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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την 
καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0154),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67, 
παράγραφος 5, δεύτερη παύλα της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε 
η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0236/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 81, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
14ης Ιουλίου 20101,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο,

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 44, 11.2.2011, σ. 148.
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Τροπολογία 1

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 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 2

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). 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 τρόπους πλην της κληρονομικής 
διαδοχής. Παρόλα αυτά, το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στην εκάστοτε 

(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 τρόπους πλην της κληρονομικής 
διαδοχής. Παρόλα αυτά, το δίκαιο που 
είναι εφαρμοστέο στην εκάστοτε 
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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. 

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. de

Τροπολογία 3

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.
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Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
καλύπτει τον τρόπο κτήσης ενός 
εμπράγματου δικαιώματος που αφορά 
κάποιο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό 
στοιχείο κατά κανόνα σύμφωνα με το 
δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην 
εκάστοτε κληρονομική διαδοχή. Θα 
πρέπει να εξαιρεθούν οι καταχωρήσεις σε 
δημόσια μητρώα, η δημοσιότητα που 
δίδεται στα προαναφερθέντα δικαιώματα 
και οι συνέπειες των καταχωρήσεων ή 
της παράλειψης καταχωρήσεων, που 
υπόκεινται επίσης στην αρχή lex rei sitae. 

Or. de

Τροπολογία 5

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 

(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 
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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.

κληρονομικής διαδοχής, για 
αμφισβητούμενες και εκούσιες 
δικαστικές διαδικασίες. Για τους ίδιους 
λόγους, ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επιτρέπει στο αρμόδιο δικαστήριο, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να παραπέμπει 
την υπόθεση σε δικαστήριο ή σε υπηρεσία 
αρμόδια, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, για την έκδοση ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου κράτους του οποίου ο 
θανών είχε την ιθαγένεια, εφόσον αυτό το 
δικαστήριο ή αυτή η υπηρεσία είναι σε 
θέση να κρίνει καλύτερα την υπόθεση.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για τον προσδιορισμό του τόπου  
συνήθους διαμονής ως κέντρου 
ενδιαφερόντων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιστάσεις του βίου του 
θανόντος τη στιγμή του θανάτου του και 
κατά τη διάρκεια των ετών που 
προηγήθηκαν, και ειδικότερα η διάρκεια 
και η συχνότητα των διαστημάτων 
διαμονής καθώς και οι συνθήκες και οι 
λόγοι της διαμονής.

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για λόγους διευκόλυνσης των (14) Για λόγους διευκόλυνσης των 
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κληρονόμων και κληροδόχων που διαβιούν 
σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με εκείνο 
του οποίου τα δικαστήρια είναι αρμόδια να 
επιληφθούν της εκάστοτε κληρονομικής 
διαδοχής, ο κανονισμός πρέπει να τους 
παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
δήλωση περί αποδοχής ή αποποίησης της 
κληρονομιάς με βάση τον τύπο που 
προβλέπει για τις δηλώσεις αυτές το δίκαιο 
της συνήθους κατοικίας τους, ενδεχομένως 
δε ενώπιον των δικαστηρίων του εν λόγω 
κράτους.

κληρονόμων και κληροδόχων που διαβιούν 
σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με εκείνο 
του οποίου τα δικαστήρια είναι αρμόδια να 
επιληφθούν της εκάστοτε κληρονομικής 
διαδοχής, ο κανονισμός πρέπει να τους 
παρέχει επιπροσθέτως τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε δήλωση περί αποδοχής ή 
αποποίησης της κληρονομιάς με βάση τον 
τύπο που προβλέπει για τις δηλώσεις αυτές 
το δίκαιο της συνήθους κατοικίας τους, 
ενδεχομένως δε ενώπιον των δικαστηρίων 
του εν λόγω κράτους.

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Λόγω της στενής συνάρθρωσης 
μεταξύ κληρονομικού καθεστώτος και 
εμπράγματου καθεστώτος, ο κανονισμός 
είναι σκόπιμο να προβλέπει την κατ’ 
εξαίρεση δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
το εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο οσάκις 
το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους 
αξιώνει παρέμβαση των δικαστηρίων του 
προκειμένου να ληφθούν μέτρα που 
εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπράγματου 
δικαίου και σχετίζονται με τη μεταβίβαση 
της κυριότητας επί του συγκεκριμένου 
περιουσιακού στοιχείου και με την 
καταχώρησή της στο κτηματολόγιο.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ενισχύει την ευχέρεια των πολιτών να 
οργανώσουν εκ των προτέρων την 
κληρονομική τους διαδοχή, παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να επιλέξουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο. Η επιλογή αυτή πρέπει 
να οριοθετείται αυστηρά για λόγους 
προστασίας των θεμιτών προσδοκιών των 
κληρονόμων και κληροδόχων.

(18) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ενισχύει την ευχέρεια των πολιτών να 
οργανώσουν εκ των προτέρων την 
κληρονομική τους διαδοχή, παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να επιλέξουν το 
εφαρμοστέο δίκαιο. Η επιλογή αυτή πρέπει 
να οριοθετείται αυστηρά για λόγους 
προστασίας των θεμιτών προσδοκιών των 
κληρονόμων και κληροδόχων. Σύμφωνα 
με την αρχή του σεβασμού της βούλησης 
του αποβιώσαντος (favor testamenti), ένα 
πρόσωπο πρέπει να δύναται να επιλέξει 
ως εφαρμοστέο δίκαιο για την 
κληρονομιά του το δίκαιο του κράτους 
του οποίου κατέχει την ιθαγένεια τη 
στιγμή της επιλογής ή τη στιγμή του 
θανάτου του. Σε περίπτωση που κατέχει 
περισσότερες της μίας ιθαγένειες, θα 
πρέπει να δύναται να επιλέξει μεταξύ 
αυτών. Η επιλογή του δικαίου θα πρέπει 
να χαρακτηρίζεται από επαρκή σαφήνεια 
και να βασίζεται στην εφαρμογή γενικώς 
αναγνωρισμένων κριτηρίων ερμηνείας.

Or. de

Τροπολογία 10

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 

(19) Η εγκυρότητα του τύπου, 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,  
ρυθμίζεται από τις διατάξεις της εν λόγω 
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αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης, η 
εν λόγω εγκυρότητα ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της εν λόγω σύμβασης εντός των 
ορίων του πεδίου εφαρμογής της.

σύμβασης εντός των ορίων του πεδίου 
εφαρμογής της. Ωστόσο, στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν 
συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με 
την εγκυρότητα του τύπου των διατάξεων 
τελευταίας βουλήσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κληρονομικών συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
συμπληρωματικές διατάξεις στο 
εφαρμοστέο δίκαιο περί ικανότητας 
σύνταξης διαθήκης.

Or. de

Τροπολογία 12

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) Η εγκυρότητα των κληρονομικών 
συμβάσεων και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν, πρέπει να 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη. Το 
δίκαιο που διέπει την κληρονομική 
διαδοχή θα πρέπει, και στην περίπτωση 
της κληρονομικής σύμβασης, να ορίζεται 
για κάθε θανόντα χωριστά, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.  Η ουσιαστική εγκυρότητα, η 
δεσμευτική ισχύς και τα περαιτέρω 
νομικά ζητήματα που αφορούν ειδικά μια 
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κληρονομική σύμβαση θα πρέπει να 
ρυθμίζονται αυτοτελώς. Ενδεχομένως, οι 
διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν 
αναλόγως για τις συνδιαθήκες. 

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για τα ακίνητα ή τα καταχωρημένα 
σε μητρώα περιουσιακά στοιχεία, δεν 
πρέπει να θίγονται οι διατάξεις της 
νομοθεσίας του τόπου όπου βρίσκεται ένα 
περιουσιακό στοιχείο, οι οποίες αφορούν 
την κτήση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων 
δικαιωμάτων ή την καταχώρησή τους σε 
μητρώα. 

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Σε περίπτωση που η εφαρμογή των 
κανόνων δικαίου άλλου κράτους 
βασίζονται σε επιλογή δικαίου, πρέπει, 
σύμφωνα με τις αρχές του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, να εφαρμόζονται μόνο 
οι ουσιαστικοί κανόνες του κράτους 
αυτού.  Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
του σχετικού κράτους θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στο βαθμό που 
παραπέμπουν στο δίκαιο κράτους μέλους.  
Το κράτος αυτό εφαρμόζει το ουσιαστικό 
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του δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 15

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 σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση 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 η 
άρνηση θα ήταν αντίθετη προς τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης. Οι 
διαφορές στο δίκαιο νόμιμης μοίρας δεν
θα έπρεπε κατά κανόνα να δικαιολογούν 
την άρνηση της εφαρμογής του δικαίου 
άλλου κράτους μέλους

Or. de
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Τροπολογία 16

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
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 θα πρέπει, 
εντός των ορίων των διατάξεων της
χώρας προέλευσης και προορισμού, να 
έχουν, ως προς το περιεχόμενό τους, την 
ίδια αποδεικτική ισχύ και να καλύπτονται 
από τεκμήριο εγκυρότητας, το οποίο όμως 
είναι μαχητό. Η εγκυρότητα αυτή μπορεί, 
επομένως, σε κάθε περίπτωση να 
αμφισβητηθεί. Η δικαιοπραξία στην 
οποία βασίζεται το έγγραφο υπόκειται στο 
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο επιλεγέν 
δίκαιο για την κληρονομική διαδοχή.

