλλο κράτοσ, και προορίηεται προσ 
χριςθ των κλθρονόμων, των κλθροδόχων που ζχουν άμεςα δικαιϊματα ςτθν κλθρονομία 
και των εκτελεςτϊν τθσ διακικθσ ι των διαχειριςτϊν τθσ κλθρονομιαίασ περιουςίασ. 
 

 Σο Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο κακιερϊνει ζνα προαιρετικό ςφςτθμα (Άρκρ. 62 
παρ.2). Με άλλα λόγια, θ χριςθ του Κλθρονομθτθρίου δεν είναι υποχρεωτικι. Ο εκάςτοτε 
κλθρονόμοσ ι κλθροδόχοσ μπορεί να επιλζξει ζναν άλλο τρόπο για να αποδείξει τα όποια 
δικαιϊματά του. Πολλά κράτθ μζλθ ζχουν ειςάγει ad hoc ςυςτιματα που επιτρζπουν ςτουσ 
κλθρονόμουσ και κλθροδόχουσ να αποδείξουν τα δικαιϊματά τουσ από τθν κλθρονομικι 
διαδοχι. Ζτςι και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, οι πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν 
ςυνεχίηουν να ζχουν το δικαίωμα να εκδίδουν τα ιδθ υπάρχοντα προβλεπόμενα 
πιςτοποιθτικά.  

 Σο Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο κακιερϊνει ζνα ενιαίο ςφςτημα. Οι προχποκζςεισ 
ζκδοςισ του και τα ζννομα αποτελζςματά του ρυκμίηονται αποκλειςτικά και μόνο από τον 
Κανονιςμό. Ζτςι όταν οι αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ κράτουσ-μζλουσ καλοφνται να εκδϊςουν ζνα 
Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τισ διατάξεισ του εν λόγω 
Κανονιςμοφ και μόνο, παραβλζποντασ τισ ςχετικζσ εκνικζσ διατάξεισ.  

 Σα κράτθ-μζλθ είναι ελεφθερα να επιλζξουν την αρμόδια αρχή, θ οποία κα εκδίδει 
το Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο. Η διάταξθ του άρκρου 64 εδ. βϋ κζτει μόνο τον περιοριςμό 
ότι θ εκδίδουςα αρχι, πρζπει να είναι βάςει του εκάςτοτε εκνικοφ δικαίου, «αρμόδια να 
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επιλθφκεί υποκζςεων κλθρονομικισ διαδοχισ». Οριςμζνα κράτθ-μζλθ ζχουν απονείμει τθν 
εν λόγω εξουςία ςτα δικαςτιρια. Άλλα κράτθ-μζλθ ςτουσ ςυμβολαιογράφουσ. Και ςε 
κάποια άλλα, ζχει ειςαχκεί ζνα μικτό ςφςτθμα, το οποίο επιτρζπει τθν ζκδοςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου τόςο από τισ δικαςτικζσ αρχζσ όςο και από τουσ 
ςυμβολαιογράφουσ.  

 Σο Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο εκδίδεται κατόπιν ςχετικισ αιτιςεωσ ςε 
τυποποιημζνο ζντυπο, το οποίο είναι διακζςιμο ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ. Η 
κακιζρωςθ ενόσ τυποποιθμζνου εντφπου διευκολφνει τθ διακίνθςι του Ευρωπαϊκοφ 
Κλθρονομθτθρίου εντόσ των κρατϊν-μελϊν. 

 Σο άρκρο 69 του Κανονιςμοφ εξθγεί τα αποτελζςματα που παράγει θ ζκδοςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου. τθν ουςία, οι εκδίδουςεσ αρχζσ των κρατϊν-μελϊν, 
πρζπει μζςω του κλθρονομθτθρίου να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το νομικό 
κακεςτϊσ και τα δικαιϊματα των κλθρονόμων και των κλθροδόχων. Προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ θ 71θ αιτιολογικι ςκζψθ τονίηει ότι το Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο «δεν κα 
πρζπει να ςυνιςτά εκτελεςτό τίτλο αυτοδικαίωσ αλλά κα πρζπει να ζχει αποδεικτικι ιςχφ 
και κα πρζπει να τεκμαίρεται ότι πιςτοποιεί επακριβϊσ τα ςτοιχεία που ζχουν κακοριςτεί 
ςφμφωνα με το δίκαιο το οποίο είναι εφαρμοςτζο ςτθν κλθρονομικι διαδοχι ι ςφμφωνα 
με οποιοδιποτε άλλο δίκαιο εφαρμοςτζο ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, όπωσ το ουςιαςτικό 
κφροσ των διατάξεων τελευταίασ βουλιςεωσ». Σίκενται λοιπόν ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ, 
προκειμζνου να προςτατευτοφν και ςυμφζροντα τρίτων προςϊπων τα οποία 
ςυναλλάςςονται με άτομα, εφοδιαςμζνα με το Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο. 

