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Τροπολογία 122
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 61 στοιχείο γ), καθώς και 
το άρθρο 67 παράγραφος 5 δεύτερη 
περίπτωση,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 81, παράγραφος 3,

Or. it

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η κληρονομική διαδοχή εντάσσεται στο 
οικογενειακό δίκαιο, κρίνεται σκόπιμη η διασφάλιση με την πρόβλεψη ως νομικής βάσης του 
άρθρου 81(3) της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι "... τα μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις τα 
οποία αφορούν το οικογενειακό δίκαιο θεσπίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με ειδική 
νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.

Τροπολογία 123
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει όλα τα 
αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
μιας κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες 
τις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας
αιτία θανάτου, είτε πρόκειται για 
ηθελημένη πράξη μεταβίβασης, υπό τη 
μορφή διαθήκης ή κληρονομικής 
σύμβασης, είτε πρόκειται για εκ του νόμου 
μεταβίβαση κυριότητας αιτία θανάτου.

(8) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει όλα τα 
αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
μιας κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες 
τις περιπτώσεις της πρώτης μεταβίβασης
περιουσιακών στοιχείων αιτία θανάτου
από τον θανόντα στους δικαιούχους, είτε 
πρόκειται για ηθελημένη πράξη 
μεταβίβασης, υπό τη μορφή διαθήκης ή 
κληρονομικής σύμβασης, είτε πρόκειται 
για εκ του νόμου μεταβίβαση κυριότητας 
αιτία θανάτου.
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Τροπολογία 124
Kurt Lechner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει όλα τα 
αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
μιας κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες 
τις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας
αιτία θανάτου, είτε πρόκειται για 
ηθελημένη πράξη μεταβίβασης, υπό τη 
μορφή διαθήκης ή κληρονομικής 
σύμβασης, είτε πρόκειται για εκ του νόμου 
μεταβίβαση κυριότητας αιτία θανάτου.

(8) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει όλα τα 
αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
μιας κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες 
τις περιπτώσεις μεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων αιτία θανάτου, είτε 
πρόκειται για ηθελημένη πράξη 
μεταβίβασης, υπό τη μορφή διαθήκης ή 
κληρονομικής σύμβασης, είτε πρόκειται 
για εκ του νόμου μεταβίβαση κυριότητας 
αιτία θανάτου.

Or. de

Τροπολογία 125
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ισχύς και τα αποτελέσματα των εκ 
χαριστικής αιτίας πράξεων μεταβίβασης 
διέπονται από τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές
(Ρώμη Ι)18. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω 
πράξεις είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, κατά το πρότυπο των λοιπών 
δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων 

(9) Η ισχύς και τα αποτελέσματα των εκ 
χαριστικής αιτίας πράξεων μεταβίβασης 
διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι). Κατά συνέπεια, οι 
εν λόγω πράξεις είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, κατά το πρότυπο των λοιπών 
δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων που 
συστήνονται ή μεταβιβάζονται με άλλους 
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που συστήνονται ή μεταβιβάζονται με 
άλλους τρόπους πλην της κληρονομικής 
διαδοχής. Παρόλα αυτά, το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στην εκάστοτε 
κληρονομική διαδοχή, όπως καθορίζεται 
με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να διευκρινίζει κατά 
πόσον η εκάστοτε δικαιοπραξία εκ 
χαριστικής αιτίας ή άλλου είδους 
μεταβίβαση μεταξύ ζώντων με άμεση ισχύ 
εμπράγματου δικαιώματος είναι δυνατό 
να συνεπάγεται τη σύσταση υποχρέωσης 
συνεισφοράς ή μείωσης ή συνεκτίμησης 
κατά τον υπολογισμό των κληρονομικών 
μερίδων με βάση το δίκαιο που είναι 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή.

τρόπους πλην της κληρονομικής διαδοχής.
Παρόλα αυτά, το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο 
στην εκάστοτε κληρονομική διαδοχή, όπως 
καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να διευκρινίζει 
κατά πόσον η εκάστοτε δικαιοπραξία εκ 
χαριστικής αιτίας ή άλλου είδους
πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση μεταξύ 
ζώντων είναι δυνατό να συνεπάγεται τη 
σύσταση υποχρέωσης συνεισφοράς ή μείωσης 
ή συνεκτίμησης κατά τον υπολογισμό των 
κληρονομικών μερίδων με βάση το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή.

Or. en

Τροπολογία 126
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ναι μεν ο παρών κανονισμός είναι 
σκόπιμο να καλύπτει τον τρόπο κτήσης 
ενός εμπράγματου δικαιώματος που 
αφορά κάποιο ενσώματο ή άυλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά την έννοια του 
δικαίου που είναι εφαρμοστέο στην 
εκάστοτε κληρονομική διαδοχή, αλλά η 
εξαντλητική απαρίθμηση («numerus 
clausus») των εμπράγματων δικαιωμάτων 
που είναι δυνατό να υπάρχουν σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η 
οποία διέπεται καταρχήν από την αρχή lex 
rei sitae, πρέπει να υπάγεται στους 
εθνικούς κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου. Είναι ομοίως σκόπιμο να 
εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής η 
δημοσιότητα που δίδεται στα 
προαναφερθέντα δικαιώματα, η οποία 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του 

(10) Ναι μεν ο παρών κανονισμός είναι 
σκόπιμο να καλύπτει τον τρόπο της 
πρώτης μεταβίβασης της κληρονομίας 
αιτία θανάτου από τον θανόντα στους 
δικαιούχους κατά την έννοια του δικαίου 
που είναι εφαρμοστέο στην εκάστοτε 
κληρονομική διαδοχή, αλλά η εξαντλητική 
απαρίθμηση («numerus clausus») των 
εμπράγματων δικαιωμάτων και των 
τρόπων εμπράγματης κτήσης τους που 
είναι δυνατό να υπάρχουν σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η οποία 
διέπεται από την αρχή lex rei sitae, πρέπει 
να υπάγεται στους εθνικούς κανόνες του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Πρέπει να 
πραγματοποιηθεί προσαρμογή σύμφωνα 
με τις αναγνωρισμένες αρχές του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Είναι ομοίως 
σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο 
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κτηματολογίου και τις συνέπειες της 
καταχώρησης ή της έλλειψης 
καταχώρησης σε αυτό, δηλαδή θέματα που 
ρυθμίζονται ομοίως από το τοπικό δίκαιο.

εφαρμογής η δημοσιότητα που δίδεται στα 
προαναφερθέντα δικαιώματα, η οποία 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του 
κτηματολογίου και τις συνέπειες της 
καταχώρησης ή της έλλειψης 
καταχώρησης σε αυτό, δηλαδή θέματα που 
ρυθμίζονται ομοίως από το τοπικό δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 127
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ναι μεν ο παρών κανονισμός είναι 
σκόπιμο να καλύπτει τον τρόπο κτήσης 
ενός εμπράγματου δικαιώματος που 
αφορά κάποιο ενσώματο ή άυλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά την έννοια του 
δικαίου που είναι εφαρμοστέο στην 
εκάστοτε κληρονομική διαδοχή, αλλά η
εξαντλητική απαρίθμηση («numerus 
clausus») των εμπράγματων δικαιωμάτων 
που είναι δυνατό να υπάρχουν σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η 
οποία διέπεται καταρχήν από την αρχή lex 
rei sitae, πρέπει να υπάγεται στους 
εθνικούς κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου. Είναι ομοίως σκόπιμο να 
εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής η 
δημοσιότητα που δίδεται στα 
προαναφερθέντα δικαιώματα, η οποία 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του 
κτηματολογίου και τις συνέπειες της 
καταχώρησης ή της έλλειψης 
καταχώρησης σε αυτό, δηλαδή θέματα 
που ρυθμίζονται ομοίως από το τοπικό 
δίκαιο.

(10) Η εξαντλητική απαρίθμηση
(«numerus clausus») των εμπράγματων 
δικαιωμάτων που είναι δυνατό να 
υπάρχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
των κρατών μελών, η οποία διέπεται 
καταρχήν από την αρχή lex rei sitae, 
πρέπει να υπάγεται στους εθνικούς 
κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Πρέπει να πραγματοποιηθεί προσαρμογή 
σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες αρχές 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Or. de
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Τροπολογία 128
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λαμβανομένης υπόψη της 
αυξανόμενης κινητικότητας των 
ευρωπαίων πολιτών και προκειμένου να 
προαχθεί η καλή απονομή δικαιοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διασφαλισθεί η ύπαρξη ουσιαστικού 
συνδετικού στοιχείου μεταξύ της εκάστοτε 
κληρονομικής διαδοχής και του κράτους 
μέλους που ασκεί τη σχετική δικαιοδοσία, 
ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να 
ορίζει ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους της τελευταίας συνήθους 
κατοικίας του θανόντος για το σύνολο της 
κληρονομικής διαδοχής. Για τους ίδιους 
λόγους, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επιτρέπει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατ’ 
εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
να παραπέμπει την υπόθεση σε δικαστήριο
κράτους του οποίου ο θανών είχε την 
ιθαγένεια, εφόσον αυτό είναι σε θέση να 
κρίνει καλύτερα την υπόθεση.

(12) Λαμβανομένης υπόψη της 
αυξανόμενης κινητικότητας των 
ευρωπαίων πολιτών και προκειμένου να 
προαχθεί η καλή απονομή δικαιοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διασφαλισθεί η ύπαρξη ουσιαστικού 
συνδετικού στοιχείου μεταξύ της εκάστοτε 
κληρονομικής διαδοχής και του κράτους 
μέλους που ασκεί τη σχετική δικαιοδοσία, 
ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να 
ορίζει ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους της συνήθους κατοικίας 
του θανόντος για το σύνολο της 
κληρονομικής διαδοχής στο πλαίσιο τόσο 
της αμφισβητούμενης  όσο και της 
εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τους ίδιους 
λόγους, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επιτρέπει στο αρμόδιο δικαστήριο, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να παραπέμπει 
την υπόθεση στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους του οποίου ο θανών είχε 
την ιθαγένεια, εφόσον αυτή η αρχή είναι 
σε θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 129
Kurt Lechner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λαμβανομένης υπόψη της 
αυξανόμενης κινητικότητας των 
ευρωπαίων πολιτών και προκειμένου να 
προαχθεί η καλή απονομή δικαιοσύνης 

(12) Λαμβανομένης υπόψη της 
αυξανόμενης κινητικότητας των 
ευρωπαίων πολιτών και προκειμένου να 
προαχθεί η καλή απονομή δικαιοσύνης 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διασφαλισθεί η ύπαρξη ουσιαστικού 
συνδετικού στοιχείου μεταξύ της εκάστοτε 
κληρονομικής διαδοχής και του κράτους 
μέλους που ασκεί τη σχετική δικαιοδοσία, 
ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να 
ορίζει ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους της τελευταίας συνήθους 
κατοικίας του θανόντος για το σύνολο της 
κληρονομικής διαδοχής. Για τους ίδιους 
λόγους, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επιτρέπει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατ’ 
εξαίρεση και υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, να παραπέμπει την 
υπόθεση σε δικαστήριο κράτους του 
οποίου ο θανών είχε την ιθαγένεια, 
εφόσον αυτό είναι σε θέση να κρίνει 
καλύτερα την υπόθεση.

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διασφαλισθεί η ύπαρξη ουσιαστικού 
συνδετικού στοιχείου μεταξύ της εκάστοτε 
κληρονομικής διαδοχής και του κράτους 
μέλους που ασκεί τη σχετική δικαιοδοσία, 
ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να 
ορίζει ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους για το σύνολο της 
κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση 
αντιδικίας αρμόδια πρέπει να είναι τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους της 
συνήθους κατοικίας του θανόντος κατά 
το χρόνο του θανάτου του. Όταν ο θανών 
ασκεί το δικαίωμα επιλογής σύμφωνα με 
το άρθρο 17, τα δικαστήρια του κράτους 
της ιθαγένειας του θανόντος πρέπει 
επίσης να είναι αρμόδια, εφόσον αυτό 
ζητείται από όλα τα μέρη. Εάν τα κράτη 
μέλη προβλέπουν επίσης δικαστική 
αρμοδιότητα σε υποθέσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει αντιδικία, αυτό θα πρέπει να 
ισχύει, αντιστοίχως, με τον όρο ότι θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιθυμίες όλων των εμπλεκομένων· 
ενδεχομένως, ένα δικαστήριο που 
κηρύχθηκε αρχικά αρμόδιο θα πρέπει να 
δηλώσει ότι στερείται αρμοδιότητας. Εάν 
τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να 
ρυθμίσουν κληρονομικά ζητήματα χωρίς 
προσφυγή στα δικαστήρια, δεν θα πρέπει 
να εμποδίζονται προς τούτο από τους 
κανόνες περί αρμοδιότητας.