Or. de

Τροπολογία 17

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 

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

κληροδόχοι, οι εκτελεστές διαθήκης και οι 
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 τον φορέα που είναι αρμόδιος
για την έκδοσή του. Ο εν λόγω φορέας 
μπορεί να είναι δικαστήριο, αρχή, 
συμβολαιογράφος ή συγκρίσιμοι φορείς. 
Καθορίζεται δε από το κράτος μέλος, του 
οποίου τα δικαστήρια είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού· τούτο θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει αρμοδιότητα μέσω 
παραπομπής σε δικαστήριο και/ή φορέα 
που είναι καταλληλότερα να εκδικάσουν 
την υπόθεση. 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. de
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ενδείκνυται να θεσπισθούν τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1.

(30) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να
μεταβιβαστούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή και να 
ασκηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
που θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές 
αρχές σχετικά με τους μηχανισμούς 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής1.

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 1 ΕΕ L ...

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει 
κάθε τροποποίηση των εντύπων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

(31) Για τη θέσπιση κάθε τροποποίησης
των εντύπων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
εφαρμόζεται η διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής, 
λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα της 
εκτελεστικής πράξης.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, η εκ των προτέρων 
οργάνωση από τους ευρωπαίους πολίτες 
της κληρονομικής τους διαδοχής όταν αυτή 
έχει διεθνή χαρακτήρα και η προστασία 
των δικαιωμάτων των κληρονόμων και των 
κληροδόχων, των άλλων προσώπων που 
σχετίζονται με τον θανόντα και των 
κληρονομικών δανειστών, δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη και, κατά συνέπεια, μπορούν, λόγω 
των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων 
του παρόντος κανονισμού, να 
πραγματοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων αυτών.

(33) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων, η εκ των προτέρων 
οργάνωση από τους ευρωπαίους πολίτες 
της κληρονομικής τους διαδοχής όταν αυτή 
έχει διεθνή χαρακτήρα και η προστασία 
των δικαιωμάτων των κληρονόμων και των 
κληροδόχων, των άλλων προσώπων που 
σχετίζονται με τον θανόντα και των 
κληρονομικών δανειστών, δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη και, κατά συνέπεια, μπορούν, λόγω 
των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων 
του παρόντος κανονισμού, να 
πραγματοποιηθούν καλύτερα σε ενωσιακό
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισμός 
δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1  – παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το καθεστώς των φυσικών προσώπων, 
καθώς και οι οικογενειακές σχέσεις και οι 
σχέσεις που παράγουν παρόμοια 
αποτελέσματα·

(α) το καθεστώς των φυσικών προσώπων, 
καθώς και οι οικογενειακές σχέσεις και οι 
σχέσεις οι οποίες σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο παράγουν
παρόμοια αποτελέσματα,



PR\858633EL.doc 19/67 PE441.200v02-00

EL

Or. de

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1  – παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η νομική ικανότητα των φυσικών 
προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
19 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ)·

(β) η νομική ικανότητα των φυσικών 
προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 
19 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και 
του άρθρου 18α·

Or. de

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η αφάνεια, η απουσία ή ο 
τεκμαιρόμενος θάνατος φυσικού 
προσώπου·

(γ) η αφάνεια, η απουσία ή ο 
τεκμαιρόμενος θάνατος φυσικού 
προσώπου, με την επιφύλαξη του άρθρου 
23·

Or. de

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα ζητήματα που υπάγονται στο γαμικό 
καθεστώς καθώς και στο περιουσιακό 
καθεστώς που ισχύει για σχέσεις οι οποίες 
παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με του 
γάμου·

(δ) τα ζητήματα που υπάγονται στο γαμικό 
καθεστώς καθώς και στο περιουσιακό 
καθεστώς σχέσεων οι οποίες σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο παράγουν 
αποτελέσματα παρόμοια με του γάμου·
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) οι υποχρεώσεις διατροφής· (ε) οι υποχρεώσεις διατροφής, εφόσον δεν 
προέκυψαν λόγω θανάτου·

Or. de

Τροπολογία 26

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)·

(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, οι υποσχέσεις δωρεάς εν ζωή, 
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)·

Or. de
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τα ζητήματα που εμπίπτουν στο
εταιρικό δίκαιο, π.χ. ρήτρες οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε συστατικές πράξεις 
και σε καταστατικά εταιρειών, ενώσεων 
και νομικών προσώπων με τις οποίες 
ρυθμίζεται το θέμα της τύχης των 
μεριδίων λόγω θανάτου των μελών τους·

(ζ) τα ζητήματα που αφορούν το εταιρικό 
δίκαιο, το δίκαιο των ενώσεων και το 
δίκαιο των νομικών προσώπων, π.χ. 
ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται σε 
συστατικές πράξεις και σε καταστατικά 
εταιρειών, ενώσεων και νομικών 
προσώπων με τις οποίες ρυθμίζεται η τύχη 
των μεριδίων λόγω θανάτου των μελών 
τους·

Or. de

Τροπολογία 28

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 κατάργηση και η 
συγχώνευση εταιρειών, ενώσεων ή
νομικών προσώπων· 

Or. de

Τροπολογία 29

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, διαχείριση και λύση 
καταπιστευμάτων (trust), εξαιρουμένων 
των καταπιστευμάτων, που συστάθηκαν 
με διάταξη τελευταίας βούλησης ή μέσω 
εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής·
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Τροπολογία 30

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, η 
καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων 
σε δημόσιο μητρώο ή η δημοσίευσή τους 
και τα αποτελέσματα της καταχώρισης ή 
της μη καταχώρισης ενός εμπράγματου 
δικαιώματος σε δημόσιο μητρώο.

Or. de

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ορισμοί Ορισμοί
(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 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
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Τροπολογία 32

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 
ένα πρόσωπο ή φορέας, 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. de

Τροπολογία 33

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 
διαδοχή ενός ή περισσοτέρων από τα 
πρόσωπα που συνάπτουν τη συμφωνία·

(γ) «κληρονομική σύμβαση», συμφωνία με 
την οποία παρέχονται, τροποποιούνται ή 
αφαιρούνται, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 
δικαιώματα στη μελλοντική κληρονομική 
διαδοχή ενός ή περισσοτέρων από τα 
πρόσωπα που συνάπτουν τη συμφωνία·

Or. de

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συντάσσονται από δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα σε μία ή περισσότερες πράξεις 
και βασίζονται σε κοινή απόφαση των εν 
λόγω προσώπων·

Or. de

Τροπολογία 35

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. de

Τροπολογία 36

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 λαμβάνουν χώρα η 
αναγνώριση, η κήρυξη της 
εκτελεστότητας ή η εκτέλεση της 
απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή 
του δημόσιου εγγράφου·

Or. de
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Τροπολογία 37

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 απόφαση 
που εκδίδεται για υπόθεση κληρονομικής 
διαδοχής από δικαστήριο κράτους μέλους 
ή από πρόσωπο ή φορέα που ορίζει το 
δικαστήριο, ανεξαρτήτως της ονομασίας 
της, όπως απόφαση, διάταξη ή διαταγή 
εκτελέσεως, καθώς και ο καθορισμός του 
ποσού των δικαστικών εξόδων από τον 
γραμματέα·

Or. de

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) «δικαστικός συμβιβασμός», κάθε 
διακανονισμός σε υπόθεση διαδοχής 
αιτία θανάτου, ο οποίος επικυρώθηκε από 
δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον 
δικαστηρίου κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 40

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», 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 
αρμόδιο δικαστήριο ή τον αρμόδιο φορέα 
κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου VI του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. de

Τροπολογία 41

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.

Τα δικαστήρια του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου ο θανών είχε τη 
συνήθη κατοικία του κατά τον χρόνο του 
θανάτου έχουν δικαιοδοσία να 
εκδικάσουν υποθέσεις κληρονομικής 
διαδοχής στην περιουσία του θανόντος 
στο σύνολό της.

Or. de
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Τροπολογία 42

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 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 ή ενός 
εμπλεκόμενου προσώπου 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 ή ενδεχομένως στους 
αρμόδιους φορείς του που προβλέπονται 
στο άρθρο 37.

