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Σχόλια

Το παρόν σηµείωµα αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των
πεπραγµένων του σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Εκπαίδευσης ∆ικαστών (European Judical Training Network –
EJTN) στην πόλη Recklinghausen της Γερµανίας, στο οποίο είχαµε την
τιµή να συµµετάσχουµε, κατόπιν προτάσεως της Εθνικής Σχολής
∆ικαστικών Λειτουργών. Το σεµινάριο µε θέµα «Σεµινάριο στο
∆ιασυνοριακό Κληρονοµικό ∆ίκαιο», πραγµατοποιήθηκε στις 17 και 18
Φεβρουαρίου 2014 υπό την καθοδήγηση του κ. Rainer Deville, Εφέτη
του Dusseldorf της Γερµανίας. Συµµετείχαν επίσης δικαστές από
Γερµανία, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Μάλτα, Σλοβενία, Λιθουανία,
Πορτογαλία, ∆ανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Εσθονία.
Κατά την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου, αφού προηγήθηκε
ενηµέρωση από τους συµµετέχοντες για το νοµικό καθεστώς που ισχύει
στις χώρες τους σχετικά µε τη διεθνή δωσιδικία, το εφαρµοστέο δίκαιο
και το κληρονοµητήριο, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις θεωρητικού
περιεχοµένου σχετικά µε τη νοµοθετική διαδικασία που οδήγησε στη
θεσµοθέτηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, την
επισκόπηση των διατάξεων του, το Ευρωπαϊκό Κληρονοµητήριο και τις
επερχόµενες προκλήσεις από την εφαρµογή του. Επίσης, οι εισηγήσεις
αναφέρθηκαν στη διεθνή δικαιοδοσία, στο εφαρµοστέο δίκαιο, στην
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, στην αποδοχή και εκτέλεση
δηµοσίων εγγράφων ως προς την κληρονοµική διαδοχή και στην
καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Κληρονοµητηρίου στο πλαίσιο του ανωτέρω
Κανονισµού. Ο εν λόγω Κανονισµός πρόκειται να εφαρµοστεί στην
κληρονοµική διαδοχή προσώπων, των οποίων ο θάνατος θα επέλθει κατά
ή µετά τη 17η Αυγούστου 2015. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τα
ανωτέρω θέµατα µε ανταλλαγή απόψεων των συµµετεχόντων και
προβληµατισµών εµπνευσµένων από τα ισχύοντα στις χώρες τους.
Κατά τη δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου ζητήθηκε από τις τρεις
οµάδες εργασίες, που δηµιουργήθηκαν µε τη συµµετοχή των συνέδρων,
να επιλύσουν τέσσερεις πρακτικές υποθέσεις κληρονοµικών διαφορών
εφαρµόζοντας τον ανωτέρω Κανονισµό. Κατά το πέρας αυτής της
διαδικασίας δόθηκαν λύσεις και εντοπίστηκαν δυσκολίες στην εφαρµογή
του

Κανονισµού.

συµπεράσµατα.
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