Or. de

Τροπολογία 130
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο όρος «δικαστήριο» καλύπτει όλες 
τις αρχές που ασκούν δικαιοδοτικά 
καθήκοντα, όπως, σε ορισμένα νομικά 
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συστήματα, συμβολαιογράφοι που 
ενεργούν ως εντεταλμένοι δικαστές ή 
άτομα που ορίζονται από δικαστήριο για 
να προβούν στη διανομή της 
κληρονομιάς.  Συνεπώς οι αρχές αυτές 
υπόκεινται σε δικαιοδοτικούς κανόνες και 
οι αποφάσεις τους θεωρούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού ότι 
συνιστούν δικαστικές αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 131
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον προσδιορισμό του τόπου 
συνήθους διαμονής του θανόντος πρέπει 
να εξετάζονται οι περιστάσεις του βίου 
του θανόντος κατά το χρόνο του θανάτου 
του και κατά τη διάρκεια των ετών που 
προηγήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια και τη συχνότητα της 
παρουσίας του στο συγκεκριμένο τόπο, 
καθώς και τις συνθήκες και τους λόγους 
της παρουσίας.

Or. it

Τροπολογία 132
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Ειδικότερα, ως συνήθης διαμονή 
νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο 
διαμένει μόνιμα, δηλαδή έχει ως κέντρο 
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της οικογενειακής και κοινωνικής του 
ζωής και όχι, αντίθετα, ο τόπος όπου 
ασκεί συνήθως την επαγγελματική του 
δραστηριότητα.

Or. it

Τροπολογία 133
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Σε περίπτωση δωρεών εν ζωή εκ 
μέρους του θανόντος, ο δωρεοδόχος και 
τρίτα μέρη προστατεύονται έναντι των 
επιπτώσεων μεταγενεστέρων μεταβολών 
του εφαρμοστέου κληρονομικού δικαίου. 
Αξίωση ανάκλησης της δωρεάς βάσει του 
εφαρμοστέου επί της διαδοχής δικαίου 
γίνεται δεκτή μόνο στο βαθμό που η 
δωρεά θα μπορούσε να ανακληθεί βάσει 
του δικαίου που υποθετικά θα διείπε τη 
κληρονομική διαδοχή  του δωρητή κατά 
το χρόνο που έγινε η δωρεά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 19α.

Τροπολογία 134
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εγκυρότητα του τύπου των 
διατάξεων τελευταίας βουλήσεως δεν 
καλύπτεται από τον κανονισμό. Για τα 

(19) Για τα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει 
τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 για τις συγκρούσεις νόμων που 
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κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 για τις συγκρούσεις νόμων που 
αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης, η
εν λόγω εγκυρότητα ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της εν λόγω σύμβασης εντός των 
ορίων του πεδίου εφαρμογής της.

αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης, η 
εγκυρότητα του τύπου των διατάξεων 
τελευταίας βουλήσεως ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της εν λόγω σύμβασης εντός των 
ορίων του πεδίου εφαρμογής της.
Επιπλέον, θα πρέπει να εγκριθούν στον 
παρόντα κανονισμό διατάξεις σχετικά με 
την εγκυρότητα του τύπου των διατάξεων 
τελευταίας βουλήσεως βασιζόμενες στην 
ανωτέρω σύμβαση, οι οποίες 
εφαρμόζονται επίσης στις κληρονομικές 
συμβάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 135
Kurt Lechner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η εγκυρότητα του τύπου των 
διατάξεων τελευταίας βουλήσεως δεν 
καλύπτεται από τον κανονισμό. Για τα 
κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη 
σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 
1961 για τις συγκρούσεις νόμων που 
αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης, η 
εν λόγω εγκυρότητα ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της εν λόγω σύμβασης εντός 
των ορίων του πεδίου εφαρμογής της.

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να ενσωματωθούν διατάξεις σχετικά με 
την εγκυρότητα του τύπου των διατάξεων 
τελευταίας βουλήσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κληρονομικών συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 136
Kurt Lechner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Στον κανονισμό θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με το 
δίκαιο που διέπει την ικανότητα 
σύνταξης διαθήκης.

Or. de

Τροπολογία 137
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με σκοπό τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης κληρονομικών δικαιωμάτων 
που έχουν αποκτηθεί σε ένα κράτος 
μέλος, οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου πρέπει να ευνοούν την 
εγκυρότητα των κληρονομικών 
συμβάσεων, με την πρόβλεψη 
εναλλακτικών συνδετικών στοιχείων. Οι 
θεμιτές προσδοκίες τρίτων πρέπει να 
προστατεύονται.

(20) Οι κληρονομικές συμβάσεις που είναι 
έγκυρες βάσει του δικαίου που ορίζεται 
από τον παρόντα κανονισμό, και τα 
δικαιώματα που παράγονται από τις 
συμβάσεις αναγνωρίζονται στα κράτη 
μέλη. Καθορίζονται ειδικοί κανόνες 
σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται επί 
του ουσιαστικού κύρους και του 
δεσμευτικού αποτελέσματος των
κληρονομικών συμβάσεων καθώς και επί 
των λοιπών νομικών ζητημάτων που 
σχετίζονται ειδικά με αυτές. 
Ενδεχομένως, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει 
να ισχύουν κατ’ αναλογία για τις 
συνδιαθήκες.

Or. en

Τροπολογία 138
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Για την ακίνητη περιουσία, το 
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται το κληρονομιαίο αντικείμενο 
εφαρμόζεται και για τα  μέτρα που 
αφορούν την εγγραφή στα δημόσια βιβλία 
της μεταβίβασης εμπράγματων 
δικαιωμάτων όπως και για τα 
αποτελέσματα της εγγραφής αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 139
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στο μέτρο που δεν υπονομεύεται ο 
γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού 
και προκειμένου να διευκολύνεται η 
μεταβίβαση ενός εμπράγματου 
δικαιώματος που έχει αποκτηθεί δυνάμει 
του κληρονομικού δικαίου, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να εμποδίζει την 
εφαρμογή ορισμένων αναγκαστικού 
δικαίου κανόνων της νομοθεσίας του 
τόπου όπου βρίσκεται ένα περιουσιακό 
στοιχείο, οι οποίοι πρέπει να 
απαριθμούνται εξαντλητικά.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεταβίβαση ενός εμπράγματου 
δικαιώματος στους δικαιούχους, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή ορισμένων αναγκαστικού 
δικαίου κανόνων της νομοθεσίας του 
τόπου όπου βρίσκεται ένα περιουσιακό 
στοιχείο.

Or. de

Τροπολογία 140
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Σε περίπτωση ακίνητης 
κληρονομικής περιουσίας ή 
κληρονομικής περιουσίας που έχει 
καταχωρηθεί σε μητρώα, δεν πρέπει να 
θίγονται οι διατάξεις του δικαίου της 
τοποθεσίας που διέπουν τη δημιουργία ή 
τη μεταβίβαση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων ή την καταχώρισή τους σε 
μητρώο, όταν η κτήση δικαιώματος 
βασίζεται σε μια πράξη σύστασης ή 
μεταβίβασης ή σε μία δικαστική 
απόφαση, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό 
με μία καταχώριση σε μητρώο.

Or. de

Τροπολογία 141
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
τη δυνατότητα στα δικαστήρια των κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν αντίθετη 
στη δημόσια τάξη του κράτους του 
δικάζοντος δικαστηρίου. Εντούτοις, τα 
δικαστήρια δεν πρέπει να μπορούν να 
εφαρμόζουν την εξαίρεση προς χάριν της 
δημόσιας τάξης προκειμένου να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο ενός άλλου 
κράτους μέλους ή για να αρνηθούν να 
αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν εκδοθείσα 
απόφαση, δημόσιο έγγραφο, δικαστικό 
συμβιβασμό ή ευρωπαϊκό 
κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον κάτι τέτοιο θα 
ήταν αντίθετο προς τον Χάρτη των 

(24) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν τη δυνατότητα στα 
δικαστήρια των κρατών μελών να μην 
εφαρμόζουν αλλοδαπό δίκαιο όταν η 
εφαρμογή του σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση θα ήταν αντίθετη στη δημόσια 
τάξη του κράτους του δικάζοντος 
δικαστηρίου.
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναδιατυπωθεί η υπό εξέταση διάταξη, η οποία φαίνεται να επιχειρεί τη 
μείωση του θεμελιώδους κριτηρίου του σεβασμού της δημόσιας τάξης του κράτους του 
δικάζοντος δικαστηρίου. Η αντίληψη αυτή έχει πράγματι μεγάλη σημασία για την προστασία 
των διαφορετικών νομικών και συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία 142
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τη δυνατότητα στα δικαστήρια των κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
αντίθετη στη δημόσια τάξη του κράτους 
του δικάζοντος δικαστηρίου. Εντούτοις, τα 
δικαστήρια δεν πρέπει να μπορούν να 
εφαρμόζουν την εξαίρεση προς χάριν της 
δημόσιας τάξης προκειμένου να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο ενός άλλου κράτους 
μέλους ή για να αρνηθούν να 
αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν εκδοθείσα 
απόφαση, δημόσιο έγγραφο, δικαστικό 
συμβιβασμό ή ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης.

(24) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τη δυνατότητα στα δικαστήρια των κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του θα ήταν 
προφανώς αντίθετη στη δημόσια τάξη του 
κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. 
Εντούτοις, τα δικαστήρια δεν πρέπει να 
μπορούν να εφαρμόζουν την εξαίρεση 
προς χάριν της δημόσιας τάξης 
προκειμένου να μην εφαρμόσουν το δίκαιο 
ενός άλλου κράτους μέλους ή για να 
αρνηθούν να αναγνωρίσουν ή να 
εκτελέσουν εκδοθείσα απόφαση, δημόσιο 
έγγραφο, δικαστικό συμβιβασμό ή 
ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον 
κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης.
Μικρές διαφορές στο δίκαιο νόμιμης 
μοίρας δεν θα πρέπει κατά κανόνα να 
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δικαιολογούν την άρνηση της εφαρμογής 
του δικαίου άλλου κράτους μέλους

Or. de

Τροπολογία 143
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους
ρυθμίζονται τα θέματα κληρονομικής 
διαδοχής στα κράτη μέλη, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει την
αναγνώριση και την εκτέλεση των 
δημόσιων εγγράφων. Παρόλα αυτά, τα 
δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να 
εξομοιωθούν με τις δικαιοδοτικές 
αποφάσεις όσον αφορά την αναγνώρισή 
τους. Η αναγνώριση των δημόσιων 
εγγράφων σημαίνει ότι αυτά απολαύουν 
της ίδιας αποδεικτικής ισχύος ως προς το 
περιεχόμενο του εγγράφου και ότι 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όπως και 
στη χώρα προέλευσής τους, συγχρόνως δε 
καλύπτονται από τεκμήριο εγκυρότητας, 
το οποίο όμως είναι μαχητό. Η 
εγκυρότητα αυτή μπορεί, επομένως, σε 
κάθε περίπτωση να αμφισβητηθεί 
ενώπιον δικαστηρίου του κράτους μέλους 
από το οποίο προέρχεται το δημόσιο 
έγγραφο, υπό τις διαδικαστικές 
προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία του 
ίδιου αυτού κράτους μέλους.

