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Αριθμοί και δεδομένα
Περισσότεροι από 11,7 εκατ. πολίτες της ΕΕ (2,3%) ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
την πατρίδα τους. Το 13% του συνόλου των γάμων εντός της ΕΕ έχουν κάποια σχέση με ένα 
άλλο κράτος μέλος1. Πολλοί πολίτες διαθέτουν περιουσία σε άλλο κράτος μέλος, ιδίως 
ακίνητα. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των θεμελιωδών ελευθεριών 
τους2. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ανοδική τάση. Σε περίπτωση θανάτου με διασυνοριακές 
επιπτώσεις (σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα καταγράφονται περίπου 580.000 περιπτώσεις 
ετησίως με κληρονομούμενη περιουσία περίπου 130 δισ. ευρώ ετησίως) προκύπτουν 
δύσκολα, συχνά ανεπίλυτα προβλήματα.

Ισχύον νομικό καθεστώς
Αν η συνήθης διαμονή ενός ισπανού πολίτη είναι στη Γαλλία, τότε σε περίπτωση θανάτου 
του, σύμφωνα με το δίκαιο της πατρίδας του της Ισπανίας, η διαδοχή αιτία θανάτου διέπεται 
αποκλειστικά από το ισπανικό δίκαιο και αφορά ολόκληρη την περιουσία του. Αυτό ισχύει 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η περιουσία, στην Ισπανία, στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη 
χώρα. Αλλά από τη σκοπιά του γαλλικού δικαίου η μεταβίβαση της κληρονομιάς γίνεται 
σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, και μάλιστα και πάλι συνολικά, εξαιρουμένης όμως της 
ακίνητης περιουσίας, για την οποία κατά κανόνα ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται 
αυτή. Επομένως, για την ίδια κληρονομιά μπορεί να είναι εφαρμοστέα τα κληρονομικά 
δίκαια περισσοτέρων του ενός κρατών. Τα κληρονομικά αυτά δίκαια μπορεί να 
παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, π.χ. σχετικά με το ποιος θα είναι ο κληρονόμος ή και 
μόνο ως προς την κληρονομική μερίδα ή τα δικαιώματα νόμιμης μοίρας. Έτσι, στην 
περίπτωση θανάτου συζύγου άτεκνου γάμου είναι δυνατό σύμφωνα με το ένα δίκαιο να είναι 
αποκλειστικός κληρονόμος ο επιζών σύζυγος, ενώ σύμφωνα με το άλλο δίκαιο να είναι 
συγκληρονόμοι μαζί με τον σύζυγο και οι γονείς του θανόντος. Και τα δύο δίκαια διεκδικούν 
επίσης ισχύ και αναφορικά με την περιουσία που βρίσκεται στο εκάστοτε άλλο κράτος. Αυτό 
έχει ως συνέπεια μια διεθνή διάσταση αναφορικά με την απόφαση, που δεν μπορεί να 
επιλυθεί διακρατικά, για παράδειγμα από μια ανώτερη δικαστική αρχή.

Ως εκ τούτου, στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση 
αποφάσεων, οι αποφάσεις δεν είναι εκτελεστές και εξαιρούνται και από τον κανονισμό 
Βρυξέλλες Ι3. Από τις διεθνείς συμφωνίες η μόνη αξιομνημόνευτη είναι η σύμβαση της 
Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 19614, η οποία όμως αφορά μόνο θέματα τύπου και, άλλωστε, δεν 
έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Η σύμβαση της Χάγης σχετικά με το δίκαιο που 
εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή5 της 1ης Αυγούστου 1989, η οποία ασχολείται κατά 
βάση με τα θέματα του παρόντος κανονισμού, δεν έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι σήμερα. Μόνο οι 
Κάτω Χώρες κωδικοποίησαν τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας στο ολλανδικό ιδιωτικό 
διεθνές δίκαιο (ΙΔΔ).

                                               
1 Πρβ. την εισαγωγή της Πράσινης Βίβλου με τίτλο «Λιγότερα διοικητικά διαβήματα για τους πολίτες: 
Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δημοσίων εγγράφων και της αναγνώρισης των εννόμων 
αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης» (COM (2010)0747).
2 Πρβ. ποιοτική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια - Διασυνοριακή 
κινητικότητα», Αύγουστος 2010.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1.
4 Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων 
διαθήκης.
5 Σύμβαση της Χάγης της 1.8.1989 για το εφαρμοστέο δίκαιο στη διαδοχή αιτία θανάτου.
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Δύσκολα επίμαχα ζητήματα μπορεί να προκύψουν και εντός ενός κράτους, π.χ. κατά πόσον 
λαμβάνεται υπόψη η περιουσία που βρίσκεται σε άλλο κράτος κατά τη διανομή της 
περιουσίας ή τον υπολογισμό νομίμων μοιρών.

Αίτια στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Η αιτία αυτής της αντιφατικής νομικής κατάστασης έγκειται στις διαφορές των ΙΔΔ των 
κρατών σε σχέση με το κληρονομικό δίκαιο, που αποτελεί καθαρά εθνικό δίκαιο.

Η Ισπανία, καθώς και μεγάλος αριθμός άλλων κρατών μελών της ΕΕ, βασίζεται στο ΙΔΔ της 
στην υπηκοότητα του διαθέτη, το δίκαιο της πατρίδας του οποίου διέπει έτσι ολόκληρη την 
περιουσία του. Το γαλλικό ΙΔΔ εκπροσωπεί την άλλη βασική αρχή, την οποία υιοθετεί μια 
ολόκληρη σειρά κρατών μελών της ΕΕ. Προβλέπει τον διαχωρισμό της κληρονομιάς: για την 
κινητή περιουσία (κινητές αξίες, ιδίως χρηματική περιουσία) του διαθέτη ισχύει το 
κληρονομικό δίκαιο του κράτους όπου είχε τη συνήθη διαμονή του ο διαθέτης, ενώ για την 
ακίνητη περιουσία (ακίνητα) ισχύει το κληρονομικό δίκαιο του κράτους όπου βρίσκονται (lex 
rei sitae).