Or. de

Τροπολογία 43

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 επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 τάσσει
στα μέρη ή στα εμπλεκόμενα πρόσωπα
προθεσμία εντός της οποίας τα μέρη 
οφείλουν να απευθυνθούν στα δικαστήρια 
του κράτους μέλους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Εάν τα δικαστήρια του 
τελευταίου αυτού κράτους μέλους δεν 
επιληφθούν εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, το δικαστήριο που επελήφθη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 εξακολουθεί να 
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ασκεί τη δικαιοδοσία του.

Or. de

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα δικαστήρια του κράτους μέλους του 
οποίου το δίκαιο έχει επιλεγεί κηρύσσουν 
εαυτά αρμόδια εντός μέγιστου χρονικού 
διαστήματος οκτώ εβδομάδων από την 
ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε 
σε αυτά η υπόθεση κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, 
το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο 
κηρύσσει αμελλητί εαυτό αναρμόδιο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο που 
έχει επιληφθεί πρώτο εξακολουθεί να 
ασκεί τη δικαιοδοσία του.

3. Τα δικαστήρια του κράτους μέλους του 
οποίου το δίκαιο έχει επιλεγεί κηρύσσουν 
εαυτά αρμόδια εντός χρονικού 
διαστήματος τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε 
σε αυτά η υπόθεση κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, 
το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο 
κηρύσσει αμελλητί εαυτό αναρμόδιο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο που 
έχει επιληφθεί πρώτο εξακολουθεί να 
ασκεί τη δικαιοδοσία του.

Or. de

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στοιχεία α και β, η 
αρμοδιότητα καλύπτει ολόκληρη την 
κληρονομιά.

Or. de
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
εκκρεμεί η υπόθεση κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 4, 5 ή 6 είναι επίσης αρμόδιο να 
εξετάσει τυχόν ανταγωγή, στο μέτρο που
αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
εκκρεμεί η υπόθεση κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 4, 5 ή 6 είναι επίσης αρμόδιο για 
τυχόν ανταγωγή, εφόσον αυτή εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαστήρια του κράτους μέλους της 
συνήθους κατοικίας του κληρονόμου ή του 
κληροδόχου είναι επίσης αρμόδια για την 
παραλαβή των δηλώσεων αποδοχής ή 
αποποίησης κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή 
δηλώσεων που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της ευθύνης του κληρονόμου ή 
του κληροδόχου, εφόσον ο νόμος ορίζει ότι 
οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ενώπιον δικαστηρίου. 

Τα δικαστήρια του κράτους μέλους της 
συνήθους κατοικίας του κληρονόμου ή του 
κληροδόχου είναι, παράλληλα με το 
αρμόδιο δικαστήριο που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, επίσης αρμόδια για την 
παραλαβή των δηλώσεων αποδοχής ή 
αποποίησης κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή 
δηλώσεων που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της ευθύνης του κληρονόμου ή 
του κληροδόχου, εφόσον ο νόμος ορίζει ότι 
οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ενώπιον δικαστηρίου. 

Or. de
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9
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 
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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσφυγή σε δικαστήριο Προσφυγή σε δικαστήριο
(β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί 
ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο 
δικαστήριο, από την ημερομηνία 
παραλαβής του από την αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την 
επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων 
δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα για την κατάθεση του 
εγγράφου στο δικαστήριο.

(β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί 
ή να επιδοθεί προτού κατατεθεί στο 
δικαστήριο, από την ημερομηνία 
παραλαβής του από την αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την 
επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων 
δεν παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα για την κατάθεση του 
εγγράφου στο δικαστήριο, ή

Or. de



PR\858633EL.doc 31/67 PE441.200v02-00

EL

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) κατά το χρόνο της πρώτης 
διαδικαστικής ενέργειας σε περίπτωση 
που το δικαστήριο κινεί τη διαδικασία 
αυτεπαγγέλτως. 

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαστήριο κράτους μέλους που 
επιλαμβάνεται υποθέσεως για την οποία 
δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού κηρύσσει 
αυτεπαγγέλτως εαυτό αναρμόδιο.

Το δικαστήριο κράτους μέλους που 
επιλαμβάνεται υποθέσεως κληρονομικής 
διαδοχής για την οποία δεν έχει διεθνή 
δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού κηρύσσει αυτεπαγγέλτως 
εαυτό αναρμόδιο.

Or. de

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα 
κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων 
πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 
εφαρμόζονται αντί των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν 
το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο κατ’ 
εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν δεν είναι εφαρμοστέες οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1393/2007, εφαρμόζεται το άρθρο 15 της 
σύμβασης της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 
1965 σχετικά με την επίδοση και την 
κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών 
και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, εφόσον το 
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί 
στην αλλοδαπή κατ’ εφαρμογή της εν λόγω 
σύμβασης.

3. Όταν δεν είναι εφαρμοστέος ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, 
εφαρμόζεται το άρθρο 15 της σύμβασης 
της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 
σχετικά με την επίδοση και την 
κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών 
και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, εφόσον το 
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί 
στην αλλοδαπή κατ’ εφαρμογή αυτής της 
σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Είναι συναφείς, κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται 
μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει 

3. Είναι συναφείς, κατά την έννοια του 
παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται 
μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει 
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συμφέρον να εξεταστούν και να 
εκδικαστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η έκδοση ασυμβίβαστων 
μεταξύ τους αποφάσεων σε περίπτωση που 
οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.

συμφέρον να εξεταστούν και να 
εκδικαστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να 
αποφευχθεί ενδεχόμενη έκδοση 
ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφάσεων σε 
περίπτωση που οι υποθέσεις εκδικάζονταν 
χωριστά.

Or. de

Τροπολογία 55

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 δίκαιο του κράτους 
του οποίου κατέχει την ιθαγένεια τη 
στιγμή της επιλογής του δικαίου. Η 
επιλογή δικαίου καθίσταται έγκυρη, εάν 
το πρόσωπο αυτό κατέχει τη στιγμή του 
θανάτου του την ιθαγένεια του κράτους, 
του οποίου το δίκαιο έχει επιλέξει. 

Or. de

Τροπολογία 56

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. Ο προσδιορισμός του δικαίου που είναι 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
πρέπει να πραγματοποιείται δυνάμει
διάταξης τελευταίας βουλήσεως. 
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Αιτιολόγηση
Στη διατύπωση της νομοθετικής διάταξης πρέπει να διαγραφεί η λέξη "ρητός" (άρθρο 17, 
παράγραφος 2). Η επιλογή δικαίου αποτελεί δήλωση βουλήσεως, στην οποία πρέπει να 
εφαρμόζονται τα γενικά αναγνωρισμένα κριτήρια ερμηνείας. Αποτελεί γενική αρχή του 
κληρονομικού δικαίου να εφαρμόζεται κατά το δυνατό η βούληση του θανόντος (favor 
testamenti). 

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε μεταβολή ή ανάκληση του 
προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου 
από το πρόσωπο που προέβη σε αυτόν 
πρέπει από τυπική άποψη να πληροί τους 
όρους που ισχύουν για τη μεταβολή ή την 
ανάκληση διατάξεων τελευταίας 
βουλήσεως. 

4. Για την μεταβολή ή την ανάκληση του 
προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου 
ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3 
αντιστοίχως.  

Or. de

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια σύμβαση με αντικείμενο την 
κληρονομική διαδοχή ενός προσώπου 
διέπεται από το δίκαιο το οποίο, δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, θα ήταν 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
του εν λόγω προσώπου σε περίπτωση 
θανάτου του την ημέρα σύναψης της 
σύμβασης. Εάν, με βάση το εν λόγω 
δίκαιο, η σύμβαση δεν είναι έγκυρη, η 
εγκυρότητά της γίνεται παρόλα αυτά 
δεκτή αν η σύμβαση θεωρείται έγκυρη με 

1. Μια σύμβαση με αντικείμενο την 
κληρονομική διαδοχή ενός προσώπου 
διέπεται από το δίκαιο το οποίο, δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, θα ήταν 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
του εν λόγω προσώπου σε περίπτωση 
επαγωγής της κληρονομίας την ημέρα 
σύναψης της σύμβασης.
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βάση το δίκαιο το οποίο, κατά τον χρόνο 
του θανάτου, είναι εφαρμοστέο στην 
κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στην 
περίπτωση αυτή, η σύμβαση διέπεται από 
το τελευταίο αυτό δίκαιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18, παράγραφος 1, δεύτερη και τρίτη πρόταση βασίζεται στην αρχή favor testamenti. 
Σε μια κληρονομική σύμβαση, ωστόσο, συνάπτονται συμβατικές σχέσεις μεταξύ πολλών μερών 
και συγκεκριμένα με βάση την έννομη τάξη που εικάζεται ότι ισχύει τη στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης. Η βάση αυτή δεν πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς μέσω της αλλαγής 
του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή και ως εκ τούτου διαγράφονται οι δύο 
φράσεις.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια σύμβαση με αντικείμενο την 
κληρονομική διαδοχή περισσοτέρων 
προσώπων θεωρείται έγκυρη ως προς την 
ουσία της μόνον εφόσον είναι έγκυρη με 
βάση το δίκαιο το οποίο, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 16, θα ήταν εφαρμοστέο στην 
κληρονομική διαδοχή ενός από τα 
πρόσωπα των οποίων την κληρονομική 
διαδοχή αφορά η σύμβαση σε περίπτωση
θανάτου την ημέρα σύναψης της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
είναι έγκυρη με βάση το δίκαιο που είναι 
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή 
ενός και μόνο από τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα, εφαρμόζεται αυτό το δίκαιο. Σε 
περίπτωση που η σύμβαση είναι έγκυρη 
με βάση το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο 
στην κληρονομική διαδοχή περισσοτέρων
από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, η 
σύμβαση διέπεται από το δίκαιο με το 
οποίο παρουσιάζει τη στενότερη συνάφεια.