 Σο πρωτότυπο ζγγραφο του Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου δεν κυκλοφορεί αλλά 
παραμζνει ςτθν εκδίδουςα αρχι, ενϊ τα ενδιαφερόμενα μζρθ που επικυμοφν να 
χρθςιμοποιιςουν το κλθρονομθτιριο λαμβάνουν επικυρωμζνα αντίγραφα αυτοφ. Σα 
επικυρωμζνα αυτά αντίγραφα ζχουν ιςχφ για διάρκεια 6 μθνϊν (Άρκρ. 71 παρ. 3). 
  
 
8.1. Μποροφν ο Jan και θ Julia να εκδϊςουν ζνα Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο από το 
δικαςτιριο προκειμζνου να εκτελζςουν τα δικαιϊματά τουσ ςτθν Πολωνία; 
 

Κάκε κράτοσ-μζλοσ επιλζγει ελεφκερα τθν αρχι, θ οποία κα είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ 

του Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου. φμφωνα με τθν 70θ αιτιολογικι ςκζψθ «εναπόκειται 

ςε κάκε κράτοσ μζλοσ να προςδιορίςει ςτθν εςωτερικι του νομοκεςία ποιεσ αρχζσ είναι 

αρμόδιεσ να εκδίδουν το κλθρονομθτιριο, εάν δθλαδι κα είναι τα δικαςτιρια όπωσ αυτά 

ορίηονται προσ τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ι άλλεσ αρχζσ αρμόδιεσ για 

υποκζςεισ κλθρονομικισ διαδοχισ, όπωσ λόγου χάρθ οι ςυμβολαιογράφοι». 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των αρμόδιων αρχϊν ςε κάκε κράτοσ-

μζλοσ είναι διακζςιμα ςτθν δικτυακι πφλθ τθσ Ευρωπαϊκισ θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ 

(european e-justice portal) (Άρκρ. 78 παρ. 1 εδ. γϋ). 

τθ Γερμανία θ εκδίδουςα αρχι του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου είναι το δικαςτιριο τθσ 

κλθρονομίασ (ςτθ Βάδθ-Βιρτεμβζργθ ζωσ τα τζλθ του 2017: ςυμβολαιογραφείο). 

Προτοφ εκδϊςει το κλθρονομθτιριο θ εκδίδουςα αρχι, οφείλει να διαπιςτϊςει εάν ζχει τθ 

ςχετικι δικαιοδοςία. φμφωνα με το άρκρο 64, το κλθρονομθτιριο εκδίδεται από το 

κράτοσ-μζλοσ του οποίου τα δικαςτιρια ζχουν διεκνι δικαιοδοςία ςφμφωνα με τα άρκρα 

4, 7, 10 ι 11.  
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τθν παροφςα υπόκεςθ, τα γερμανικά δικαςτιρια ζχουν τθ ςχετικι δικαιοδοςία για να 

εκδϊςουν το κλθρονομθτιριο, κακϊσ ο Mike είχε τθ ςυνικθ διαμονι του κατά τθ ςτιγμι 

του κανάτου του ςτθ Γερμανία (Άρκρ. 4). 

Για να διαπιςτϊςουμε βζβαια τθν κατά τόπον αρμοδιότθτα του δικαςτθρίου που εξζδωςε 

το κλθρονομθτιριο, πρζπει να εξετάςουμε τουσ ςχετικοφσ εκνικοφσ κανόνεσ τθσ πολιτικισ 

δικονομίασ του εκάςτοτε κράτουσ-μζλουσ.  

  

8.2. Μποροφν οι Πολωνικζσ Αρχζσ να αρνθκοφν να εκτελζςουν το Ευρωπαϊκό 
Κλθρονομθτιριο, ιςχυριηόμενεσ ότι οι αρχζσ τθσ Γερμανίασ δεν είχαν τθ δικαιοδοςία να το 
εκδϊςουν, κακϊσ ο Mike όταν πζκανε είχε τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν Πολωνία; 
 

φμφωνα με το Άρκρο 69 παρ. 1 του Κανονιςμοφ «το κλθρονομθτιριο παράγει τα 

αποτελζςματά του ςε όλα τα κράτθ μζλθ χωρίσ να απαιτείται καμία ειδικι διαδικαςία». 