(26) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους
αποδεικνύεται η κληρονομική διαδοχή ή 
οι εξουσίες του εκτελεστή διαθήκης στα 
κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση
και την εκτέλεση των δημόσιων εγγράφων. 
Παρόλα αυτά, τα δημόσια έγγραφα δεν 
μπορούν να εξομοιωθούν με τις 
δικαιοδοτικές αποφάσεις όσον αφορά την 
αναγνώρισή τους. Τα δημόσια έγγραφα 
πρέπει να απολαύουν της ίδιας 
αποδεικτικής ισχύος εντός των ορίων των 
διατάξεων του κράτους μέλους 
προέλευσης και του κράτους μέλους 
προορισμού. Η δικαιοπραξία που 
αποτελεί την αιτία σύνταξης ενός 
δημοσίου εγγράφου δεν πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων του 
κεφαλαίου V· το κύρος και οι έννομες 
συνέπειες της πράξης αυτής πρέπει να 
διέπονται αποκλειστικά από τους κανόνες 
περί σύγκρουσης νόμων που ορίζονται 
στο κεφάλαιο ΙΙΙ και στο δίκαιο περί 
κληρονομικής διαδοχής στο οποίο αυτές 
παραπέμπουν.

Or. de

Τροπολογία 144
Marielle Gallo



AM\872403EL.doc 17/70 PE464.765v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 
ρυθμίζονται τα θέματα κληρονομικής 
διαδοχής στα κράτη μέλη, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει την
αναγνώριση και την εκτέλεση των 
δημόσιων εγγράφων. Παρόλα αυτά, τα 
δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να 
εξομοιωθούν με τις δικαιοδοτικές 
αποφάσεις όσον αφορά την αναγνώρισή 
τους. Η αναγνώριση των δημόσιων 
εγγράφων σημαίνει ότι αυτά απολαύουν 
της ίδιας αποδεικτικής ισχύος ως προς το 
περιεχόμενο του εγγράφου και ότι 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όπως και 
στη χώρα προέλευσής τους, συγχρόνως δε 
καλύπτονται από τεκμήριο εγκυρότητας, 
το οποίο όμως είναι μαχητό. Η εγκυρότητα 
αυτή μπορεί, επομένως, σε κάθε 
περίπτωση να αμφισβητηθεί ενώπιον 
δικαστηρίου του κράτους μέλους από το 
οποίο προέρχεται το δημόσιο έγγραφο, υπό 
τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που ορίζει 
η νομοθεσία του ίδιου αυτού κράτους 
μέλους.

(26) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 
ρυθμίζονται τα θέματα κληρονομικής 
διαδοχής στα κράτη μέλη, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει την
κυκλοφορία και την εκτέλεση των 
δημόσιων εγγράφων. Παρόλα αυτά, τα 
δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να 
εξομοιωθούν με τις δικαιοδοτικές 
αποφάσεις όσον αφορά την αναγνώρισή 
τους. Η κυκλοφορία των δημόσιων 
εγγράφων σημαίνει ότι αυτά απολαύουν 
της ίδιας αποδεικτικής ισχύος ως προς το 
περιεχόμενο του εγγράφου και ότι 
παράγουν τα ίδια αποτελέσματα όπως και 
στη χώρα προέλευσής τους, συγχρόνως δε 
καλύπτονται από τεκμήριο εγκυρότητας, 
το οποίο όμως είναι μαχητό. Η εγκυρότητα 
αυτή μπορεί, επομένως, σε κάθε 
περίπτωση να αμφισβητηθεί ενώπιον 
δικαστηρίου του κράτους μέλους από το 
οποίο προέρχεται το δημόσιο έγγραφο, υπό 
τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που ορίζει 
η νομοθεσία του ίδιου αυτού κράτους 
μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 145
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ταχεία, οικονομικά προσιτή και 
αποτελεσματική διευθέτηση των διεθνών 
κληρονομικών διαδοχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προϋποθέτει ότι οι κληρονόμοι, οι 
κληροδόχοι, οι εκτελεστές διαθήκης και οι 

(27) Η ταχεία, οικονομικά προσιτή και 
αποτελεσματική διευθέτηση των διεθνών 
κληρονομικών διαδοχών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προϋποθέτει ότι οι κληρονόμοι, οι 
κληροδόχοι, οι εκτελεστές διαθήκης και οι 
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διαχειριστές κληρονομιάς μπορούν να 
αποδείξουν ευχερώς και πέραν 
αμφισβήτησης την ιδιότητά τους στα 
κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται τα 
διάφορα περιουσιακά στοιχεία που 
απαρτίζουν την κληρονομιά. Προς 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των συναφών αποδείξεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο 
να προβλέπει την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου ενιαίου τύπου και να 
καθορίζει την αρχή που είναι αρμόδια για 
την έκδοσή του. Με σκοπό την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας, το εν λόγω 
κληρονομητήριο δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τις διαδικασίες που προβλέπει 
η εγχώρια νομοθεσία των κρατών μελών.
Ο κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τη 
συνάρθρωση του ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου με τις διαδικασίες αυτές.

διαχειριστές κληρονομιάς μπορούν να 
αποδείξουν ευχερώς και πέραν 
αμφισβήτησης την ιδιότητά τους στα 
κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται τα 
διάφορα περιουσιακά στοιχεία που 
απαρτίζουν την κληρονομιά. Προς 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των συναφών αποδείξεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο 
να προβλέπει, για διασυνοριακές 
υποθέσεις, την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου ενιαίου τύπου και να 
καθορίζει την αρχή  που είναι αρμόδια για
την έκδοσή του. Η εν λόγω αρχή μπορεί 
να είναι δικαστήριο όπως ορίζεται στον 
παρόντα κανονισμό ή άλλη αρχή, όπως 
συμβολαιογράφος. Η αρμόδια αρχή 
καθορίζεται από το κράτος μέλος, του 
οποίου τα δικαστήρια είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Με
σκοπό την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας, το εν λόγω 
κληρονομητήριο δεν πρέπει να 
αντικαθιστά τις διαδικασίες που προβλέπει 
η εγχώρια νομοθεσία των κρατών μελών.
Ο κανονισμός πρέπει να προσδιορίζει τη 
συνάρθρωση του ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου με τις διαδικασίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 146
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε από το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 

(34) Ο παρών κανονισμός τηρεί τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα 
δικαστήρια των κρατών μελών οφείλουν 
να σέβονται τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναφορά πρέπει να εξαλειφθεί, διότι οδηγεί στη δημιουργία ενός είδους ιεραρχίας μεταξύ 
των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πράγμα που συνεπάγεται ένα είδος 
προνομιακού καθεστώτος για την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία 147
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφαρμόζει 
τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο που 
θα μπορούσε να επηρεάσει δικαιώματα 
κυριότητας, συμφέροντα ή περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν συσταθεί ή 
μεταβιβαστεί ως αποτέλεσμα δωρεών ή 
ισοδύναμων διαθέσεων στις οποίες είχε 
προβεί ο θανών εν ζωή , εκτός εάν οι εν 
λόγω δωρεές ή διαθέσεις γίνονται υπέρ 
κληρονόμου ή καταπιστευματοδόχου του 
θανόντος και σύμφωνα με το δίκαιο που 
εφαρμόζεται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι παραδεκτό μια δωρεά ή παροχή εκ χαριστικής αιτίας στην οποία προέβη ο θανών εν 
ζωή να «διαρρηγνύεται», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αξιώσεις κατά φιλανθρωπικών 
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ιδρυμάτων. 

Τροπολογία 148
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στον παρόντα κανονισμό, ως «κράτος 
μέλος» νοούνται όλα τα κράτη μέλη με 
εξαίρεση τη Δανία, [το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ιρλανδία].

(2) Στον παρόντα κανονισμό, ως «κράτος 
μέλος» νοείται οποιοδήποτε κράτος μέλος
με εξαίρεση τη Δανία, [το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ιρλανδία].

Or. ro

Τροπολογία 149
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα δικαιώματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία που συστήνονται ή 
μεταβιβάζονται με άλλους τρόπους πλην 
της κληρονομικής διαδοχής, όπως π.χ. οι 
εκ χαριστικής αιτίας μεταβιβάσεις 
κυριότητας, η συνιδιοκτησία 
περισσοτέρων προσώπων με 
αντιστρεψιμότητα προς όφελος του 
επιζώντος, τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα, 
οι συμβάσεις ασφάλισης και οι ανάλογες 
ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 
19 παράγραφος 2 στοιχείο ι)·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 150
Klaus-Heiner Lehne
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η λύση, η κατάργηση και η συγχώνευση 
εταιρειών, ενώσεων και νομικών 
προσώπων·

η) η λύση, η παύση λειτουργίας και η 
συγχώνευση εταιρειών και άλλων
ενώσεων με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα·

Or. en

Τροπολογία 151
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) η σύσταση, λειτουργία και λύση 
καταπιστευμάτων (trust)·

θ) η σύσταση, λειτουργία και λύση 
καταπιστευμάτων (trusts) εκτός από 
καταπιστεύματα που έχουν συσταθεί με 
διατάξεις τελευταίας βουλήσεως ή με 
τους κανόνες περί αδιαθέτου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν επαρκείς λόγοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού τα κληρονομικά καταπιστεύματα και τα εκ του νόμου καταπιστεύματα λόγω 
αδιαθέτου (βλέπε: Ινστιτούτο Max Planck για το Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: 
Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 85).

Τροπολογία 152
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) η σύσταση, λειτουργία και λύση θ) η σύσταση, διαχείριση και λύση 
καταπιστευμάτων (trust), εξαιρουμένων 
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καταπιστευμάτων (trust)· των καταπιστευμάτων, που συστάθηκαν 
με διάταξη τελευταίας βούλησης ή μέσω 
εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής·

Or. en

Τροπολογία 153
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) η φύση εμπράγματων δικαιωμάτων επί 
περιουσιακών στοιχείων και η 
δημοσιότητα που δίδεται σε τέτοια 
δικαιώματα.

ι) η φύση εμπράγματων δικαιωμάτων, των 
τρόπων εμπράγματης κτήσης τους, η 
καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων 
σε δημόσιο μητρώο ή η δημοσιότητα που 
δίδεται σε τέτοια δικαιώματα και τα 
αποτελέσματα της καταχώρισης ή της μη 
καταχώρισης ενός εμπράγματου 
δικαιώματος σε δημόσιο μητρώο.

Or. de

Τροπολογία 154
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «κληρονομική διαδοχή», όλες οι 
περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας
αιτία θανάτου, είτε πρόκειται για 
ηθελημένη πράξη μεταβίβασης, υπό τη 
μορφή διαθήκης ή κληρονομικής 
σύμβασης, είτε πρόκειται για εκ του νόμου 
μεταβίβαση κυριότητας αιτία θανάτου·

α) «κληρονομική διαδοχή», όλες οι 
περιπτώσεις πρώτης μεταβίβασης αιτία 
θανάτου περιουσιακών στοιχείων,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον 
θανόντα στους δικαιούχους είτε πρόκειται 
για ηθελημένη πράξη μεταβίβασης, υπό τη 
μορφή διαθήκης ή κληρονομικής 
σύμβασης, είτε πρόκειται για εκ του νόμου 
μεταβίβαση κυριότητας αιτία θανάτου·

Or. de
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Τροπολογία 155
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δικαστήριο», κάθε δικαστική αρχή 
και κάθε αρμόδια αρχή των κρατών 
μελών η οποία ασκεί δικαιοδοτικά 
καθήκοντα σε θέματα κληρονομικής 
διαδοχής. Με τα δικαστήρια 
εξομοιούνται οι υπόλοιπες αρχές οι οποίες 
ασκούν, βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
από δημόσια αρχή, καθήκοντα που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δικαστήριο», κάθε δικαστική αρχή και 
κάθε αρμόδια αρχή των κρατών μελών η 
οποία ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα σε 
θέματα κληρονομικής διαδοχής. Με τα 
δικαστήρια εξομοιούνται οι υπόλοιπες 
αρχές οι οποίες ασκούν, βάσει εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων από δημόσια αρχή, 
καθήκοντα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό·

β) «δικαστήριο», κάθε δικαστική αρχή και 
κάθε αρμόδια αρχή των κρατών μελών η 
οποία ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα σε 
θέματα κληρονομικής διαδοχής. Με τα 
δικαστήρια εξομοιούνται οι υπόλοιπες 
αρχές οι οποίες ασκούν, βάσει εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων από δημόσια αρχή, 
καθήκοντα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό ή πρόσωπα που 
ασκούν δημόσια εξουσία (πχ. 
συμβολαιογράφοι)·