2. Μια σύμβαση με αντικείμενο την 
κληρονομική διαδοχή περισσοτέρων 
προσώπων διέπεται από το δίκαιο το 
οποίο, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
θα ήταν εφαρμοστέο στην κληρονομική 
διαδοχή όλων των προσώπων των οποίων 
την κληρονομική διαδοχή αφορά η 
σύμβαση, σε περίπτωση που η επαγωγή 
της κληρονομίας θα άρχιζε να ισχύει την 
ημέρα σύναψης της σύμβασης. Εάν, στη 
συνέχεια, η κληρονομική σύμβαση 
διέπεται από περισσότερες από μία 
έννομες τάξεις, σύμφωνα με την πρόταση 
1 και μια κληρονομική σύμβαση 
αναγνωρίζεται μόνο από μία από αυτές 
τις έννομες τάξεις, η κληρονομική 
σύμβαση υπόκειται σε αυτό το δίκαιο.
Εάν η σύμβαση αναγνωρίζεται από
περισσότερες από μία από αυτές τις 
έννομες τάξεις, διέπεται από το δίκαιο με 
το οποίο παρουσιάζει τη στενότερη 
συνάφεια.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να
ορίσουν ως δίκαιο που θα είναι 
εφαρμοστέο στη μεταξύ τους σύμβαση το 
δίκαιο το οποίο το πρόσωπο ή ένα από τα 
πρόσωπα για των οποίων την κληρονομική 
διαδοχή πρόκειται θα μπορούσε να είχε 
επιλέξει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17.

3. Τα ενεχόμενα πρόσωπα δύνανται να 
ορίσουν ως δίκαιο που θα είναι 
εφαρμοστέο στη μεταξύ τους σύμβαση το 
δίκαιο το οποίο ένα από τα πρόσωπα για 
των οποίων την κληρονομική διαδοχή 
πρόκειται θα μπορούσε να είχε επιλέξει 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17, υπό την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω δίκαιο
αναγνωρίζει τις κληρονομικές συμβάσεις.

Or. de

Τροπολογία 61

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. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αφορούν μόνο 
το τμήμα των διατάξεων τελευταίας 
βουλήσεως που σχετίζεται με την 
κληρονομική σύμβαση, όπως το 
ουσιαστικό κύρος, ο χαρακτήρας και η 
έκταση της δεσμευτικής ενέργειας, η 
ερμηνεία και η ακύρωση της σύμβασης 
και η υπαναχώρηση από αυτήν. 

Or. de
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το παρόν άρθρο ισχύει αναλόγως για 
τις συνδιαθήκες. 

Or. de

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Ικανότητα σύνταξης διαθήκης

1. Ο διαθέτης είναι ικανός προς σύνταξη 
διαθήκης εάν είχε την ικανότητα αυτή 
δυνάμει:
α) του δικαίου το οποίο θα διείπε την
κληρονομία του, εάν είχε αποβιώσει κατά 
το χρόνο σύνταξης της διαθήκης, ή
β) του δικαίου το οποίο είναι εφαρμοστέο 
στην κληρονομία του κατά το χρόνο του 
θανάτου του, δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει κατ' αναλογίαν 
για την τροποποίηση και την ανάκληση 
μιας διάταξης τελευταίας βουλήσεως
καθώς και για την υπαναχώρηση από την 
κληρονομική σύμβαση.

Or. de



PE441.200v02-00 38/67 PR\858633EL.doc

EL

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18β
Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας 

βουλήσεως
1. Μία διάταξη τελευταίας βούλησης 
είναι τυπικά έγκυρη εάν
α) είναι τυπικά έγκυρη σύμφωνα με το 
δίκαιο το οποίο θα διείπε την 
κληρονομική διαδοχή εάν ο διαθέτης είχε 
αποβιώσει την ημέρα κατά την οποία 
έγινε η διάθεση, ή
β) είναι τυπικά έγκυρη βάσει του δικαίου 
που, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική 
διαδοχή τη στιγμή του θανάτου.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει κατ' 
αντιστοιχία για την τροποποίηση και την 
ανάκληση μιας διάταξης τελευταίας 
βουλήσεως καθώς και για την 
υπαναχώρηση από την κληρονομική 
σύμβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι, τη στιγμή της σύνταξής τους, οι διατάξεις τελευταίας βουλήσεως 
που έχουν καταρτισθεί με τυπικά έγκυρο τρόπο, δεν θα καθίστανται άκυρες μέσω αλλαγής του 
εφαρμοστέου δικαίου και ότι θα αποσαφηνιστεί το ζήτημα του τύπου των κληρονομικών 
συμβάσεων.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δίκαιο που προσδιορίζεται σύμφωνα 1. Το δίκαιο που προσδιορίζεται σύμφωνα 
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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.

με το παρόν κεφάλαιο διέπει το σύνολο 
της κληρονομικής διαδοχής, από την 
έναρξή της μέχρι την οριστική μεταβίβαση 
της κληρονομικής περιουσίας στους 
δικαιούχους.

Or. de

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19  – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την κλήση στην κληρονομιά των 
κληρονόμων και των κληροδόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών 
δικαιωμάτων του επιζώντος συζύγου, τον 
προσδιορισμό της κληρονομικής μερίδας 
καθενός από τα εν λόγω πρόσωπα, τα 
τυχόν βάρη που τους έχει επιβάλει ο 
θανών, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιώματα 
επί της κληρονομιάς τα οποία έχουν ως 
γενεσιουργό αίτιο τον θάνατο·

(β) τον προσδιορισμό των κληρονόμων 
και των κληροδόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών 
δικαιωμάτων του επιζώντος συζύγου ή 
συντρόφου, τον προσδιορισμό της 
κληρονομικής μερίδας καθενός από τα εν 
λόγω πρόσωπα, τα τυχόν βάρη που τους 
έχει επιβάλει ο θανών, καθώς και τα 
υπόλοιπα δικαιώματα επί της κληρονομιάς 
τα οποία έχουν ως γενεσιουργό αίτιο τον 
θάνατο καθώς και την αποποίηση της 
κληρονομιάς·

Or. de

Τροπολογία 67

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 

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

Or. de

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) τις πράξεις στις οποίες δύνανται να 
προβούν οι κληρονόμοι, οι εκτελεστές 
διαθήκης και οι λοιποί διαχειριστές
κληρονομιάς, ιδίως όσον αφορά την
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και την 
εξόφληση δανειστών·

Or. de

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) τη διαθέσιμη μερίδα, τα δικαιώματα σε 
νόμιμη μοίρα και τους λοιπούς 
περιορισμούς επί της ελευθερίας διάθεσης 
αιτία θανάτου, περιλαμβανομένων των
πόρων που δικαστική ή άλλη αρχή 
αφαιρεί από την κληρονομιά για να τους 
αποδώσει σε οικείους του θανόντος·

(θ) τη διαθέσιμη μερίδα, τα δικαιώματα σε 
νόμιμη μοίρα και τους λοιπούς 
περιορισμούς επί της ελευθερίας διάθεσης 
αιτία θανάτου, περιλαμβανομένης της 
διάθεσης πόρων από την κληρονομιά υπέρ 
οικείων προσώπων του θανόντος, καθώς 
και την παραίτηση από τα δικαιώματα σε 
νόμιμη μοίρα·

Or. de
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) την εγκυρότητα, ερμηνεία, μεταβολή 
και ανάκληση διατάξεων τελευταίας 
βουλήσεως, με εξαίρεση την τυπική τους 
εγκυρότητα·

(ια) το ουσιαστικό κύρος και την ερμηνεία 
διατάξεων τελευταίας βουλήσεως καθώς 
και την τροποποίηση και ανάκλησή τους,
με την επιφύλαξη των άρθρων 18α και 
18β, και·

Or. de

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 - στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) τη διανομή κληρονομιάς. (ιβ) την κατανομή κληρονομιάς, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 20α.

Or. de

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η 
αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή η 
αποποίησή τους, καθώς και οι δηλώσεις 
που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
ευθύνης του κληρονόμου ή του 
κληροδόχου είναι επίσης έγκυρες εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαίου του 
κράτους στο οποίο ο εκάστοτε κληρονόμος 
ή κληροδόχος διατηρεί τη συνήθη κατοικία 
του. 

