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Σχόλια

Στις 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2014 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες σεµινάριο µε
θέµα «∆ιασυνοριακό Κληρονοµικό ∆ίκαιο», στο οποίο είχαµε την τιµή να
συµµετάσχουµε οι συντάξαντες το παρόν σηµείωµα κατόπιν πρότασης της
Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών. Το σεµινάριο αυτό διοργάνωσε το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κατάρτισης ∆ικαστών (European Judicial Training
Network), κατόπιν της επιτυχούς διεξαγωγής σεµιναρίου µε το ίδιο θέµα στις
17-12/2/2014 στο Reclinghaussen της Γερµανίας, είχε ως γλώσσα εργασιών
την αγγλική (και ταυτόχρονη µετάφραση στη γαλλική) και συµµετείχαν σε αυτό
48 δικαστές από 19 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σεµινάριο αυτό είχε ως αντικείµενο των εργασιών του τον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, που αφορά την κληρονοµική διαδοχή και ο
οποίος, εκτός από τα άρθρα 77 και 78, που τέθηκαν σε εφαρµογή στις
16/1/2014 και τα άρθρα 79, 80 και 81, που τέθηκαν σε εφαρµογή στις
5/7/2012, τίθεται σε εφαρµογή στις 17 Αυγούστου 2015. Τη διεύθυνση των
εργασιών του σεµιναρίου ανέλαβε, κατόπιν αιφνίδιου κωλύµατος του αρχικά
ορισθέντος Rainer Deville, Εφέτη του Dusseldorf της Γερµανίας, που δεν
µπόρεσε να µεταβεί λόγω απεργίας στις Βρυξέλλες από τα Τίρανα της
Αλβανίας όπου βρισκόταν, η Cristina Beilfuss, Καθηγήτρια του Ιδιωτικού
∆ιεθνούς ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Βαρκελώνης της
Ισπανίας και διδάσκουσα στο Ισπανικό Κέντρο Κατάρτισης ∆ικαστών στη
Βαρκελώνη. Την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου παρουσίασε την εισήγησή της
µε θέµα «Η νοµοθετική διαδικασία που οδήγησε στον Κανονισµό (ΕΕ) περί
κληρονοµικής

διαδοχής»

η

Bente

Soerensen,

διοικητική

υπάλληλος

υπηκοότητας ∆ανίας της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου από το έτος
1989 µε αρµοδιότητα από το έτος 2007 στα θέµατα αστικού δικαίου, η οποία
ήταν υπεύθυνη για τις διαπραγµατεύσεις και τις συναντήσεις που οδήγησαν
στην υιοθέτηση του Κανονισµού. Στην εισήγησή της αυτή πραγµατεύτηκε τους
κύριους σκοπούς του Κανονισµού σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής,
τις

διαπραγµατεύσεις

εντός

του

Συµβουλίου

και

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και τα προβλήµατα που έπρεπε να ξεπεραστούν ως προς τις
διαφοροποιήσεις των ρυθµίσεων περί κληρονοµικής διαδοχής των εθνικών
δικαίων των κρατών µελών για την υιοθέτηση των αντίστοιχων ρυθµίσεων στα
κρίσιµα νοµικά ζητήµατα του Κανονισµού. Στη συνέχεια, παρουσίασε την
εισήγησή της η συντονίστρια Cristina Beilfuss µε θέµα «Επισκόπηση του
Κανονισµού (ΕΕ) περί κληρονοµικής διαδοχής», στην οποία ανέπτυξε τις
βασικές ρυθµίσεις των διατάξεων του Κανονισµού σχετικά µε τη διεθνή
δικαιοδοσία,

το

εφαρµοστέο

δίκαιο,

την

αναγνώριση

και

εκτέλεση

αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δηµοσίων εγγράφων στον τοµέα της
κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Κληρονοµητηρίου.
Ακολούθησε η εισήγηση του Patrick Wautelet, Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο
της Λιέγης του Βελγίου µε εξειδίκευση σε νοµικά ζητήµατα διασυνοριακών
οικογενειακών σχέσεων, δικαίου ιθαγένειας και διασυνοριακών εµπορικών
υποθέσεων, µε θέµα «Το Ευρωπαϊκό Κληρονοµητήριο», που αφορούσε την
ανάλυση και ερµηνεία των άρθρων 62 έως και 73 του τέταρτου κεφαλαίου του