Or. ro



PE464.765v02-00 24/70 AM\872403EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Συμβολαιογράφοι που ασκούν δημόσια εξουσία ασκούν τα καθήκοντά τους σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα δε από αυτά συνίσταται στη ρύθμιση κληρονομικών υποθέσεων. 
Συνεπώς η ρητή αναφορά σε αυτούς καθιστά σαφές ότι έχουν αρμοδιότητα έκδοσης 
ευρωπαϊκών κληρονομητηρίων ως πρόσωπα τα οποία, χωρίς να αποτελούν αρχές, διαθέτουν 
την αρμοδιότητα αυτή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 157
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δικαστήριο», κάθε δικαστική αρχή και 
κάθε αρμόδια αρχή των κρατών μελών η
οποία ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα σε 
θέματα κληρονομικής διαδοχής. Με τα 
δικαστήρια εξομοιούνται οι υπόλοιπες 
αρχές οι οποίες ασκούν, βάσει εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων από δημόσια αρχή, 
καθήκοντα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό·

β) «δικαστήριο», κάθε δικαστική αρχή και 
κάθε αρμόδια αρχή των κρατών μελών ή 
πρόσωπο ή οντότητα τα οποία έχουν 
οριστεί από δικαστήριο και οι αποφάσεις 
τους έχουν επικυρωθεί από το ανωτέρω 
δικαστήριο, που ασκεί δικαιοδοτικά 
καθήκοντα σε θέματα κληρονομικής 
διαδοχής. Με τα δικαστήρια εξομοιούνται 
οι υπόλοιπες αρχές οι οποίες ασκούν, 
βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων από 
δημόσια αρχή, καθήκοντα που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, όπως 
αυτή καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό·

Or. fr

Τροπολογία 158
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «κληρονομική σύμβαση», συμφωνία με 
την οποία παρέχονται, τροποποιούνται ή 
αφαιρούνται, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 
δικαιώματα στη μελλοντική κληρονομική 

γ) «κληρονομική σύμβαση», συμφωνία
συνταχθείσα γραπτώς ή απορρέουσα από 
αμοιβαίες διαθήκες με την οποία 
παρέχονται, τροποποιούνται ή 
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διαδοχή ενός ή περισσοτέρων από τα 
πρόσωπα που συνάπτουν τη συμφωνία·

αφαιρούνται, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 
δικαιώματα στη μελλοντική κληρονομική 
διαδοχή ενός ή περισσοτέρων από τα 
πρόσωπα που συνάπτουν τη συμφωνία·

Or. de

Τροπολογία 159
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «συνδιαθήκες», διαθήκες που 
συντάσσονται από δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα σε ενιαία πράξη, προς όφελος 
τρίτου ή/και προς κοινό και αμοιβαίο 
όφελος·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία 160
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «κράτος μέλος προέλευσης», το κράτος 
μέλος στο οποίο, αναλόγως της 
περιπτώσεως, εκδόθηκε η απόφαση, 
επικυρώθηκε ή συνάφθηκε ο δικαστικός 
συμβιβασμός ή συντάχθηκε το δημόσιο 
έγγραφο·

ε) «κράτος μέλος προέλευσης», το κράτος 
μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση, 
επικυρώθηκε ή συνάφθηκε ο δικαστικός 
συμβιβασμός ή συντάχθηκε το δημόσιο 
έγγραφο·

Or. en

Τροπολογία 161
Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «προς ο η αίτηση κράτος μέλος», το 
κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η
αναγνώριση ή/και εκτέλεση της 
απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή 
του δημόσιου εγγράφου·

στ) «κράτος μέλος εκτέλεσης», το κράτος 
μέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση της 
απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή 
του δημόσιου εγγράφου·

Or. de

Τροπολογία 162
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «απόφαση», κάθε απόφαση που
εκδίδεται για υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής από δικαστήριο κράτους μέλους, 
ανεξαρτήτως της ονομασίας της, όπως 
απόφαση, διάταξη ή διαταγή εκτελέσεως, 
καθώς και ο καθορισμός του ποσού των 
δικαστικών εξόδων από τον γραμματέα·

ζ) «απόφαση», κάθε μέτρο ή κάθε
απόφαση που λαμβάνεται για υπόθεση 
κληρονομικής διαδοχής από δικαστήριο 
κράτους μέλους ή πρόσωπο ή οντότητα 
τα οποία έχουν οριστεί από δικαστήριο 
και έχει επικυρωθεί από αυτό, 
ανεξαρτήτως της ονομασίας της, όπως 
απόφαση, διάταξη ή διαταγή εκτελέσεως, 
καθώς και ο καθορισμός του ποσού των 
δικαστικών εξόδων από τον γραμματέα·

Or. fr

Τροπολογία 163
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «απόφαση», κάθε απόφαση που 
εκδίδεται για υπόθεση κληρονομικής 

ζ) «απόφαση», κάθε απόφαση που 
εκδίδεται για υπόθεση κληρονομικής 
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διαδοχής από δικαστήριο κράτους μέλους, 
ανεξαρτήτως της ονομασίας της, όπως 
απόφαση, διάταξη ή διαταγή εκτελέσεως, 
καθώς και ο καθορισμός του ποσού των 
δικαστικών εξόδων από τον γραμματέα·

διαδοχής από δικαστήριο κράτους μέλους, 
ανεξαρτήτως της ονομασίας της, όπως 
απόφαση, διάταξη, εκτελεστικό μέτρο ή 
διαταγή εκτελέσεως, καθώς και ο 
καθορισμός του ποσού των δικαστικών 
εξόδων από τον γραμματέα·

Or. en

Τροπολογία 164
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «δημόσιο έγγραφο»,  ένα έγγραφο που 
έχει συνταχθεί ή καταχωριστεί επίσημα ως 
δημόσιο έγγραφο και του οποίου η 
γνησιότητα:

η) «δημόσιο έγγραφο»,  ένα έγγραφο που 
έχει συνταχθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα 
με τον απαιτούμενο από τον νόμο τύπο
και του οποίου η γνησιότητα:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατός ο ορισμός μιας έννοιας χρησιμοποιώντας την ίδια έννοια. 

Τροπολογία 165
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «ευρωπαϊκό κληρονομητήριο», 
βεβαίωση η οποία εκδίδεται από το 
αρμόδιο δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του 
κεφαλαίου VI του παρόντος κανονισμού.

θ) «ευρωπαϊκό κληρονομητήριο», 
βεβαίωση η οποία εκδίδεται από το 
αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή κατ’ εφαρμογή 
του κεφαλαίου VI του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 166
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος όπου ο 
θανών πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου του κατά τη διάρκεια των 730 
ημερών που προηγήθηκαν του θανάτου 
του.

Or. it

Τροπολογία 167
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Δικαστήρια

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
εφαρμόζονται σε κάθε δικαστήριο των 
κρατών μελών, αλλά δεν εφαρμόζονται 
στις μη δικαιοδοτικές αρχές εκτός αν 
υπάρχει ανάγκη.

Or. fr

Τροπολογία 168
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, αρμόδια για θέματα 
κληρονομικής διαδοχής είναι τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου ο θανών είχε τη 
συνήθη κατοικία του κατά το χρόνο του 
θανάτου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, αρμόδια για θέματα 
κληρονομικής διαδοχής είναι τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους του 
οποίου ο θανών είχε την ιθαγένεια κατά το 
χρόνο του θανάτου.

(Οριζόντια τροπολογία που αφορά 
ολόκληρο το κείμενο και αντικαθιστά το 
κριτήριο της "συνήθους διαμονής")

Or. it

Τροπολογία 169
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού, αρμόδια για 
θέματα κληρονομικής διαδοχής είναι τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου ο θανών είχε τη 
συνήθη κατοικία του κατά τον χρόνο του 
θανάτου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους στην επικράτεια του 
οποίου ο θανών/η θανούσα είχε τη συνήθη 
κατοικία του/της κατά τον χρόνο του 
θανάτου έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν 
υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής στην 
περιουσία του θανόντος/της θανούσας 
στο σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 170
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ο θανών έχει επιλέξει 
το δίκαιο ενός κράτους μέλους ως το 
δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική του 
διαδοχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
17, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης βάσει του άρθρου 4 δύναται, 
κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο έχει 
επιλεγεί είναι καταλληλότερα να κρίνουν 
τη συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής, να αναβάλει την έκδοση 
απόφασης και να καλέσει τα μέρη να 
απευθυνθούν στα δικαστήρια του εν λόγω 
κράτους μέλους.

1. Σε περίπτωση που ο θανών έχει επιλέξει 
το δίκαιο ενός κράτους μέλους ως το 
δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική του 
διαδοχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
17, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης βάσει του άρθρου 4 αναβάλλει 
την έκδοση απόφασης, κατόπιν αιτήσεως 
ενός από τα μέρη ή ενός ενδιαφερόμενου 
προσώπου και εφόσον τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο έχει 
επιλεγεί είναι καταλληλότερα να κρίνουν 
τη συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής, καλεί τα μέρη να απευθυνθούν 
στα δικαστήρια του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 171
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ο θανών έχει επιλέξει 
το δίκαιο ενός κράτους μέλους ως το 
δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική του
διαδοχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
17, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης βάσει του άρθρου 4 δύναται, 
κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο έχει 
επιλεγεί είναι καταλληλότερα να κρίνουν 
τη συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής, να αναβάλει την έκδοση 
απόφασης και να καλέσει τα μέρη να 
απευθυνθούν στα δικαστήρια του εν λόγω 
κράτους μέλους.

1. Σε περίπτωση που ο θανών/η θανούσα
έχει επιλέξει το δίκαιο ενός κράτους 
μέλους ως το δίκαιο που θα διέπει την 
κληρονομική του/της διαδοχή κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 17, το 
δικαστήριο που επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης βάσει του άρθρου 4 δύναται, 
κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη και 
εφόσον θεωρεί ότι τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο έχει 
επιλεγεί είναι καταλληλότερα να κρίνουν 
τη συγκεκριμένη υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής, να αναβάλει την έκδοση 
απόφασης και να καλέσει τα μέρη να 
απευθυνθούν στα δικαστήρια του εν λόγω 
κράτους μέλους.
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Or. en

Τροπολογία 172
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο
σύμφωνα με το άρθρο 4 τάσσει προθεσμία 
εντός της οποίας τα μέρη οφείλουν, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, να 
απευθυνθούν στα δικαστήρια του κράτους 
μέλους του οποίου το δίκαιο έχει επιλεγεί.
Εάν τα εν λόγω δικαστήρια δεν 
επιληφθούν εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, το πρώτο επιληφθέν
δικαστήριο εξακολουθεί να ασκεί τη 
δικαιοδοσία του.

2. Το δικαστήριο που επιλήφθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 4 τάσσει προθεσμία 
εντός της οποίας τα μέρη οφείλουν, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, να 
απευθυνθούν στα δικαστήρια του κράτους 
μέλους του οποίου το δίκαιο έχει επιλεγεί.
Εάν τα εν λόγω δικαστήρια δεν 
επιληφθούν εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, το δικαστήριο που επελήφθη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 εξακολουθεί να 
ασκεί τη δικαιοδοσία του.

Or. en

Τροπολογία 173
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Παρέκταση αρμοδιότητας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, 
σύμφωνα με το οποίο ο θανών/η θανούσα 
επέλεξε κράτος μέλος το δίκαιο του 
οποίου θα διέπει τη κληρονομική διαδοχή 
στη περιουσία του/της σύμφωνα με το 
άρθρο 17, τα μέρη μπορούν να 
συμφωνήσουν ότι το δικαστήριο ή τα 
δικαστήρια αυτού του κράτους μέλους θα 
έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν 
υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής στη 
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περιουσία του θανόντος/της θανούσας. 

Or. en

Τροπολογία 174
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Άρνηση δικαιοδοσίας

 Σε περίπτωση που τα δικαστήρια του 
κράτους μέλους στην επικράτεια του 
οποίου ο θανών/ή θανούσα είχε τη 
συνήθη κατοικία το /της επιληφθούν 
αυτεπαγγέλτως των διαδικασιών της 
κληρονομικής διαδοχής και εάν τα μέρη 
συμφωνήσουν να απευθυνθούν στα 
δικαστήρια το δίκαιο των οποίων είχε 
επιλέξει ο θανών/η θανούσα σύμφωνα με 
το άρθρο 5α ή να φέρουν τις διαδικασίες 
περί κληρονομικής διαδοχής ενώπιον 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής 
αυτού του κράτους μέλους, τα δικαστήρια 
που επιλήφθηκαν αυτεπαγγέλτως 
αρνούνται τη δικαιοδοσία τους.