Οι δηλώσεις αποδοχής ή αποποίησης
κληρονομιάς ή κληροδοσίας καθώς και οι 
δηλώσεις που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της ευθύνης του κληρονόμου ή 
του κληροδόχου είναι τυπικώς έγκυρες 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή 
δικαίου ή του δικαίου του κράτους στο 
οποίο ο εκάστοτε κληρονόμος ή 
κληροδόχος διατηρεί τη συνήθη κατοικία 
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του. 

Or. de

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος

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.

Or. de

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος

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 
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στοιχεία της κληρονομίας ή την 
καταχώρησή τους σε δημόσια μητρώα 
και συγκεκριμένα μόνο στο βαθμό στον 
οποίο θεμελ.ιούται το δικαίωμα δυνάμει 
της πράξης κτήσης ή μεταβίβασης ή μιας 
δικαστικής απόφασης.

Or. de

Τροπολογία 75

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, 
εννοεί τους κανόνες δικαίου που ισχύουν 
στο εν λόγω κράτος, εξαιρουμένων των 
κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, 
εξαιρουμένων των νομοθετικών 
διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου, οι οποίοι παραπέμπουν πλήρως ή 
εν μέρει στο δίκαιο κράτος μέλους. 

Or. de

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου 
που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό 
μπορεί να αποκλεισθεί μόνο εάν η εν λόγω 
εφαρμογή είναι ασυμβίβαστη με τη 
δημόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος 
δικαστηρίου. 

1. Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου 
ενός κράτους που ορίζεται από τον 
παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί 
μόνο εάν η εν λόγω εφαρμογή είναι 
προδήλως ασυμβίβαστη με τη δημόσια 
τάξη του κράτους του δικάζοντος 
δικαστηρίου.

Or. de
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

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. de

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητής δεν θεωρεί αναγκαίες τις διατυπώσεις του άρθρου 27, παράγραφος 2 και προτείνει 
να ενσωματωθούν οι ιδέες αυτές στο άρθρο 27.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση των δημόσιων εγγράφων Δημόσια έγγραφα

Or. de

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε 
ένα κράτος μέλος στον τομέα της 
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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.

κληρονομικής διαδοχής μπορούν να 
διακινούνται ελεύθερα στα κράτη μέλη
και απαλλάσσονται από οποιαδήποτε 
διαδικασία νομιμοποίησης ή παρόμοιες 
τυπικές διαδικασίες. Διαθέτουν στα λοιπά 
κράτη μέλη την ίδια αποδεικτική ισχύ με 
τα εγχώρια έγγραφα, όχι όμως 
μεγαλύτερη από αυτή που τους αναλογεί 
στο κράτος μέλος προέλευσής τους, εκτός 
αν αμφισβητηθεί η εγκυρότητά τους και 
υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή δεν 
αντιβαίνει προδήλως στη δημόσια τάξη 
του κράτους μέλους προορισμού.

Or. de

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο
συνιστά απόδειξη της ιδιότητας 
κληρονόμου ή κληροδόχου, καθώς και 
των εξουσιών των εκτελεστών διαθήκης 
ή των τρίτων διαχειριστών. Το 
ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται 
από την αρμόδια βάσει του παρόντος 
κεφαλαίου αρχή, σύμφωνα με το δίκαιο 
που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική 
διαδοχή κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου 
III του παρόντος κανονισμού.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται
για διασυνοριακούς σκοπούς το 
ευρωπαϊκό κληρονομητήριο (εφεξής
"κληρονομητήριο"), το οποίο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

(Η εισαγωγή του όρου "κληρονομητήριο" 
ισχύει για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο·
η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές 
προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κληρονομητήριο προορίζεται προς 
χρήση των κληρονόμων ή κληροδόχων 
και των εκτελεστών της διαθήκης ή των 
διαχειριστών της κληρονομιαίας 
περιουσίας, οι οποίοι οφείλουν να 
αποδείξουν σε άλλο κράτος μέλος, εκτός 
του κράτους στο οποίο οι αρμόδιες 
υπηρεσίες έχουν εκδώσει το 
πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κεφαλαίου, την ιδιότητα 
και /ή τα δικαιώματά τους ως 
κληρονόμων ή κληροδόχων ή τις εξουσίες 
τους ως εκτελεστών της διαθήκης ή 
διαχειριστών της κληρονομιαίας 
περιουσίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
βάσει του Κεφαλαίου ΙΙΙ δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 83

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. Η χρήση του κληρονομητηρίου δεν είναι 
υποχρεωτική. Το κληρονομητήριο δεν 
υποκαθιστά τις εγχώριες διαδικασίες. 
Εντούτοις, τα αποτελέσματα του 
κληρονομητηρίου αναγνωρίζονται επίσης 
στο κράτος μέλος του οποίου οι αρμόδιες 
υπηρεσίες το εξέδωσαν δυνάμει του 
παρόντος κεφαλαίου.

Or. de

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
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.

1. Το κληρονομητήριο εκδίδεται κατόπιν 
αιτήσεως οποιουδήποτε προσώπου που 
χρειάζεται το κληρονομητήριο 
προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητα του 
κληρονόμου ή κληροδόχου ή τις εξουσίες 
των εκτελεστών διαθήκης ή των τρίτων 
διαχειριστών σε κράτος διαφορετικό από 
το κράτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
οποίου εξέδωσαν το κληρονομητήριο 
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.
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Or. de

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
καταρτίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο 
του κράτους μέλους του οποίου τα 
δικαστήρια είναι αρμόδια σύμφωνα με τα 
άρθρα 4, 5 και 6.

2. Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το 
αρμόδιο δικαστήριο ή την αρμόδια 
υπηρεσία (που αναφέρονται εφεξής ως 
«αρμόδια υπηρεσία») σύμφωνα με τις 
διατάξεις ενός κράτους μέλους. Οι 
διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 ισχύουν 
αναλόγως.

(Η εισαγωγή του όρου «αρμόδια υπηρεσία» 
ισχύει για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο· 
η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές 
προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή σχετικές πληροφορίες για τις 
αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο τη διάθεσή 
τους στο κοινό.

Or. de
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόσωπο που ζητά να του χορηγηθεί 
κληρονομητήριο παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες, στο μέτρο που τις κατέχει 
και χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό 
το έντυπο του οποίου το υπόδειγμα 
παρατίθεται στο παράρτημα I:

1. Το πρόσωπο που ζητά να του χορηγηθεί 
κληρονομητήριο παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες, στο μέτρο που τις κατέχει 
και χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό 
το έντυπο του οποίου το υπόδειγμα 
παρατίθεται στο παράρτημα I:

Or. de

Τροπολογία 88

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·

Or. de

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) επισήμανση του κατά πόσον ο θανών 
είχε συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο· αν 
πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, πρέπει να 
επισυναφθεί στην αίτηση αντίγραφο του 

(ε) επισήμανση του κατά πόσον ο θανών 
είχε συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο ή 
σύμφωνο συμβίωσης· αν πράγματι ισχύει 
κάτι τέτοιο, πρέπει να επισυναφθούν στην 
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γαμήλιου συμβολαίου· αίτηση σχετικά αντίγραφα·

Or. de

Τροπολογία 90

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

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

Or. de

Τροπολογία 91

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. 
Αν και στο βαθμό που η εγχώρια 
νομοθεσία παρέχει τη σχετική δυνατότητα, 
η αρμόδια υπηρεσία αξιώνει τη δόση 
όρκου, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
ή άλλη δέσμευση από το πρόσωπο που 
προβαίνει στη δήλωση.

Or. de
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Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κληρονομητήριο χορηγείται μόνον 
εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο θεωρεί 
αποδεδειγμένα τα δηλωθέντα πραγματικά 
περιστατικά στα οποία στηρίζεται η 
σχετική αίτηση. Το αρμόδιο δικαστήριο
χορηγεί το κληρονομητήριο αμελλητί.

1. Το κληρονομητήριο χορηγείται μόνον 
εφόσον η αρμόδια υπηρεσία  θεωρεί 
αποδεδειγμένα τα δηλωθέντα πραγματικά 
περιστατικά στα οποία στηρίζεται η 
σχετική αίτηση. Η αρμόδια υπηρεσία 
χορηγεί το κληρονομητήριο αμελλητί.

Or. de

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αρμόδιο δικαστήριο διεξάγει 
αυτεπαγγέλτως, με βάση τις δηλώσεις του 
αιτούντος καθώς και τα έγγραφα και τα 
λοιπά μέσα απόδειξης που αυτός έχει 
προσκομίσει, τις έρευνες που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση των πραγματικών 
περιστατικών και αναζητά κάθε 
επιγενόμενη απόδειξη την οποία κρίνει 
σκόπιμη.

