
Δικαιοσύνη 
και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΕ
Στο εξής, οι διασυνοριακές  
υποθέσεις κληρονομικής  
διαδοχής γίνονται πιο απλές.



Μέχρι προσφάτως, το γεγονός ότι υπήρχαν 
διαφορετικοί εθνικοί κανόνες καθιστούσε 
περίπλοκες και δαπανηρές τις υποθέσεις 
κληρονομικής διαδοχής όπου εμπλέκονταν 
περισσότερες από μία χώρα της ΕΕ. Η νέα 
νομοθεσία της ΕΕ απλοποιεί τις διασυνοριακές 
υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής 
αποσαφηνίζοντας ποιας χώρας τα δικαστήρια 
έχουν δικαιοδοσία να επιληφθούν της 
κληρονομικής διαδοχής, καθώς και ποιο δίκαιο 
θα εφαρμόσουν αυτά τα δικαστήρια.

Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο 

οικογένειες εμπλέκονται σε 

διασυνοριακές υποθέσεις 

κληρονομικής διαδοχής.



 ➔  Πώς λειτουργούν  
οι νέοι κανόνες;

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα 
δικαστήρια της χώρας της ΕΕ στην οποία το 
άτομο είχε τη συνήθη διαμονή του κατά 
τη στιγμή του θανάτου του επιλαμβάνονται 
της κληρονομικής διαδοχής και εφαρμόζουν 
το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας της ΕΕ. 
Εντούτοις, οι πολίτες μπορούν να έχουν 
επιλέξει να εφαρμοστεί στην περιουσία τους 
το δίκαιο της χώρας της οποίας έχουν την 
ιθαγένεια, είτε αυτή είναι χώρα της ΕΕ είτε 
τρίτη χώρα.

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε 
μια χώρα της ΕΕ πλέον θα αναγνωρίζονται 
αυτόματα σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο 
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να 
αποδεικνύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ ότι είναι 
κληρονόμοι, κληροδόχοι, διαχειριστές της 
κληρονομιάς ή εκτελεστές διαθήκης.

Το εθνικό κληρονομικό δίκαιο 
εξακολουθεί να ισχύει

Τα ακόλουθα ζητήματα εξακολουθούν να 
διέπονται από την εθνική νομοθεσία:

 ➔ ποιος έχει την ιδιότητα κληρονόμου και 
ποια μερίδα της κληρονομιαίας περιουσίας 
αναλογεί στα τέκνα και τον/την σύζυγο

 ➔ το δίκαιο περί ιδιοκτησίας και το 
οικογενειακό δίκαιο

 ➔ τα φορολογικά ζητήματα που συνδέονται με 
τα περιουσιακά στοιχεία 



 ➔  Για ποιον  
ισχύουν οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ιρλανδία και τη Δανία. Αυτό συνεπάγεται 
ότι άτομα που διαμένουν σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις τρεις χώρες δεν υπόκεινται στους 
νέους κανόνες της ΕΕ. Από την άλλη, οι βρετανοί, 
ιρλανδοί και δανοί πολίτες που διαμένουν σε 
άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να επωφελούνται 
από τους νέους κανόνες της ΕΕ.

✓ Τι καλύπτεται από τη νέα  
νομοθεσία της ΕΕ;
 ➔ τα θέματα αστικού δικαίου της κληρονομικής  
διαδοχής (δικαιούχοι, μεταβίβαση  
κυριότητας περιουσιακών στοιχείων,  
δικαιώματα, υποχρεώσεις κ.λπ.)

✘ Τι δεν καλύπτεται από τη νέα  
νομοθεσία της ΕΕ;

 ➔ οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 ➔ τα καταπιστεύματα
 ➔ οι φόροι
 ➔ οι εταιρείες



➞  Πλεονεκτήματα
Οι νέοι κανόνες της ΕΕ προσφέρουν 
πολλαπλά πλεονεκτήματα:

 ➔ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ:
 μια διασυνοριακή υπόθεση κληρονομικής 

διαδοχής διευθετείται πλέον από ένα 
μόνο δικαστήριο, και ένα μόνο δίκαιο 
εφαρμόζεται σε αυτήν. Οι νέοι κανόνες 
προσφέρουν ασφάλεια δικαίου και παρέχουν 
τη δυνατότητα ταχύτερης και ευκολότερης 
διευθέτησης των διασυνοριακών υποθέσεων 
κληρονομικής διαδοχής.

 ➔ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΌΓΕΣ: 
 οι πολίτες που συντάσσουν διαθήκη 

μπορούν τώρα να επιλέξουν να εφαρμοστεί 
στο σύνολο της περιουσίας τους το δίκαιο 
της χώρας της οποίας έχουν την ιθαγένεια, 
ακόμη και εάν διαμένουν σε άλλη χώρα 
της ΕΕ και κατέχουν περιουσιακά στοιχεία 
σε διάφορες χώρες. Οι νέοι κανόνες 
διευκολύνουν τον προγραμματισμό της 
κληρονομικής διαδοχής.

 ➔ ΑΠΛΌΎΣΤΕΡΗ ΚΑΙ 
ΦΘΗΝΌΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 είτε είστε κληρονόμος, κληροδόχος, 
διαχειριστής της κληρονομιάς ή εκτελεστής 
διαθήκης, μπορείτε πλέον να τεκμηριώσετε 
τα δικαιώματά σας και τις εξουσίες σας με 
το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο οπουδήποτε 
στην ΕΕ. 



Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: 
https://e-justice.europa.eu

Στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης, θα βρείτε πληροφορίες για τους 
νέους κανόνες της ΕΕ, το έντυπο του Ευρωπαϊκού 
Κληρονομητηρίου, συνόψεις του κληρονομικού δικαίου 
των χωρών της ΕΕ, καθώς και τις αρχές που ασχολούνται 
με θέματα κληρονομικής διαδοχής στις χώρες της ΕΕ.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 https://www.facebook.com/EUJustice

 https://twitter.com/EU_Justice
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