Ο Κανονιςμόσ υιοκετεί το ςφςτθμα τησ αυτόματησ αναγνϊριςησ. Σο Ευρωπαϊκό 

Κλθρονομθτιριο παράγει τα αποτελζςματά του ςε όλα τα κράτθ-μζλθ, χωρίσ να απαιτείται 

πρϊτα κάποια διαδικαςία αναγνϊριςισ του. Επομζνωσ υπό αυτό το πρίςμα, το ςφςτθμα 

που ειςάγει ο Κανονιςμόσ για το Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο είναι ίδιο με αυτό για τθν 

αναγνϊριςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων (Άρκρ. 39). 

Αυτό ςθμαίνει ότι αφισ εκδόςεωσ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ ενόσ κράτουσ-μζλουσ, παράγονται άμεςα τα αποτελζςματα αυτοφ και ςτο άλλο 

κράτοσ-μζλοσ, το οποίο δεςμεφεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

ε αντίκεςθ με ότι ιςχφει για τθ διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ αλλοδαπϊν αποφάςεων 

(Άρκρ. 40), ο Κανονιςμόσ δεν απαρικμεί αντίςτοιχουσ λόγουσ μθ αναγνϊριςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου (όπωσ για παράδειγμα θ αντίκεςθ ςτθ δθμόςια τάξθ ι θ 

παραβίαςθ των δικαιωμάτων του εναγόμενου), οι οποίοι και κα μποροφςαν να εμποδίηουν 

τθν ενζργεια του κλθρονομθτθρίου.   

φμφωνα με τον Κανονιςμό, θ αναγνϊριςθ του Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου δεν κα 

πρζπει να ςυναντά τθν αντίκεςθ του ίδιου του κράτουσ-μζλουσ, βάςει των νόμων του 

οποίου αυτό εκδόκθκε. Σο εν λόγω κράτοσ-μζλοσ δεν κα πρζπει να προβάλει οφτε λόγουσ 

δθμόςιασ τάξθσ, οφτε κάποιο άλλο εμπόδιο και να μθν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ των 

αποτελεςμάτων του εκδοκζντοσ κλθρονομθτθρίου. Σο ίδιο ιςχφει και για το κράτοσ-μζλοσ 

εντόσ του οποίου χρθςιμοποιείται το κλθρονομθτιριο. Οι αρχζσ που το παραλαμβάνουν 

δεν κα πρζπει να αμφιςβθτοφν τθ νομικι του ενζργεια.  

Ο Κανονιςμόσ παρζχει, ωςτόςο, τθ δυνατότθτα για διόρκωςθ, τροποποίθςθ ι ανάκλθςθ 

του κλθρονομθτθρίου. Αυτζσ οι δυνατότθτεσ απονζμονται μόνο ςτο κράτοσ-μζλοσ που 

εξζδωςε το κλθρονομθτιριο και όχι ςτο κράτοσ-μζλοσ, όπου ζγινε χριςθ του 

κλθρονομθτθρίου. 

 Η εκδίδουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να ανακεωριςει το Ευρωπαϊκό 

Κλθρονομθτιριο ςε δφο περιπτϊςεισ: πρϊτον εάν αποδειχκεί ότι ζλαβε χϊρα 
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κάποιο λάκοσ εκ παραδρομισ, οπότε και προβαίνει ςτθ διόρκωςι του. Δεφτερον θ 

εκδίδουςα αρχι τροποποιεί ι ανακαλεί το Κλθρονομθτιριο εφόςον αποδεικνφεται 

ότι το ίδιο το κλθρονομθτιριο ι μεμονωμζνα ςτοιχεία του δεν είναι ακριβι (Άρκρ. 

71). 

 Η διάταξθ του άρκρου 72 του Κανονιςμοφ δίνει επίςθσ τθ δυνατότθτα τθσ 

προςβολισ του κλθρονομθτθρίου ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ του κράτουσ-μζλουσ 

που το εξζδωςε. Η δικαςτικι αρχι μπορεί επίςθσ να ανακαλζςει απόφαςθ τθσ 

εκδίδουςασ αρχισ, θ οποία αρνικθκε να τροποποιιςει ι να ανακαλζςει ζνα 

κλθρονομθτιριο.  

ε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, μπορεί θ ιςχφσ του κλθρονομθτθρίου να αναςταλεί 

(Άρκρ. 73). 

Απάντηςη ςτην όγδοη ερώτηςη 

 ο Jan και θ Julia μποροφν να ηθτιςουν τθν ζκδοςθ Ευρωπαϊκοφ Κλθρονομθτθρίου 

από το αρμόδιο δικαςτιριο ςτθ Γερμανία.  

 Σο Ευρωπαϊκό Κλθρονομθτιριο οφείλει να γίνει αποδεκτό από τισ πολωνικζσ αρχζσ 

ωσ ζχει, δίχωσ αυτζσ να ζχουν το δικαίωμα να αμφιςβθτιςουν τθ δικαιοδοςία των 

γερμανικϊν δικαςτθρίων που το εξζδωςε.   
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