Πέραν του ότι αυτές οι δύο βασικές ιδέες είναι μεν οι συχνότερες, όχι όμως και οι μόνες στα 
κράτη μέλη, και άλλα ερωτήματα σχετικά με το ΙΔΔ απαντώνται με διαφορετικό τρόπο στα 
διάφορα κράτη μέλη. Αυτό ξεκινά ήδη από την ερμηνεία εννοιών όπως η «συνήθης διαμονή», 
οι «κινητές αξίες» ή τα «ακίνητα» ή από την αντιμετώπιση της πολλαπλής ιθαγένειας. 
Ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ένας διαθέτης μπορεί να επιλέξει εντός ενός ορισμένου 
πλαισίου το κληρονομικό δίκαιο που θα ισχύει για την κληρονομιά του. Άλλα κράτη μέλη το 
αρνούνται αυτό, αλλά το αναγνωρίζουν σε άλλα κράτη – ή και όχι. Διαφορετικές απαντήσεις 
δίνονται και στο σημαντικό ζήτημα της παραπομπής. Ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών 
είναι μεγάλος και δύσληπτος και εδώ μπορούμε απλώς να θίξουμε την αντιφατικότητά τους. 
Ακόμη και αν δύο κράτη μέλη εφαρμόζουν το ίδιο κληρονομικό δίκαιο, π.χ. το δίκαιο της 
πατρίδας του διαθέτη, οι συγκρούσεις δεν αποκλείονται διότι οι δικαστικές αποφάσεις, για 
παράδειγμα σχετικά με την ερμηνεία μιας διαθήκης, μπορεί να είναι διαφορετικές στο ένα 
κράτος απ’ ό,τι στο άλλο και να μην αναγνωρίζονται αμοιβαία.

Δυσκολίες για τους πολίτες της Ευρώπης
Η κατάσταση αυτή γίνεται ολοένα και πιο ανυπόφορη για τους πολίτες της Ευρώπης.

Είναι δύσκολη για τους κληρονόμους, που αντιμετωπίζουν το ερώτημα πόσα και ποια 
κληρονομικά δίκαια είναι εφαρμοστέα στην κληρονομιά και με ποιες συνέπειες.

Δύσκολη είναι και για τον πολίτη που θέλει να ρυθμίσει την κληρονομιά που θα αφήσει. Για 
να μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει, δεν αρκεί να εξοικειωθεί με τους κανόνες 
του κληρονομικού δικαίου των επιμέρους χωρών, αλλά πρέπει και να εξετάσει το εκάστοτε 
ΙΔΔ. Θα υποχρεωθεί να ζητήσει τη βοήθεια συμβούλων και για τα δύο ερωτήματα. Επιπλέον, 
ασάφειες μπορεί να παραμείνουν στην περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας ή μεταφοράς της 
περιουσίας. Ακόμη και αν ο τόπος κατοικίας και η διανομή της περιουσίας δεν αλλάξουν, θα 
ήταν αναγκαία η διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας σε αρκετά κράτη 
μέλη. Η παρακολούθηση αυτή θα έπρεπε να περιλαμβάνει και το εκάστοτε ΙΔΔ, και μάλιστα 
όχι μόνο τη νομοθεσία, αλλά και τη νομολογία, εφόσον μάλιστα το ΙΔΔ των κρατών μελών 
είναι σε μεγάλο βαθμό νομολογιακό δίκαιο.
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Η κατάσταση αυτή προξενεί προβλήματα σε όλους τους δημόσιους φορείς και ιδίως στα 
δικαστήρια που ασχολούνται με κληρονομικές υποθέσεις.

Ακόμη περισσότερο και από το κόστος των συχνά μακροχρόνιων νομικών διαφορών, που 
ενδέχεται να πρέπει να εκδικαστούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρόβλημα 
αποτελεί η συνδεδεμένη με αυτό απώλεια χρόνου, εφόσον σε περιπτώσεις θανάτου συχνά 
πρέπει να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις – ιδίως στην περίπτωση επιχειρήσεων.

Όλα αυτά συνεπάγονται σημαντική επιβάρυνση για τους ευρωπαίους πολίτες κατά την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Περιορίζεται σημαντικά η 
ελευθερία άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών τους ως πολιτών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή λύση
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί πλέον μια ευρωπαϊκή λύση που θα καθορίζει το ΙΔΔ και 
όχι το ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο των επιμέρους κρατών μελών. Στόχος πρέπει να είναι 
μια κατά το δυνατόν απλή και κατανοητή ρύθμιση που θα έχει ενιαία ισχύ. Υπό αυτό το 
πρίσμα αποκλείεται η εναρμόνιση των υφιστάμενων εθνικών διατάξεων. Μόνο ένας 
ευρωπαϊκός κανονισμός, που να αποτελεί ένα αυτοτελές σύνολο, μπορεί να εκπληρώσει αυτό 
το καθήκον.

Υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου μέσου τάχθηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με συστάσεις προς την Επιτροπή για την 
κληρονομική διαδοχή και διαθήκη1 που αποτέλεσε την αντίδρασή του στην Πράσινη Βίβλο 
της Επιτροπής για την κληρονομική διαδοχή και διαθήκη2.

                                               
1 ΕΕ C 314 E της 21.12.2006, σ. 342.
2 COM(2005)0065.