Or. en

Τροπολογία 175
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α έως και γ της πρώτης 
παραγράφου, η αρμοδιότητα καλύπτει 
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ολόκληρη την κληρονομιά.

Or. en

Τροπολογία 176
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Forum necessitatis

Όταν κανένα δικαστήριο κράτους μέλους 
δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει των 
άρθρων 4 ή 6, τα δικαστήρια κράτους 
μέλους μπορούν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να αποφανθούν για την 
κληρονομική διαδοχή, εφόσον δεν είναι 
ευλόγως δυνατή ή είναι ανέφικτη η 
έναρξη ή η διεξαγωγή διαδικασίας σε 
τρίτο κράτος με το οποίο η υπόθεση 
παρουσιάζει στενό σύνδεσμο.

Or. fr

Τροπολογία 177
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου 
όπου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο

Σε περίπτωση που το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε 
περιουσιακό στοιχείο αξιώνει παρέμβαση 
των δικαστηρίων του προκειμένου να 



PE464.765v02-00 34/70 AM\872403EL.doc

EL

ληφθούν μέτρα που εμπίπτουν στη 
σφαίρα του εμπράγματου δικαίου και 
σχετίζονται με τη μεταβίβαση της 
κυριότητας επί του συγκεκριμένου 
περιουσιακού στοιχείου και με την 
καταχώρηση ή μεταγραφή της στο 
κτηματολόγιο, τα δικαστήρια του εν λόγω 
κράτους μέλους είναι αρμόδια για τη 
λήψη των σχετικών μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 178
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός κανόνας Γενικοί κανόνες σε περίπτωση μη 
επιλογής

Or. en

Τροπολογία 179
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός κανόνας Οι γενικοί κανόνες σε περίπτωση μη 
επιλογής

Or. en

Τροπολογία 180
Diana Wallis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς είναι εφαρμοστέο 
το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο θανών
είχε τη συνήθη κατοικία του κατά τον 
χρόνο του θανάτου.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς θανόντος 
προσώπου είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του 
κράτους στο οποίο ο θανών/η θανούσα
είχε τη συνήθη κατοικία του/της κατά τον 
χρόνο του θανάτου του/της και στο οποίο 
επίσης κατοικούσε για περίοδο 
τουλάχιστον τεσσάρων ετών αμέσως πριν 
από το θάνατό του/της.

Or. en

Τροπολογία 181
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς είναι εφαρμοστέο 
το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο θανών
είχε τη συνήθη κατοικία του κατά τον 
χρόνο του θανάτου.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς  είναι 
εφαρμοστέο το δίκαιο του κράτους στο 
οποίο ο θανών/η θανούσα είχε τη συνήθη 
κατοικία του/της κατά τον χρόνο του 
θανάτου του/της και στο οποίο επίσης 
κατοικούσε για περίοδο τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών αμέσως πριν από το 
θάνατό του/της.

Or. en

Τροπολογία 182
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς είναι εφαρμοστέο 
το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο θανών 
είχε τη συνήθη κατοικία του κατά τον 
χρόνο του θανάτου.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 
διάταξης του παρόντος κανονισμού, για το 
σύνολο της κληρονομιάς είναι εφαρμοστέο 
το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο θανών 
είχε τουλάχιστον επί δύο χρόνια τη 
συνήθη κατοικία του κατά τον χρόνο του 
θανάτου.

Or. de

Τροπολογία 183
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή του δικαίου που εφαρμόζεται 
επί της κληρονομικής διαδοχής δυνάμει 
της παραγράφου 1 δεν δύναται να έχει ως 
αποτέλεσμα να αποστερούνται πλήρως τα 
μέλη της οικογένειας του θανόντος της 
προστασίας που παρέχεται σε αυτά από 
τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου 
του κράτους του οποίου την ιθαγένεια 
είχε ο θανών κατά το χρόνο του θανάτου, 
όσον αφορά τη νόμιμη μοίρα ή ισοδύναμα 
μέτρα.  

Or. en

Τροπολογία 184
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
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εφαρμοστέο δίκαιο στη διαδοχή του 
συνόλου της περιουσίας του θανόντος 
προσώπου είναι το δίκαιο του κράτους 
του οποίου το πρόσωπο αυτό είχε την 
ιθαγένεια κατά το χρόνο του θανάτου. Το 
δίκαιο αυτό είναι επίσης εφαρμοστέο εάν 
ο θανών είχε συνήθη διαμονή σε 
περισσότερα κράτη κατά το χρόνο του 
θανάτου.

Or. en

Τροπολογία 185
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ 
εξαίρεση, προκύπτει σαφώς από όλες τις 
πτυχές της προσωπικής κατάστασης του 
θανόντος ότι κατά το χρόνο του θανάτου 
του συνδεόταν προδήλως στενότερα με 
κράτος άλλο από εκείνο το δίκαιο του 
οποίου θα εφαρμοζόταν σε διαφορετική 
περίπτωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
το δίκαιο που εφαρμόζεται επί της 
κληρονομικής του διαδοχής είναι το 
δίκαιο του άλλου αυτού κράτους. 

Or. en

Τροπολογία 186
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
εφαρμοστέο δίκαιο στη διαδοχή του 
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συνόλου της περιουσίας του θανόντος 
προσώπου είναι το δίκαιο του κράτους 
του οποίου το πρόσωπο αυτό είχε την 
ιθαγένεια κατά το χρόνο του θανάτου. Το 
δίκαιο αυτό είναι επίσης εφαρμοστέο εάν 
ο θανών είχε συνήθη διαμονή σε 
περισσότερα κράτη κατά το χρόνο του 
θανάτου.

Or. en

Τροπολογία 187
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ 
εξαίρεση, προκύπτει σαφώς από όλες τις 
πτυχές της προσωπικής κατάστασης του 
θανόντος ότι κατά το χρόνο του θανάτου 
του συνδεόταν προδήλως στενότερα με 
κράτος άλλο από εκείνο το δίκαιο του 
οποίου θα εφαρμοζόταν σε διαφορετική 
περίπτωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
το δίκαιο που εφαρμόζεται επί της 
κληρονομικής του διαδοχής είναι το 
δίκαιο του άλλου αυτού κράτους. 

Or. en

Τροπολογία 188
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους του 
οποίου ο θανών είχε την ιθαγένεια κατά 
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το χρόνο του θανάτου του. Το δίκαιο 
αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
κατά την οποία ο θανών είχε τη συνήθη 
διαμονή του σε περισσότερα κράτη.

Or. de

Τροπολογία 189
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν προκύπτει αναμφιβόλως από όλες 
τις περιστάσεις ότι ο θανών είχε 
στενότερους δεσμούς με ένα άλλο κράτος, 
εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
κληρονομική διαδοχή το δίκαιο του 
κράτους αυτού.

Or. de

Τροπολογία 190
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα πρόσωπο δύναται να επιλέξει ως 
εφαρμοστέο δίκαιο για το σύνολο της 
κληρονομιάς του το δίκαιο του κράτους 
του οποίου κατέχει την ιθαγένεια.

1. Ένα πρόσωπο δύναται να επιλέξει ως 
εφαρμοστέο δίκαιο για το σύνολο της 
κληρονομιάς του το εσωτερικό δίκαιο
(εξαιρουμένων των κανόνων ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου) του κράτους του οποίου 
κατέχει την ιθαγένεια τη στιγμή της 
επιλογής του δικαίου. Η επιλογή δικαίου 
καθίσταται έγκυρη, εάν το πρόσωπο αυτό 
έχει το χρόνο του θανάτου του την 
ιθαγένεια του κράτους, του οποίου το 
δίκαιο έχει επιλέξει.
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Or. en

Τροπολογία 191
Kurt Lechner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η επιλογή δικαίου καθίσταται έγκυρη 
και όταν το πρόσωπο αυτό κατέχει τη 
στιγμή του θανάτου του την ιθαγένεια του 
κράτους, του οποίου το δίκαιο έχει 
επιλέξει.
Η επιλογή δικαίου πρέπει να εκφράζεται 
με επαρκή σαφήνεια κατ' εφαρμογή 
γενικώς αναγνωρισμένων κριτηρίων 
ερμηνείας.

Or. de

Τροπολογία 192
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προσδιορισμός του δικαίου που είναι 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
πρέπει να είναι ρητός και να 
περιλαμβάνεται σε δήλωση που έχει 
περιβληθεί τον τύπο ο οποίος προβλέπεται 
για τις διατάξεις τελευταίας βουλήσεως.

2. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με ρητή
δήλωση που έχει περιβληθεί τον τύπο ο 
οποίος προβλέπεται για τις διατάξεις 
τελευταίας βουλήσεως ή να αποδεικνύεται 
πέραν πάσης αμφιβολίας  από τους όρους 
διάταξης τελευταίας βουλήσεως.

Or. en

Τροπολογία 193
Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εφαρμογή του δικαίου που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν θίγει τα 
δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου που 
δεν είναι μέρος της σύμβασης και το οποίο, 
με βάση το δίκαιο που καθορίζεται στο 
άρθρο 16 ή στο άρθρο 17, έχει δικαίωμα σε 
νόμιμη μοίρα ή άλλου είδους δικαίωμα που 
δεν είναι δυνατό να του στερήσει το 
πρόσωπο για του οποίου την κληρονομική 
διαδοχή πρόκειται.

4. Η έννομη πράξη που ορίζεται σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ρυθμίζει 
κληρονομικές συμβάσεις αιτία θανάτου 
μόνο όσον αφορά το ουσιαστικό κύρος, 
τη φύση και την έκταση της 
δεσμευτικότητάς τους, τις ερμηνείες, 
καθώς και της ανάκλησης της 
κληρονομικής σύμβασης και της 
υπαναχώρησης από αυτή.

Or. de

Τροπολογία 194
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α

Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας 
βουλήσεως

Μια διάταξη τελευταίας βουλήσεως είναι 
έγκυρη ως προς τον τύπο αν συνάδει με 
το εσωτερικό δίκαιο:
α) του κράτους στο οποίο συντάχθηκε 
διαθήκη, ή
β) του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
είχε ο διαθέτης είτε κατά το χρόνο 
σύνταξης της διαθήκης είτε κατά το 
χρόνο του θανάτου του, ή
γ) του κράτους στο οποίο ο διαθέτης είχε 
την κατοικία του είτε κατά το χρόνο 
σύνταξης της διαθήκης είτε κατά το 
χρόνο του θανάτου του, ή
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δ) του κράτους στο οποίο ο διαθέτης είχε 
τη συνήθη διαμονή του είτε κατά το 
χρόνο σύνταξης της διαθήκης είτε κατά 
το χρόνο του θανάτου του, ή
ε) προκειμένου για ακίνητα, της 
τοποθεσίας τους.
2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 
επίσης  στις κληρονομικές συμβάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 195
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας 

βουλήσεως
1. Μια διάταξη τελευταίας βουλήσεως 
είναι έγκυρη ως προς τον τύπο αν συνάδει 
με το εσωτερικό δίκαιο:
α) του κράτους στο οποίο ο διαθέτης 
επιχείρησε τη διαθήκη, ή
β) του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
είχε ο διαθέτης είτε κατά τον χρόνο 
επιχειρήσεως της διαθήκης είτε κατά τον 
χρόνο του θανάτου, ή
γ) του κράτους στο οποίο ο διαθέτης είχε 
την κατοικία του είτε κατά τον χρόνο 
επιχειρήσεως της διαθήκης είτε κατά τον 
χρόνο του θανάτου, ή
δ) του κράτους στο οποίο ο διαθέτης είχε 
τη συνήθη διαμονή του είτε κατά τον 
χρόνο επιχειρήσεως της διαθήκης είτε 
κατά τον χρόνο του θανάτου, ή
ε) όσον αφορά τα στοιχεία της ακίνητης 
περιουσίας, του κράτους στο οποίο αυτά 
βρίσκονται.
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2. Η παράγραφος 1 θα εφαρμόζεται 
επίσης σε διατάξεις διαθήκης που 
ανακαλούν προηγούμενη διάταξη 
διαθήκης. Η ανάκληση θα είναι επίσης 
έγκυρη όσον αφορά τον τύπο αν συνάδει 
με οποιοδήποτε από τα δίκαια σύμφωνα 
με τα οποία, υπό τους όρους της 
παραγράφου 1, ήταν έγκυρη η διάταξη 
διαθήκης που ανακλήθηκε.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οποιαδήποτε διάταξη του 
δικαίου που περιορίζει τους 
επιτρεπόμενους τύπους διατάξεων 
διαθήκης με αναφορά στην ηλικία, την 
ιθαγένεια ή άλλες πτυχές της προσωπικής 
κατάστασης του διαθέτη, θα θεωρείται 
ότι αφορά ζητήματα τύπου. Ο ίδιος 
κανόνας ισχύει όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν 
οι μάρτυρες προκειμένου να είναι έγκυρη 
διάταξη διαθήκης.