2. Η αρμόδια υπηρεσία διεξάγει 
αυτεπαγγέλτως, με βάση τις δηλώσεις του 
αιτούντος καθώς και τα έγγραφα και τα 
λοιπά μέσα απόδειξης που αυτός έχει 
προσκομίσει, τις έρευνες που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση των πραγματικών 
περιστατικών και αναζητά κάθε 
επιγενόμενη απόδειξη την οποία κρίνει 
σκόπιμη.

Or. de

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη παρέχουν στα 
αρμόδια δικαστήρια των άλλων κρατών 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη παρέχουν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών 
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μελών πρόσβαση, ιδίως, στα ληξιαρχεία 
τους, στα μητρώα στα οποία 
δημοσιοποιούνται οι πράξεις ή τα 
πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται 
με την κληρονομιά ή με το περιουσιακό 
καθεστώς της οικογένειας του θανόντος, 
καθώς και στο κτηματολόγιο.

μελών πρόσβαση, ιδίως, στα ληξιαρχεία 
τους, στα μητρώα στα οποία 
δημοσιοποιούνται οι πράξεις ή τα 
πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται 
με την κληρονομιά ή με τις περιουσιακές 
σχέσεις της οικογένειας του θανόντος, 
καθώς και στο κτηματολόγιο.

Or. de

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το δικαστήριο που καλείται να 
εκδώσει κληρονομητήριο δύναται να 
κλητεύσει προς εμφάνιση ενώπιόν του τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή τους τυχόν 
διαχειριστές ή εκτελεστές κληρονομιάς και 
να προβεί σε δημοσιεύσεις προκειμένου να 
καλέσει άλλους πιθανούς δικαιούχους να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην 
κληρονομιά.

4. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να 
κλητεύσει προς εμφάνιση ενώπιόν του τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή τους τυχόν 
διαχειριστές ή εκτελεστές κληρονομιάς και 
να προβεί σε δημοσιεύσεις προκειμένου να 
καλέσει άλλους πιθανούς δικαιούχους να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην 
κληρονομιά.

Or. de

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41  – παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το δικαστήριο που το εκδίδει, τα 
πραγματικά και νομικά στοιχεία βάσει των 
οποίων το εν λόγω δικαστήριο θεωρεί 
εαυτό αρμόδιο για την έκδοση του 
κληρονομητηρίου και την ημερομηνία 
έκδοσης·

(α) η υπηρεσία που το εκδίδει, τα 
πραγματικά και νομικά στοιχεία βάσει των 
οποίων η εν λόγω υπηρεσία θεωρεί εαυτή
αρμόδια για την έκδοση του 
κληρονομητηρίου και την ημερομηνία 
έκδοσης·

Or. de

Τροπολογία 98

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, 
ατομικός αριθμός αναγνώρισης εφόσον 
είναι διαθέσιμος, διεύθυνση της 
τελευταίας συνήθους κατοικίας, 
ημερομηνία και τόπος επέλευσης του 
θανάτου·

(β) 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·

Or. de

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις γαμικές συμβάσεις που είχε 
ενδεχομένως συνάψει ο θανών·

(γ) τις γαμικές συμβάσεις ή τα σύμφωνα 
συμβίωσης που είχε ενδεχομένως συνάψει 
ο θανών·
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Or. de

Τροπολογία 100

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 απαρίθμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων 
που αναλογούν σε έναν συγκεκριμένο 
κληρονόμο· 

Or. de

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα στοιχεία σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 παρέλκουν, εφόσον δεν 
είναι απαραίτητα για τη χρησιμοποίηση 
του κληρονομητηρίου και για την 
εκπλήρωση των στόχων του και εφόσον 
ο αιτών υποβάλλει σχετικό αίτημα ή 
όταν το εφαρμοστέο δίκαιο δεν 
περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη ή αυτό 
δεν είναι σημαντικό.

Or. de

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο 
αναγνωρίζεται αυτοδικαίως σε κάθε 
κράτος μέλος ως απόδειξη της ιδιότητας 
κληρονόμου ή κληροδόχου, καθώς και των 
εξουσιών των εκτελεστών διαθήκης ή των 
τρίτων διαχειριστών. 

1. Το κληρονομητήριο αναγνωρίζεται 
αυτοδικαίως σε κάθε κράτος μέλος ως 
απόδειξη της ιδιότητας του κληρονόμου ή, 
εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο 
περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη, του
κληροδόχου, καθώς και των εξουσιών των 
εκτελεστών διαθήκης ή των τρίτων 
διαχειριστών. 

Or. de

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το περιεχόμενο του κληρονομητηρίου 
τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη 
μέχρι τη λήξη της ισχύος του. Το πρόσωπο 
που καθορίζεται στο κληρονομητήριο ως 
κληρονόμος, κληροδόχος, εκτελεστής 
διαθήκης ή διαχειριστής τεκμαίρεται ως 
κάτοχος των κληρονομικών δικαιωμάτων
ή των εξουσιών διαχείρισης που 
προσδιορίζονται στο κληρονομητήριο και 
ως πρόσωπο μη υποκείμενο σε όρους και 
περιορισμούς πλην εκείνων που 
αναφέρονται στο κληρονομητήριο. 

2. Το περιεχόμενο του κληρονομητηρίου 
τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη 
μέχρι τη λήξη της ισχύος του. Το πρόσωπο 
που καθορίζεται στο κληρονομητήριο ως 
κληρονόμος, κληροδόχος, εκτελεστής 
διαθήκης ή διαχειριστής τεκμαίρεται ως 
κάτοχος της ιδιότητας αυτής ή των 
εξουσιών διαχείρισης που προκύπτουν 
από το κληρονομητήριο ή το εφαρμοστέο 
δίκαιο και ως πρόσωπο μη υποκείμενο σε 
όρους και περιορισμούς πλην εκείνων που 
προκύπτουν από αυτά. 

Or. de
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

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 προβαίνει σε 
παροχές 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.

Or. de

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόσωπο στο οποίο έχουν 
μεταβιβασθεί περιουσιακά στοιχεία της 
κληρονομιάς από το πρόσωπο το οποίο
σύμφωνα με κληρονομητήριο 
νομιμοποιείται να διαθέσει το εκάστοτε 
περιουσιακό στοιχείο με βάση τον 
συνημμένο στο κληρονομητήριο 
κατάλογο θεωρείται ότι απέκτησε το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο από 
πρόσωπο που είχε την εξουσία να το 
διαθέσει, εκτός αν γνώριζε ότι το 
περιεχόμενο του κληρονομητηρίου δεν 
ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

4. Κάθε πρόσωπο στο οποίο έχουν 
μεταβιβασθεί περιουσιακά στοιχεία της 
κληρονομιάς από τον δικαιούχο σύμφωνα 
με το κληρονομητήριο θεωρείται ότι 
απέκτησε το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο από πρόσωπο που είχε την 
εξουσία να το διαθέσει, εκτός αν γνώριζε 
ότι το περιεχόμενο του κληρονομητηρίου 
δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Or. de
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Τροπολογία 106

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.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρωτότυπο του κληρονομητηρίου 
φυλάσσεται από το δικαστήριο που το 
εξέδωσε, το οποίο χορηγεί ένα ή 
περισσότερα επίσημα αντίγραφα αυτού 
στον αιτούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που έχει σχετικό έννομο 
συμφέρον. 

1. Το πρωτότυπο του κληρονομητηρίου 
φυλάσσεται από τη δημόσια αρχή που το 
εξέδωσε, η οποία χορηγεί ένα ή 
περισσότερα επίσημα αντίγραφα αυτού 
στον αιτούντα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που έχει σχετικό έννομο 
συμφέρον. 

Or. de
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα χορηγούμενα επίσημα αντίγραφα 
παράγουν τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 42 επί τρίμηνο. 
Μετά την παρέλευση του τριμήνου, οι 
δικαιούχοι του κληρονομητηρίου ή άλλοι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητήσουν νέο 
επίσημο αντίγραφο από το δικαστήριο 
έκδοσης προκειμένου να ασκήσουν τα 
κληρονομικά τους δικαιώματα.

2. Τα χορηγούμενα επίσημα αντίγραφα 
παράγουν τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 42 επί εξάμηνο. 
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η αρμόδια 
αρχή μπορεί να ορίσει μεγαλύτερη 
προθεσμία. Το επίσημο αντίγραφο 
μνημονεύει το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο το επίσημο αντίγραφο παράγει 
έννομα αποτελέσματα. Μετά την πάροδο 
της προθεσμίας μπορεί να ζητηθεί, 
εφόσον είναι απαραίτητο, ένα νέο επίσημο 
αντίγραφο.