Κανονισµού σχετικά µε την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Κληρονοµητηρίου, το
σκοπό του, τη διεθνή δικαιοδοσία της αρµόδιας αρχής, την αίτηση για την
έκδοσή του, την εξέταση της αίτησης αυτής και τα αποδεικτέα ζητήµατα, τη
χορήγησή του, το περιεχόµενό του, τα αποτελέσµατά του, την ισχύ των
επικυρωµένων αντιγράφων του, τη διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκλησή του,
τα ένδικα µέσα και την αναστολή ισχύος του. Η τελευταία εισήγηση της
πρώτης ηµέρας του σεµιναρίου παρουσιάστηκε µέσω skype από τον Rainer
Deville, που όπως προαναφέρθηκε βρισκόταν στα Τίρανα της Αλβανίας, και
είχε ως θέµα «Μελλοντικές προκλήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) περί
κληρονοµικής

διαδοχής

και

του

Ευρωπαϊκού

Κληρονοµητηρίου»

και

αφορούσε παρουσίαση ειδικότερων νοµικών ζητηµάτων δικονοµικού και
ουσιαστικού δικαίου, που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν κατά την εφαρµογή
του Κανονισµού σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του, τη συνήθη διαµονή του
κληρονοµούµενου, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, την επιλογή του
εφαρµοστέου δικαίου, τις διατάξεις τελευταίας βούλησης και τις κληρονοµικές
συµβάσεις, τα εµπράγµατα δικαιώµατα, τη δηµόσια τάξη και τα εθνικά
κληρονοµητήρια.

Ακολούθησε

συζήτηση

σχετική

µε

τα

θέµατα

των

εισηγήσεων και ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών που απέρρεαν και
από τη σύγκριση των ρυθµίσεων του Κανονισµού µε τις ρυθµίσεις των
εθνικών δικαίων των κρατών προέλευσης των συµµετεχόντων του συνεδρίου.
Κατά τη δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες εργασίας
των 24 συνέδρων η κάθε µία, µε συντονίστριες αντίστοιχα την Cristina
Beilfuss και την Elise Goossens, ερευνήτρια του Πανεπιστηµίου του Λέβεν του
Βελγίου, που έχει αναλάβει διδακτορική διατριβή µε θέµα το Ευρωπαϊκό
Κληρονοµητήριο, εκάστη των οποίων αποτελούνταν από έξι υποοµάδες
εργασίας των τεσσάρων συνέδρων, που ασχολήθηκαν µε την επίλυση
τεσσάρων πρακτικών υποθέσεων διασυνοριακών κληρονοµικών διαφορών µε
την εφαρµογή του ανωτέρω Κανονισµού και στη συνέχεια έκαστη υποοµάδα
εργασίας παρουσίασε τα ζητήµατα που την απασχόλησαν, τις νοµικές
διατάξεις του Κανονισµού που εφάρµοσε και την αντίστοιχη υπαγωγή των
πραγµατικών περιστατικών σε αυτές και τις λύσεις που έκρινε ότι πρέπει να
δοθούν, µε ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση επί των ανωτέρω ζητηµάτων
και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
περί κληρονοµικής διαδοχής. Καταλήγοντας, πρέπει να επισηµανθεί ότι το

ανωτέρω σεµινάριο, που περιλάµβανε εµπεριστατωµένες εισηγήσεις έγκριτων
νοµικών, ήταν µία πληρέστατη, µείζονος σηµασίας στη δικαστηριακή
πρακτική, παρουσίαση του Κανονισµού (ΕΕ) 650/2012 περί κληρονοµικής
διαδοχής, που θα κληθεί να εφαρµόσει έκαστος εθνικός δικαστής κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 17 Αυγούστου 2015.