Or. en

Τροπολογία 196
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δίκαιο που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κεφαλαίου III διέπει 
το σύνολο της κληρονομικής διαδοχής, 
από την έναρξή της μέχρι την οριστική
μεταβίβαση της κληρονομικής περιουσίας 
στους δικαιούχους.

1. Το δίκαιο που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
διέπει το σύνολο της κληρονομικής 
διαδοχής, από την έναρξή της μέχρι την
πρώτη μεταβίβαση της κληρονομικής 
περιουσίας από τον θανόντα στους 
δικαιούχους.

Or. de

Τροπολογία 197
Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη μεταβίβαση στους κληρονόμους και 
τους κληροδόχους των περιουσιακών 
στοιχείων και των δικαιωμάτων που 
απαρτίζουν την κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων και των 
αποτελεσμάτων της αποδοχής 
κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή της 
αποποίησής τους·

στ) την πρώτη μεταβίβαση στους 
κληρονόμους και, κατά περίπτωση, τους 
κληροδόχους των περιουσιακών στοιχείων,
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απαρτίζουν την κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων και των 
αποτελεσμάτων της αποδοχής 
κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή της 
αποποίησής τους, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 20α·

Or. de

Τροπολογία 198
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τη μεταβίβαση στους κληρονόμους και 
τους κληροδόχους των περιουσιακών 
στοιχείων και των δικαιωμάτων που 
απαρτίζουν την κληρονομία, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων και των 
αποτελεσμάτων της αποδοχής κληρονομίας
ή κληροδοσίας ή της αποποίησής τους·

στ) τη μεταβίβαση στους κληρονόμους και 
τους κληροδόχους των περιουσιακών 
στοιχείων, των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που απαρτίζουν την
κληρονομία, συμπεριλαμβανομένων των 
όρων και των αποτελεσμάτων της 
αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας ή 
της αποποίησής τους, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 20α·

Or. fr

Τροπολογία 199
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις πράξεις στις οποίες δύνανται να 
προβούν οι κληρονόμοι, οι εκτελεστές 
διαθήκης και οι λοιποί διαχειριστές
κληρονομίας, όπως είναι η εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων και η εξόφληση 
δανειστών·

ζ) τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, 
ιδίως όσον αφορά τις πράξεις στις οποίες 
δύνανται να προβούν οι κληρονόμοι, οι 
εκτελεστές διαθήκης και οι λοιποί 
διαχειριστές κληρονομίας, όπως είναι η 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και η 
εξόφληση δανειστών·

Or. fr

Τροπολογία 200
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Απόδοση από δωρεοδόχους δωρεών εν 

ζωή
1. Η απόδοση από τον δωρεοδόχο 
δωρεάς εν ζωή μπορεί να απαιτηθεί 
δυνάμει του δικαίου που εφαρμόζεται επί 
της κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό στο βαθμό και 
μόνο που η εν λόγω απόδοση θα 
μπορούσε επίσης να απαιτηθεί δυνάμει 
του δικαίου το οποίο, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, θα διείπε τη 
κληρονομική διαδοχή της περιουσίας του 
δωρητή κατά το χρόνο που έγινε η 
δωρεά. 
2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, η επιλογή δικαίου που 
έγινα από τον δωρητή σύμφωνα με τα 
άρθρα 17, 18 παράγραφος 3, και 18α, 
παράγραφος 3, γίνεται δεκτή μόνον 
εφόσον ο δωρεοδόχος γνώριζε την 
επιλογή του δικαίου κατά το χρόνο που 
έγινε η δωρεά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει προταθεί κανόνας σύγκρουσης νόμων για την απόδοση δωρεών στις οποίες είχε προβεί εν 
ζωή ο θανών προκειμένου να προστατεύονται ο δωρεοδόχος και τρίτα μέρη από μεταγενέστερη 
μεταβολή του εφαρμοστέου κληρονομικού δικαίου. Αξίωση ανάκλησης της δωρεάς βάσει του 
εφαρμοστέου επί της διαδοχής δικαίου γίνεται δεκτή μόνο στο βαθμό που η δωρεά θα μπορούσε
να ανακληθεί βάσει του δικαίου που υποθετικά θα διείπε τη διαδοχή της περιουσίας του δωρητή 
κατά το χρόνο που έγινε η δωρεά. Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 85).

Τροπολογία 201
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α

Εμπράγματο δίκαιο

Ο παρών κανονισμός δε θίγει την 
εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων 
ενός κράτους, στο οποίο βρίσκονται τα 
ακίνητα ή τα καταχωρημένα σε δημόσια 
μητρώα στοιχεία της κληρονομιάς, οι 
οποίες αφορούν την κτήση ή τη 
μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων 
εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά τα 
στοιχεία της κληρονομίας ή την 
καταχώρησή τους σε δημόσια μητρώα 
και συγκεκριμένα μόνο στο βαθμό στον 
οποίο η κτήση του δικαιώματος 
θεμελιούται αποκλειστικά δυνάμει της 
πράξης κτήσης ή μεταβίβασης ή μιας 
δικαστικής απόφασης ή σε συνδυασμό με 
καταχώριση σε μητρώο.

Or. de

Τροπολογία 202
Marielle Gallo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 α

Εμπράγματο δίκαιο

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους στο 
οποίο βρίσκεται το κληρονομιαίο 
ακίνητο, ιδίως τα μέτρα σχετικά με την 
εγγραφή της μεταβίβασης του εν λόγω 
περιουσιακού στοιχείου στα δημόσια 
βιβλία και τα αποτελέσματα της εγγραφής 
αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 203
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Εφαρμογή του δικαίου του τόπου όπου 

βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο
1. Το δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
κληρονομική διαδοχή δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους όπου 
βρίσκεται το εκάστοτε περιουσιακό 
στοιχείο στο μέτρο που αυτό το τελευταίο 
δίκαιο, αναφορικά με την αποδοχή ή την 
αποποίηση κληρονομιάς ή κληροδοσίας, 
επιβάλλει παρεπόμενες διατυπώσεις σε 
σχέση με εκείνες που επιβάλλει το 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
δίκαιο.
2. Το δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
κληρονομική διαδοχή δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους 
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μέλους όπου βρίσκεται το περιουσιακό 
στοιχείο:
α) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για τη 
διαχείριση και την εκκαθάριση της 
κληρονομιάς τον διορισμό διαχειριστή ή 
εκτελεστή διαθήκης από αρχή του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
δίκαιο διέπει τον προσδιορισμό των 
προσώπων, π.χ. των κληρονόμων, 
κληροδόχων, εκτελεστών διαθήκης ή 
διαχειριστών, στους οποίους είναι δυνατό 
να ανατεθεί η διαχείριση και εκκαθάριση 
της κληρονομιάς·
β) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για την 
οριστική μεταβίβαση της κληρονομιάς 
στους δικαιούχους την προηγούμενη 
καταβολή των φόρων που σχετίζονται με 
την κληρονομική διαδοχή.

Or. fr

Τροπολογία 204
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
κληρονομική διαδοχή δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους μέλους
όπου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο:

2. Κατά παρέκκλιση του εφαρμοστέου
στην κληρονομική διαδοχή δικαίου, όταν 
το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η κληρονομιαία περιουσία 
προβλέπει το διορισμό διαχειριστή της 
κληρονομίας ή εκτελεστή της διαθήκης, 
εφαρμόζεται το δίκαιο αυτού του κράτους 
μέλους σε σχέση με την εν λόγω 
κληρονομιαία περιουσία ως προς τα 
ακόλουθα ζητήματα:

Or. en
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Τροπολογία 205
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
κληρονομική διαδοχή δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή του δικαίου του κράτους μέλους
όπου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο:

2. Κατά παρέκκλιση του εφαρμοστέου
στην κληρονομική διαδοχή δικαίου, όταν 
το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο
βρίσκεται η κληρονομιαία περιουσία 
προβλέπει το διορισμό διαχειριστή της 
κληρονομίας ή εκτελεστή της διαθήκης, 
εφαρμόζεται το δίκαιο αυτού του κράτους
μέλους σε σχέση με την εν λόγω 
κληρονομιαία περιουσία ως προς τα 
ακόλουθα ζητήματα:

Or. en

Τροπολογία 206
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για τη 
διαχείριση και την εκκαθάριση της 
κληρονομιάς τον διορισμό διαχειριστή ή 
εκτελεστή διαθήκης από αρχή του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
δίκαιο διέπει τον προσδιορισμό των 
προσώπων, π.χ. των κληρονόμων, 
κληροδόχων, εκτελεστών διαθήκης ή 
διαχειριστών, στους οποίους είναι δυνατό 
να ανατεθεί η διαχείριση και εκκαθάριση 
της κληρονομιάς·

α) το διορισμό του διαχειριστή ή του
εκτελεστή από αρχή που βρίσκεται στο εν 
λόγω κράτος μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 207
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για τη 
διαχείριση και την εκκαθάριση της 
κληρονομιάς τον διορισμό διαχειριστή ή 
εκτελεστή διαθήκης από αρχή του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Το 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
δίκαιο διέπει τον προσδιορισμό των 
προσώπων, π.χ. των κληρονόμων, 
κληροδόχων, εκτελεστών διαθήκης ή 
διαχειριστών, στους οποίους είναι δυνατό 
να ανατεθεί η διαχείριση και εκκαθάριση 
της κληρονομιάς·

α) το διορισμό του διαχειριστή ή του
εκτελεστή από αρχή που βρίσκεται στο εν 
λόγω κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 208
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για την 
οριστική μεταβίβαση της κληρονομιάς 
στους δικαιούχους την προηγούμενη 
καταβολή των φόρων που σχετίζονται με 
την κληρονομική διαδοχή.

β) τις εξουσίες και τα καθήκοντα κάθε 
διορισμένου διαχειριστή ή εκτελεστή που 
δύνανται να ασκηθούν σε σχέση με τα 
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 209
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οσάκις θέτει ως προϋπόθεση για την 
οριστική μεταβίβαση της κληρονομιάς 
στους δικαιούχους την προηγούμενη 
καταβολή των φόρων που σχετίζονται με 
την κληρονομική διαδοχή.