Or. de

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου προς 
το δικαστήριο έκδοσης ή με αυτεπάγγελτη 
ενέργεια του εν λόγω δικαστηρίου, το 
κληρονομητήριο υπόκειται σε:

3. Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου προς
την αρμόδια αρχή ή με αυτεπάγγελτη 
ενέργεια της εν λόγω αρχής, το 
κληρονομητήριο υπόκειται σε:

Or. de

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43  – παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σημείωση στο περιθώριο περί 
αναστολής των αποτελεσμάτων του αν έχει 

(β) σημείωση στο περιθώριο περί 
αναστολής των αποτελεσμάτων του αν έχει 
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αμφισβητηθεί η ακρίβεια του περιεχομένου 
του·

αμφισβητηθεί η ακρίβεια του περιεχομένου 
του·

Or. de

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ακύρωση, σε περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού
κληρονομητηρίου δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα.

(γ) ακύρωση, σε περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι το περιεχόμενο του κληρονομητηρίου 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Or. de

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το δικαστήριο έκδοσης σημειώνει στο 
περιθώριο του πρωτοτύπου του 
κληρονομητηρίου το γεγονός της 
διόρθωσης, της αναστολής των 
αποτελεσμάτων ή της ακύρωσής τους και 
κοινοποιεί το γεγονός αυτό στον αιτούντα 
ή στους αιτούντες. 

Η αρμόδια αρχή σημειώνει στο περιθώριο 
του πρωτοτύπου του κληρονομητηρίου το 
γεγονός της διόρθωσης, της αναστολής 
των αποτελεσμάτων ή της ακύρωσής τους 
και κοινοποιεί το γεγονός αυτό στον 
αιτούντα ή στους αιτούντες. 

Or. de
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Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε τροποποίηση των εντύπων 
που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 41 
υιοθετείται σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να 
εφαρμοστεί οποιαδήποτε τροποποίηση των 
εντύπων που προβλέπονται στα άρθρα 38, 
παράγραφος 1 και 41. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις υιοθετούνται σύμφωνα με 
τη διαδικασία της συμβουλευτικής 
επιτροπής στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 48 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 75 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 75 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001. Η 
επιτροπή αυτή είναι μια επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2011.

Or. en

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 3 και 7 της απόφασης 

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 αυτής.

…/2011.

Or. en

Τροπολογία 116

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 
δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην 
κληρονομική του διαδοχή, ο καθορισμός 
αυτός θεωρείται έγκυρος εφόσον 
εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 17.

2. Σε περίπτωση που ο θανών είχε 
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 στην κληρονομική του 
διαδοχή, ο καθορισμός αυτός θεωρείται 
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 117

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 

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 
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εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 18.

σύμβαση, ο καθορισμός αυτός θεωρείται 
έγκυρος εφόσον εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
18. 

Or. de

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο καθορισμός του εφαρμοστέου 
δικαίου πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν 
από την έναρξη ισχύος του, παραμένει 
έγκυρος στα κράτη  μέλη στα οποία ήταν 
έγκυρος κατά το χρόνο πραγματοποίησής 
του.

Or. de

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η άκυρη διάταξη τελευταίας 
βουλήσεως που πραγματοποιήθηκε πριν 
από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν 
από την έναρξη ισχύος του, καθίσταται 
έγκυρη, εφόσον είναι έγκυρη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de
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Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Εάν μια διάταξη τελευταίας 
βουλήσεως πραγματοποιήθηκε πριν από 
την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν 
από την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με 
το δίκαιο του κράτους το οποίο ο θανών 
θα μπορούσε να είχε επιλέξει σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, το 
δίκαιο αυτό θεωρείται ως επιλεγέν δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Η εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού δεν ακυρώνει μια διάταξη 
τελευταίας βουλήσεως, η οποία θα ήταν 
έγκυρη εάν η επαγωγή της κληρονομίας 
ελάμβανε χώρα κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής της. Η εγκυρότητα 
καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοστέου 
κατά το χρόνο αυτό ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαθήκες που συντάχθηκαν πριν από την εφαρμογή του κανονισμού δεν πρέπει να 
ακυρώνονται συνεπεία της εφαρμογής του κανονισμού, και τούτο όχι μόνο επειδή δεν μπορεί να 
αναμένονται αλλαγές στις διαθήκες αλλά και επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν είναι 
πλέον δυνατόν λόγω έλλειψης ικανότητας προς σύνταξη διαθήκης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων σύνδεσης για τον καθορισμό της αρμοδιότητας των 
δικαστηρίων και του εφαρμοστέου δίκαιου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής λύσης. 
Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η συνήθης διαμονή έχει καθοριστική σημασία για 
το ζήτημα αυτό. Καθοριστικό, ωστόσο, παράγοντα αποτελεί και το δικαίωμα του διαθέτη να 
μπορεί να επιλέξει το δίκαιο της χώρας του ως το δίκαιο που διέπει την κληρονομική διαδοχή 
σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παραπομπής της διαδικασίας σε ένα δικαστήριο της χώρας 
του.

Η πρόταση πρέπει να αξιολογηθεί υπό το φως της διασύνδεσης αυτής.

Κάθε λύση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πάντοτε θα αναφέρονται περιπτώσεις 
στις οποίες το αποτέλεσμα δεν είναι εντελώς ικανοποιητικό. Αυτό οφείλεται στη φύση του 
πράγματος, στις αντικειμενικές δυσκολίες, στην ποικιλομορφία των εκφάνσεων του βίου και 
στους αντικρουόμενους στόχους λόγω διαφορετικών εκτιμήσεων. Μια αξιολόγηση πρέπει να 
στηρίζεται σε μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων.

Οι βασικές επιλογές που πραγματοποιεί η Επιτροπή στην πρότασή της πρέπει συνεπώς να 
επικροτηθούν. Αυτές ανταποκρίνονται κατά βάση στη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με την Πράσινη Βίβλο1. Η πρόταση δημιουργεί ασφάλεια δικαίου, είναι σχετικά 
σαφής και απλή και μπορεί να γίνει κατανοητή από το μέσο πολίτη όσον αφορά τα 
σημαντικότερα ζητήματα που ρυθμίζει. Ο κατακερματισμός της κληρονομίας περιουσίας 
αποτρέπεται. Επειδή η συνήθης διαμονή αποτελεί το συνδετικό στοιχείο, το αρμόδιο 
δικαστήριο θα μπορεί να εφαρμόζει κατά κανόνα το εθνικό του δίκαιο και μάλιστα σε σχέση 
με υπηκόους τρίτων κρατών. Συνήθως ο τόπος της συνήθους διαμονής του διαθέτη αποτελεί 
και το κέντρο των συμφερόντων του.

Με την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου μπορεί συγχρόνως να διασφαλισθεί και η 
παραπομπή στα δικαστήρια του κράτους της ιθαγένειας. 

Το νέο δικαίωμα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου ενισχύει την αυτονομία των πολιτών. 
Συγχρόνως με το να περιορίζεται στο δίκαιο της ιθαγένειας διαφυλάσσεται η αρχή της 
δημόσιας τάξης που διέπει το κληρονομικό δίκαιο και η προστασία των μελών της 
οικογενείας, αποτρέπονται δε κατά το δυνατόν καταστρατηγήσεις ή καταχρήσεις. Η ιθαγένεια 
αποτελεί ένα αξιόπιστο κριτήριο σύνδεσης.

Σε αυτή τη βάση μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου. Αυτό δεν συνιστά μια οριστική και ανέκκλητη απόφαση για την 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2006 με συστάσεις προς την Επιτροπή για την 

κληρονομική διαδοχή και διαθήκη (ΕΕ C 314 E της 21.12.2006, σ. 342).
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κληρονομική διαδοχή αλλά ένα πιστοποιητικό σχετικά με την κληρονομική διαδοχή. Αυτό 
αποτελεί σε διασυνοριακό επίπεδο απόδειξη των καταχωρήσεων σε μητρώα και αποσκοπεί 
στην προστασία του προσώπου που αποκτά καλόπιστα ένα αντικείμενο της κληρονομίας. Με 
αυτό τον τρόπο βελτιώνονται αποφασιστικά οι διασυνοριακές συναλλαγές και δικαιοπραξίες 
σε θέματα κληρονομικής διαδοχής.

Συνοπτικά διαπιστώνονται τα εξής:
Για τους πολίτες, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην χώρα τους, δεν επέρχεται καμία 
μεταβολή, όταν το σύνολο της περιουσίας τους βρίσκεται σε αυτήν. Σε περίπτωση που 
κατέχουν περιουσιακά στοιχεία και ιδίως έγγειο ιδιοκτησία, εκτός της χώρας τους, τα 
περιουσιακά αυτά στοιχεία υπόκεινται στο σύνολό τους στο δίκαιο της χώρας τους χωρίς να 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις τελευταίας βουλήσεως.

Εάν οι πολίτες έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή προτίθενται να εγκατασταθούν σε τρίτες 
χώρες, μπορούν να επιλέξουν το δίκαιο της χώρας τους. Αυτό συνιστά αποφασιστική 
βελτίωση. Και οι σύμβουλοι σε ζητήματα κληρονομικής διαδοχής αποκτούν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μια ασφαλή βάση. Κατά κανόνα, τα δικαστήρια ή οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 
μπορούν να εφαρμόζουν το εθνικό τους δίκαιο.

Η ρύθμιση των κληρονομικών θεμάτων που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας 
απλοποιείται σημαντικά.

Οι πολίτες που είχαν τη συνήθη διαμονή τους εκτός της χώρας τους και που δεν είχαν 
επιλέξει το εφαρμοστέο δίκαιο, θα υπόκεινται μελλοντικά σε περίπτωση θανάτου στο
κληρονομικό δίκαιο του κράτους της κατοικίας τους. Αυτό αποτελεί καινοτομία για όλα τα 
κράτη μέλη. Σε περίπτωση που διατηρεί κανείς επιφυλάξεις, επισημαίνεται ότι το νομικό
αυτό καθεστώς ισχύει ήδη σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς οι πολίτες να το γνωρίζουν.

Οι επιφυλάξεις αυτές μπορεί να διασκεδασθούν με ενημερωτικές εκστρατείες. Κάθε λύση 
παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα επειδή δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν 
συγχρόνως όλοι οι στόχοι. Ο εισηγητής φρονεί ότι το σημερινό νομικό καθεστώς όπως και 
κάθε άλλη προσέγγιση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και συνεπώς θεωρεί προτιμητέες 
τις προτεινόμενες λύσεις.

Ο κανονισμός δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια 
αλλά θα βελτιώσει σημαντικά το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς. Θα δοθεί στους πολίτες 
μια σαφής και ασφαλής βάση για τη διευθέτηση του κληρονομικής τους διαδοχής. Θα 
μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς. Η σαφήνεια και η βεβαιότητα δικαίου αποτελούν κομβικά έννομα αγαθά ιδίως στον 
τομέα του κληρονομικού δικαίου. Ο κανονισμός ενισχύει τα έννομα αυτά αγαθά, προσφέρει 
πλεονεκτήματα στους πολίτες και δημιουργεί σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Για την αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι:
1) Το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επηρεάζει το δίκαιο που διέπει το φόρο κληρονομίας.
2) Ο κανονισμός ρυθμίζει θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (ΙΔΔ), χωρίς να τροποποιεί το 
ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο.
3) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτοεξαίρεσης.
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Τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού αποτελεί το άρθρο 81 της ΣΛΕΕ.

II. Ειδικά ζητήματα

Παρά το γεγονός ότι οι βασικές επιλογές της πρότασης κρίνονται θετικές, υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα και συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνουν διορθώσεις και προσθήκες. 
Εξετάζονται ορισμένες από αυτές.

Συνήθης διαμονή
Η συνήθης διαμονή αποτελεί κομβική έννοια του κανονισμού. Δικαίως αποδίδεται σε αυτή 
ιδιαίτερη προσοχή πράγμα που καθιστά επιθυμητό έναν κατά το δυνατόν σαφέστερο 
εννοιολογικό προσδιορισμό. Ένας ορισμός που επιβάλλει αναγκαστικές προϋποθέσεις και/ή 
προθεσμίες δεν ανταποκρίνεται στην πληθώρα των εκφάνσεων του βίου με αποτέλεσμα την 
έλλειψη ασφάλειας και ευλυγισίας. Σε περίπτωση θανάτου το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει 
να καθορίζεται το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα μπορεί και θα πρέπει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση να καθορίζει τη συνήθη διαμονή και την αρμοδιότητά του βάσει γενικών 
κριτηρίων, όπως εκτίθεται σε μία αιτιολογική σκέψη. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι 
ελάχιστες εθνικές έννομες τάξεις έχουν ορίσει νομοθετικά την έννοια αυτή, το ίδιο δε ισχύει 
και όσον αφορά τον ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με το δικαίωμα διατροφής καθώς και μια 
σειρά διεθνών συμβάσεων. 

Δικαίωμα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου
Το δικαίωμα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου που αποτελεί καινοτομία για πολλούς 
πολίτες και κράτη συνιστά ένα καθοριστικής σημασίας στοιχείο της πρότασης. Χάριν της
βούλησης του διαθέτη απαιτούνται διάφορες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις.

Οριοθέτηση σε σχέση με το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών
Ο κανονισμός ρυθμίζει μόνο το ΙΔΔ των κρατών μελών και όχι το ουσιαστικό κληρονομικό 
τους δίκαιο ή άλλες ουσιαστικές ή δικονομικές διατάξεις. Ωστόσο υπάρχουν περιορισμένες 
παρεμβάσεις και επικαλύψεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κληρονομικό δίκαιο, το 
εμπράγματο δίκαιο και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της κληρονομίας ρυθμίζονται 
κατά τρόπο διαφορετικό στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο των κρατών 
μελών παραμένει κατά το δυνατόν αμετάβλητο. Για τους κληρονόμους αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση (πρβλ. άρθρο 21). Για το λόγο αυτό ο εισηγητής υποβάλλει 
προληπτικά μια δεύτερη πρόταση, η οποία κατά την άποψή του περιλαμβάνει τις ελάχιστες 
εκείνες διατάξεις που θα απέτρεπαν μια σύγκρουση με τις διατάξεις του εθνικού ουσιαστικού 
και δικονομικού δικαίου.

Κληρονομικές συμβάσεις
Οι κληρονομικές συμβάσεις αποτελούν στον πλαίσιο του ΙΔΔ ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, 
δεδομένου ότι ορισμένα κράτη τις αγνοούν ή ακόμη και τις απαγορεύουν. Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι το κληρονομικό δίκαιο και συνεπώς π.χ. το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας πρέπει να 
καθορίζεται ξεχωριστά σύμφωνα με τον κανονισμό για κάθε συμβαλλόμενο σε μια 
κληρονομική σύμβαση και ότι το άρθρο 18 αφορά μόνο τα ειδικά νομικά ζητήματα που 
συνδέονται με μια κληρονομική σύμβαση, με αποτέλεσμα το άρθρο 18, παράγραφος 4 να 
μπορεί να διαγραφεί.
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Οι αλλαγές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τα κράτη μέλη τα οποία αγνοούν το 
θεσμό της κληρονομικής σύμβασης.

Δημόσια τάξη
Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης αποτελεί αναγνωρισμένη νομική αρχή του ΙΔΔ. Στις 
σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και με δεδομένη την ύπαρξη κοινών νομικών 
πεποιθήσεων και αξιών δεν πρέπει πλέον να έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι φόβοι σύμφωνα με 
τους οποίους διανοίγονται νέες δυνατότητες για την καταστρατήγηση του δικαιώματος της 
νόμιμης μοίρας είναι αβάσιμοι. Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη γνωρίζουν το δικαίωμα της 
νόμιμης μοίρας, έστω και αν του προσδίδουν διαφορετικό περιεχόμενο. Εάν ο διαθέτης 
επιλέξει το δίκαιο της χώρας του, οι σκέψεις για ενδεχόμενη καταστρατήγηση δεν 
δικαιολογούνται. Αντιθέτως, εάν συνδετικό στοιχείο για την επιλογή του εφαρμοστέου 
δικαίου αποτελεί η συνήθης διαμονή, οι φόβοι μπορεί να δικαιολογηθούν. Σύμφωνα με την 
πρόταση δεν αρκεί να έχει ένας πολίτης τη συνήθη διαμονή του σε ένα άλλο κράτος μέλος 
αλλά πρέπει να έχει τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό κατά το χρόνο του θανάτου του 
(χωρίς ωστόσο να πρέπει να αποβιώσουν σε αυτό). Φαίνεται υπερβολικό να υποθέσει κανείς 
ότι πολλοί πολίτες θα μεταφέρουν για το λόγο αυτό την κατοικία τους με την πρόθεση να την 
διατηρήσουν μέχρι το θάνατό τους. Οι πολίτες που επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση να 
καταστρατηγήσουν το νόμο έχουν τη δυνατότητα αυτή και στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Αναγνώριση ορισμένων δημοσίων εγγράφων
Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης των δημοσίων εγγράφων υπό την έννοια της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και της «αναγνώρισης» της γνησιότητας και της τυπικής 
αποδεικτικής τους ισχύος. Ο όρος «αναγνώριση» μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει 
παρανοήσεις – όχι μόνο στο γερμανικό κείμενο –, επειδή δεν είναι αυτονόητος και πρέπει να 
ερμηνεύεται κατά περίπτωση.

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο
Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν 
στοιχείο αλλοδαπότητας. Κάθε φορέας που ρυθμίζει θέματα κληρονομίας – δικαστήρια, 
αρχές συμβολαιογράφοι κλπ. – πρέπει να είναι αρμόδιος για την έκδοσή του. Οι φορείς αυτοί
πρέπει να ορίζονται από το κράτος μέλος, του οποίου η αρμοδιότητα θεσπίζεται σύμφωνα με 
το κεφάλαιο ΙΙ.