β) τις εξουσίες και τα καθήκοντα κάθε 
διορισμένου διαχειριστή ή εκτελεστή που 
δύνανται να ασκηθούν σε σχέση με τα 
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 210
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε διαχειριστής ή εκτελεστής που 
έχει διοριστεί σύμφωνα με το εν λόγω 
δίκαιο εξουσιοδοτείται επίσης, δυνάμει 
του δικαίου αυτού, να εξοφλήσει τα χρέη 
του θανόντος, είτε εκκρεμούν στο εν λόγω 
κράτος μέλος είτε όχι. Ωστόσο, η σειρά 
προτεραιότητας για την εξόφληση όλων 
αυτών των χρεών καθορίζεται σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο επί της κληρονομικής 
διαδοχής δίκαιο.
Ως προς το διορισμό των διαχειριστών  ή 
εκτελεστών, η αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους διορίζει τα ακόλουθα 
πρόσωπα για να ενεργήσουν υπό την 
ιδιότητα αυτή:
α) κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
η διαχείριση της κληρονομιάς από 
δικαστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί 
δικαιοδοσία σε σχέση με τη κληρονομική 
διαδοχή· ή
β) στις περιπτώσεις που σε κανένα 
πρόσωπο δεν έχουν ανατεθεί παρόμοια 
καθήκοντα, κάθε πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται ως κληρονόμος σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο επί της κληρονομικής 
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διαδοχής δίκαιο·    ή
γ) άλλα τέτοια πρόσωπα που διορίζει η 
αρχή αυτή· 
Οι διορισμοί που προβλέπονται στο 
στοιχείο γ) πραγματοποιούνται μόνο κατ’ 
εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις που 
τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ως 
κληρονόμοι σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
επί της κληρονομικής διαδοχής δίκαιο  
είτε υπολείπονται αριθμητικά ή είναι 
υπεράριθμα σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η αρχή 
είτε δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα για να ενεργούν ως διαχειριστές 
ή εκτελεστές για λόγους δημόσιας 
πολιτικής (δημόσιας τάξης) του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 211
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όπου εφαρμόζεται η παρούσα 
παράγραφος, κάθε διαχειριστής ή 
εκτελεστής που έχει διοριστεί σύμφωνα 
με το εν λόγω δίκαιο εξουσιοδοτείται 
επίσης, δυνάμει του δικαίου αυτού, να 
εξοφλήσει τα χρέη του θανόντος, είτε 
εκκρεμούν στο εν λόγω κράτος μέλος είτε 
όχι. Ωστόσο, η σειρά προτεραιότητας για 
την εξόφληση όλων αυτών των χρεών 
καθορίζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
επί της κληρονομικής διαδοχής δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 212
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κατ’ εφαρμογή του στοιχείου α) της 
παραγράφου 2, η αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διορίζει 
τα ακόλουθα πρόσωπα για να ενεργήσουν 
υπό την ιδιότητα αυτή:
α) κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
η διαχείριση της κληρονομιάς από 
δικαστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί 
δικαιοδοσία σε σχέση με τη κληρονομική 
διαδοχή· ή
β) στις περιπτώσεις που σε κανένα 
πρόσωπο δεν έχουν ανατεθεί παρόμοια 
καθήκοντα, κάθε πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται ως κληρονόμος σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο επί της κληρονομικής 
διαδοχής δίκαιο·    ή
γ) άλλα τέτοια πρόσωπα που διορίζει η 
αρχή αυτή· 

Or. en

Τροπολογία 213
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι διορισμοί που προβλέπονται στο 
στοιχείο γ) της παραγράφου 2β 
πραγματοποιούνται μόνο κατ’ εξαίρεση 
και μόνο στις περιπτώσεις που τα 
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ως 
κληρονόμοι σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
επί της κληρονομικής διαδοχής δίκαιο  
είτε υπολείπονται αριθμητικά ή είναι 
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υπεράριθμα σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η αρχή 
είτε δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα για να ενεργούν ως διαχειριστές
ή εκτελεστές για λόγους δημόσιας 
πολιτικής (δημόσιας τάξης) του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 214
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναπαραπομπή Αναπαραπομπή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ό όρος «αναπαραπομπή» πρέπει να χρησιμοποιείται  σύμφωνα με τον κανονισμό Ρώμη Ι και 
τον κανονισμό Ρώμη ΙΙ (βλέπε:   Ινστιτούτο Max Planck για το Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο: Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 105).

Τροπολογία 215
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οσάκις ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 
είναι εφαρμοστέο το δίκαιο ενός κράτους, 
εννοεί τους κανόνες δικαίου που ισχύουν 
στο εν λόγω κράτος, εξαιρουμένων των 
κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Οσάκις ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 
είναι εφαρμοστέο το δίκαιο ενός κράτους
μέλους, εννοεί τους κανόνες δικαίου που 
ισχύουν στο εν λόγω κράτος, 
εξαιρουμένων των κανόνων ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Φαίνεται λογικό να αποκλείεται η αναπαραπομπή μόνο στις περιπτώσεις που ο κανονισμός 
προβλέπει την εφαρμογή του δικαίου κράτους μέλους (βλέπε: Ινστιτούτο Max Planck για το 
Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 105).

Τροπολογία 216
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, εάν ορίζεται ως 
εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο τρίτου 
κράτους  και αυτό παραπέμπει στο δίκαιο 
κράτους μέλους, εφαρμόζεται το 
τελευταίο αυτό, εκτός εάν ο θανών είχε 
επιλέξει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17 
του παρόντος κανονισμού, να διέπει την 
κληρονομική διαδοχή του το δίκαιο του 
τρίτου κράτους.

Or. fr

Τροπολογία 217
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οσάκις ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 
είναι εφαρμοστέο το δίκαιο ενός μη 
κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι κανόνες 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του 
κράτους αυτού οσάκις παραπέμπουν, για 
τα θέματα κληρονομικής διαδοχής , στο 
δίκαιο οποιουδήποτε κράτους μέλους· 
εφαρμόζεται το δίκαιο του εν λόγω 
κράτους μέλους, εξαιρουμένων των 
κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
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του κράτους αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που ο κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του δικαίου μη κράτους μέλους 
του οποίου το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο παραπέμπει, όσον αφορά τη κληρονομική διαδοχή, στο 
δίκαιο της χώρας του εκδικάζοντος δικαστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, η εν 
λόγω παραπομπή πρέπει να γίνεται δεκτή, και να εφαρμόζεται το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω 
κράτους μέλους (βλέπε:  Ινστιτούτο Max Planck για το Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: 
Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 106).

Τροπολογία 218
Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του περιεχομένου των 
παραγράφων 1 και 1α, οσάκις τα άρθρα 
17, 18, 18α, 18β ή 20 ορίζουν ότι είναι 
εφαρμοστέο το δίκαιο ενός κράτους, 
εννοούν τους κανόνες δικαίου που 
ισχύουν στο εν λόγω κράτος, 
εξαιρουμένων των κανόνων ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου του κράτους αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επιλογής νόμου από τον θανόντα ή σε περίπτωση ειδικών κανόνων σύγκρουσης 
νόμων που χρησιμοποιούν διαζευκτικά συνδετικά στοιχεία και που υπάγουν ένα θέμα σε 
πλείονα διαζευκτικώς εφαρμοστέα δίκαια, εφαρμόζεται το εσωτερικό δίκαιο του κράτους 
παραπομπής (βλέπε: Ινστιτούτο Max Planck για το Συγκριτικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: 
Παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, σ. 106).

Τροπολογία 219
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικότερα, η εφαρμογή μιας διάταξης 
του δικαίου που ορίζεται από τον 
παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αντίθετη προς τη δημόσια τάξη 
του κράτους του δικάζοντος δικαστή 
μόνο για τον λόγο ότι οι ρυθμίσεις της 
σχετικά με τη νόμιμη μοίρα διαφέρουν 
από εκείνες που ισχύουν στο κράτος του 
δικάζοντος δικαστή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 220
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Καμιά διάταξη του παρόντος 
κανονισμού δεν υποχρεώνει τα 
δικαστήρια κράτους μέλους, εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το οικείο εθνικό δίκαιο 
σε θέματα γάμου και οικογένειας, να 
εκδώσει απόφαση στον τομέα της 
κληρονομικής διαδοχής  σε σχέση με τον 
επιζώντα σύζυγο κατ’ εφαρμογήν του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί διάταξη για τη διαφύλαξη των εθνικών επιλογών, ανάλογη με 
εκείνη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/2010 όσον αφορά 
την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το 
δικαστικό χωρισμό.
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Τροπολογία 221
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καμιά διάταξη του παρόντος κανονισμού 
δεν υποχρεώνει τα δικαστήρια κράτους 
μέλους, εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το 
οικείο εθνικό δίκαιο σε θέματα γάμου και 
οικογένειας, να αναγνωρίσει, κατ’ 
εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού,  
απόφαση στον τομέα της κληρονομικής 
διαδοχής  που αφορά τον επιζώντα 
σύζυγο και έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος 
μέλος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί διάταξη για τη διαφύλαξη των εθνικών επιλογών, ανάλογη με 
εκείνη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/2010 όσον αφορά 
την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το 
δικαστικό χωρισμό.

Τροπολογία 222
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση των δημόσιων εγγράφων Κυκλοφορία των δημόσιων εγγράφων

Or. fr

Τροπολογία 223
Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός αν 
αμφισβητηθεί η εγκυρότητά τους 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχονται και υπό τον όρο ότι η 
αναγνώριση αυτή δεν αντιβαίνει στη 
δημόσια τάξη του προς ο η αίτηση 
κράτους μέλους.

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
ένα κράτος μέλος στον τομέα της 
κληρονομικής διαδοχής μπορούν να 
διακινούνται ελεύθερα στα κράτη μέλη
και απαλλάσσονται από οποιαδήποτε 
διαδικασία νομιμοποίησης ή παρόμοιες 
τυπικές διαδικασίες. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων περί δημόσιας τάξης του 
κράτους μέλους προορισμού, διαθέτουν 
σε άλλα κράτη μέλη την ίδια τυπική 
αποδεικτική ισχύ με τα εθνικά έγγραφα 
των κρατών αυτών, όχι όμως μεγαλύτερη 
από εκείνη που διαθέτουν στο κράτος 
μέλος προέλευσης.

Or. de

Τροπολογία 224
Marielle Gallo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη, εκτός αν 
αμφισβητηθεί η εγκυρότητά τους
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχονται και υπό τον όρο ότι η 
αναγνώριση αυτή δεν αντιβαίνει στη 
δημόσια τάξη του προς ο η αίτηση
κράτους μέλους.

Τα δημόσια έγγραφα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού κυκλοφορούν ελεύθερα στα
κράτη μέλη και έχουν την ίδια 
αποδεικτική ισχύ με αυτήν που τους
αναγνωρίζεται στο κράτος από το οποίο 
προέρχονται, υπό τον όρο ότι η 
αναγνώριση αυτή δεν αντιβαίνει
προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους 
μέλους προορισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 225
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το κληρονομητήριο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ιδίως για να πιστοποιηθεί 
ένα ή περισσότερα από τα εξής στοιχεία:
α) τα δικαιώματα εκάστου προσώπου που 
αναφέρεται στο κληρονομητήριο ως 
κληρονόμος και οι κληρονομικές μερίδες 
που του αναλογούν·
β) η απόδοση ενός ή περισσότερων 
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων 
της κληρονομιάς στον δικαιούχο ή τους
δικαιούχους κληρονομικού δικαιώματος 
που αναφέρονται στο κληρονομητήριο·
γ) οι εξουσίες του προσώπου που 
καθορίζεται στο κληρονομητήριο για να 
εκτελέσει τη διαθήκη ή να διαχειριστεί 
την κληρονομιαία περιουσία.

Or. de

Τροπολογία 226
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η χρήση ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου δεν είναι υποχρεωτική. 
Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δεν 
υποκαθιστά τις εγχώριες διαδικασίες. 
Εντούτοις, τα αποτελέσματα του 
ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 
αναγνωρίζονται επίσης στο κράτος μέλος 
του οποίου οι αρχές το εξέδωσαν δυνάμει 
του παρόντος κεφαλαίου.

(2) Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων προσώπων σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, με στόχο την 
άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων σε 
όλα τα κράτη μέλη.
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Σε περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου, αυτό αντικαθιστά το 
εθνικό κληρονομητήριο, και τα 
αποτελέσματα του κληρονομητηρίου 
αναγνωρίζονται επίσης στο κράτος μέλος 
του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες το 
εξέδωσαν δυνάμει του παρόντος 
κεφαλαίου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφής αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκδοση ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου είναι απαραίτητη. Όταν δεν υπάρχει στοιχείο διασυνοριακότητας, θα 
συνεχίσει να εφαρμόζεται η εθνική διαδικασία.

Τροπολογία 227
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
εκδίδεται εθνικό κληρονομητήριο 
σύμφωνα με το δίκαιο του εκάστοτε 
κράτους μέλους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας αριθ. 5.

Τροπολογία 228
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο (1) Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
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εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε 
προσώπου που είναι υποχρεωμένο να 
αποδείξει την ιδιότητα κληρονόμου ή 
κληροδόχου ή τις εξουσίες των εκτελεστών 
διαθήκης ή των τρίτων διαχειριστών.

εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε 
προσώπου που έχει έννομο συμφέρον να 
αποδείξει την ιδιότητα κληρονόμου ή 
κληροδόχου ή τις εξουσίες των εκτελεστών 
διαθήκης ή των τρίτων διαχειριστών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι προαιρετική. Συνεπώς η υποβολή αίτησης για 
την έκδοση κληρονομητηρίου δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτική. Ο αιτών πρέπει να έχει 
έννομο συμφέρον ως κληρονόμος, κληροδόχος κτλ.

Τροπολογία 229
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με τον θανόντα: 
επώνυμο, όνομα ή ονόματα, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, 
ατομικός αριθμός αναγνώρισης εφόσον 
είναι διαθέσιμος, διεύθυνση της
τελευταίας συνήθους κατοικίας, 
ημερομηνία και τόπος επέλευσης του 
θανάτου·

α) πληροφορίες σχετικά με τον θανόντα: 
επώνυμο, όνομα ή ονόματα, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, 
ατομικός αριθμός αναγνώρισης εφόσον 
είναι διαθέσιμος, διεύθυνση της συνήθους 
κατοικίας κατά το χρόνο του θανάτου, 
ημερομηνία και τόπος επέλευσης του 
θανάτου, ημερομηνία και τόπος γέννησης·

Or. de

Τροπολογία 230
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την 
ακρίβεια των παρεχόμενων 
πληροφοριακών στοιχείων, με την 
προσκόμιση δημόσιων εγγράφων. Σε 

(2) Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την 
ακρίβεια των παρεχόμενων 
πληροφοριακών στοιχείων, με την 
προσκόμιση πρωτοτύπων εγγράφων. Σε 
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περίπτωση που η προσκόμιση των 
αναγκαίων εγγράφων δεν είναι δυνατή ή 
προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια, 
γίνονται δεκτά και άλλου είδους μέσα 
απόδειξης.

περίπτωση που η προσκόμιση των 
αναγκαίων εγγράφων δεν είναι δυνατή ή 
προσκρούει σε ανυπέρβλητα εμπόδια, 
γίνονται δεκτά και άλλου είδους μέσα 
απόδειξης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η απόδειξη πρέπει να παρέχεται με το πρωτότυπο έγγραφο· το πρωτότυπο έγγραφο είναι ένα
διαφορετικό είδος εγγράφου.

Τροπολογία 231
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει τα 
μέτρα που ενδείκνυνται για να βεβαιωθεί 
για την ακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται. Αν η εγχώρια νομοθεσία 
παρέχει τη σχετική δυνατότητα, το 
αρμόδιο δικαστήριο αξιώνει τη δόση 
όρκου από το πρόσωπο που προβαίνει στη 
δήλωση.

3. Η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει τα μέτρα 
που ενδείκνυνται για να βεβαιωθεί για την 
ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.
Η αρμόδια υπηρεσία αξιώνει τη δόση 
όρκου από το πρόσωπο που προβαίνει στη 
δήλωση, την υπογραφή υπεύθυνης 
δήλωσης ή άλλη επίσημη βεβαίωση, αν 
και στο βαθμό που η εγχώρια νομοθεσία 
παρέχει τη σχετική δυνατότητα. Προς το 
σκοπό αυτό μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια 
άλλων αρμοδίων σύμφωνα με την 
εσωτερική νομοθεσία υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 232
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την έκδοση του ευρωπαϊκού 1. Για την έκδοση του κληρονομητηρίου 
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κληρονομητηρίου χρησιμοποιείται το 
έντυπο του οποίου το υπόδειγμα 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙI.

χρησιμοποιείται το έντυπο του οποίου το 
υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα ΙI 
και σύμφωνα με το δίκαιο της αρμόδιας 
υπηρεσίας επί τη βάσει και σε συνδυασμό 
με το εθνικό έντυπο με το οποίο 
πιστοποιείται η κληρονομική διαδοχή.

Or. de

Τροπολογία 233
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου σύμφωνα με το εδάφιο 
2 προβλέπεται υποχρεωτικά, ωστόσο τα 
κράτη μέλη μπορούν να διευρύνουν το 
ελάχιστο αυτό περιεχόμενο σύμφωνα με 
την εθνική τους νομοθεσία.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο υποκαθιστά το εθνικό κληρονομητήριο και 
επειδή οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ διαφέρουν όσον αφορά τα εθνικά 
κληρονομητήρια, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ελάχιστα 
υποχρεωτικά στοιχεία που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη όσο και συμπληρωματικά 
στοιχεία που θα προβλέπουν οι εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες.

Τροπολογία 234
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες σχετικά με τον θανόντα: 
επώνυμο, όνομα ή ονόματα, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, 

β) πληροφορίες σχετικά με τον θανόντα: 
επώνυμο, όνομα ή ονόματα, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, 
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ατομικός αριθμός αναγνώρισης εφόσον 
είναι διαθέσιμος, διεύθυνση της
τελευταίας συνήθους κατοικίας, 
ημερομηνία και τόπος επέλευσης του 
θανάτου·

ατομικός αριθμός αναγνώρισης εφόσον 
είναι διαθέσιμος, διεύθυνση της συνήθους 
κατοικίας κατά το χρόνο του θανάτου, 
ημερομηνία και τόπος επέλευσης του 
θανάτου, ημερομηνία και τόπος γέννησης

Or. de

Τροπολογία 235
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, 
την κληρονομική μερίδα του καθενός εξ 
αυτών, καθώς επίσης, κατά περίπτωση, 
απαρίθμηση των περιουσιακών στοιχείων 
και δικαιωμάτων που αναλογούν σε έναν 
συγκεκριμένο κληρονόμο·

η) αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, 
την κληρονομική μερίδα του καθενός εξ 
αυτών, καθώς επίσης, κατά περίπτωση, 
απαρίθμηση των αντικειμένων που 
αναλογούν σε έναν συγκεκριμένο 
κληρονόμο·

Or. de

Τροπολογία 236
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων 
και δικαιωμάτων που αναλογούν στους 
κληροδόχους με βάση το δίκαιο που είναι 
εφαρμοστέο στην κληρονομιά·

θ) κατάλογο των αντικειμένων που 
αναλογούν στους κληροδόχους με βάση το 
δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην 
κληρονομιά·

Or. de

Τροπολογία 237
Diana Wallis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 - παράγραφος 2 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ενδεχομένως, αντίγραφο της 
διαθήκης του θανόντος.

Or. en

Τροπολογία 238
Luigi Berlinguer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί 
πρόσθετες διατυπώσεις για τη 
μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων 
εμπράγματων  δικαιωμάτων συναφών με 
κληρονομιαία ακίνητα ή για τα οποία 
απαιτείται εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο, το 
κληρονομητήριο πρέπει να αναφέρει ρητά 
τις διατυπώσεις αυτές και να παραπέμπει 
στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης  για τις τεχνικές 
λεπτομέρειες, ώστε να διευκολύνονται οι 
πολίτες.
Τα κράτη μέλη που απαιτούν αυτές τις 
περαιτέρω διατυπώσεις διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες 
ώστε να δημοσιεύονται στη δικτυακή 
πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, για τη 
δημοσιοποίησή τους.

Or. it

Τροπολογία 239
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε πρόσωπο που καταβάλλει 
χρηματικό ποσό ή παραδίδει ένα 
περιουσιακό στοιχείο στο πρόσωπο το 
οποίο σύμφωνα με κληρονομητήριο
νομιμοποιείται να προβεί στη σχετική 
πράξη θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τη 
σχετική νομική του υποχρέωση, εκτός αν 
γνώριζε ότι το περιεχόμενο του 
κληρονομητηρίου δεν ανταποκρινόταν 
στην πραγματικότητα.

3. Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 
στους δικαιούχους που αναφέρονται στο
κληρονομητήριο θεωρείται ότι έχει 
εκπληρώσει τη σχετική νομική του 
υποχρέωση, εκτός αν γνώριζε ότι το
περιεχόμενο του κληρονομητηρίου δεν 
ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Or. de

Τροπολογία 240
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κληρονομητήριο συνιστά έγκυρο
τίτλο για τη μεταγραφή ή την εγγραφή της 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσω 
κληρονομικής διαδοχής στα δημόσια 
μητρώα του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται το εκάστοτε περιουσιακό 
στοιχείο. Η μεταγραφή πραγματοποιείται 
με βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους υπό την 
εξουσία του οποίου τηρείται το οικείο 
μητρώο και παράγει τα αποτελέσματα που 
ορίζει η ίδια αυτή νομοθεσία.

5. Το κληρονομητήριο συνιστά νόμιμο
τίτλο για τη μεταγραφή ή την εγγραφή της 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσω 
κληρονομικής διαδοχής στα δημόσια 
μητρώα του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται το εκάστοτε περιουσιακό 
στοιχείο. Η μεταγραφή πραγματοποιείται 
με βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους υπό την 
εξουσία του οποίου τηρείται το οικείο 
μητρώο και παράγει τα αποτελέσματα που 
ορίζει η ίδια αυτή νομοθεσία.

Or. de

Τροπολογία 241
Paolo Bartolozzi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος τα 
δικαστήρια των κρατών μελών  πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται την 
εξαίρεση για λόγους δημόσιας τάξης 
προκειμένου να αρνηθούν να 
αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν το 
ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί η εξεταζόμενη διάταξη, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνοχή με την 
αιτιολογική σκέψη 24, η οποία φαίνεται να διαγράφει τη δυνατότητα άρνησης της αναγνώρισης 
ή της εκτέλεσης ακόμη και σε σχέση με το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο.

Τροπολογία 242
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη είναι μέρη κατά τον χρόνο 
έκδοσης του παρόντος κανονισμού και οι 
οποίες διέπουν θέματα τα οποία 
ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των 
κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 307 
της συνθήκης.

1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την 
εφαρμογή διμερών και πολυμερών 
συμβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη είναι μέρη κατά το χρόνο 
έκδοσης του παρόντος κανονισμού και οι 
οποίες σχετίζονται με τα καλυπτόμενα 
από τον παρόντα κανονισμό θέματα.

Or. en

Τροπολογία 243
Tadeusz Zwiefka
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45α

Παροχή πληροφοριών στο δικαστήριο ή 
σε αρχή

1. Κατά τον καθορισμό του νομικού 
καθεστώτος ακινήτου που αποτελεί 
τμήμα της κληρονομιάς και που 
βρίσκεται σε κράτος άλλο από εκείνο του 
δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή 
οποιασδήποτε άλλης αρχής που είναι 
αρμόδια για θέμα κληρονομικής 
διαδοχής, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή 
εξετάζει τα στοιχεία που περιέχονται στο 
κτηματολόγιο της περιοχής που είναι 
καταχωρημένο το ακίνητο.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, στα 
δικαστήρια και στις λοιπές αρχές άλλου 
κράτους μέλους στοιχεία που περιέχονται 
στο κτηματολόγιο, εφόσον τα εν λόγω 
στοιχεία θα μπορούσαν να παρασχεθούν 
για διαδικασίες επί κληρονομικών 
θεμάτων δυνάμει του εθνικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 244
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ο θανών είχε 
καθορίσει, πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το 

2. Σε περίπτωση που ο θανών είχε 
καθορίσει, πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,
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δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην 
κληρονομική του διαδοχή, ο καθορισμός 
αυτός θεωρείται έγκυρος εφόσον 
εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 17.

συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν 
από την έναρξη ισχύος του, το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική του 
διαδοχή, ο καθορισμός αυτός θεωρείται
επίσης έγκυρος εφόσον εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για αμιγώς προληπτικούς λόγους και προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν παρανοήσεις, πρέπει 
να καταστεί σαφές ότι ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου ισχύει και για το χρονικό 
διάστημα που προηγείται της έναρξης ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία 245
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα 
μέρη κληρονομικής σύμβασης είχαν 
καθορίσει, πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το 
δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στη 
συγκεκριμένη σύμβαση, ο καθορισμός 
αυτός θεωρείται έγκυρος εφόσον 
εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 18.

3. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα 
μέρη κληρονομικής σύμβασης είχαν 
καθορίσει, πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν 
από την έναρξη ισχύος του, το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη 
σύμβαση, ο καθορισμός αυτός θεωρείται
επίσης έγκυρος εφόσον εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
18.

Or. de


