
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία κατακόρυφη αύξηση 
του αριθμού των αποποιήσεων κληρονομιών. Αυτό οφείλεται 
στην οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, η οποία δημιούρ-
γησε πλήθος υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η μείωση των ει-
σοδημάτων και της αξίας των περιουσιακών αγαθών με ταυ-
τόχρονη αύξηση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών και 
των μη εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων κατέστησαν την 
αποδοχή πολλών κληρονομιών ασύμφορη για τους κληρονό-
μους. Η ρύθμιση, όμως, του κληρονομικού δικαίου αναφορικά 
με το σύστημα της κληρονομικής διαδοχής διαμορφώθηκε κά-
τω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, με την παραδοχή ότι «αι 
κληρονομίαι κατά κανόνα γίνονται αποδεκταί». Η ανατροπή 
αυτών των δεδομένων ανέδειξε τις ατέλειες της ρύθμισης της 
αυτοδίκαιης κληρονομικής διαδοχής για τους κληρονόμους, 
που εν αγνοία τους επωμίζονται αλλότρια χρέη από τα οποία 
δεν υπάρχει τρόπος να απαλλαγούν, αφού η πλάνη ως προς το 
ενεργητικό ή το παθητικό της κληρονομίας δεν θεωρείται ου-
σιώδης.

Μήπως ήρθε η ώρα για μία αναμόρφωση του δικαίου της 
κληρονομικής διαδοχής; 

Η παρούσα μελέτη, πέραν ορισμένων προτάσεων δικαιοπο-
λιτικής μεταρρύθμισης, κινείται στα πλαίσια του θετικού δικαί-
ου προτείνοντας λύσεις, οι οποίες στηρίζουν και από θεωρητι-
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κή άποψη εκείνες που έδωσε η νομολογία για την αντιμετώ-
πιση ανεπιεικών συνεπειών με την διεύρυνση της έννοιας της 
πλάνης περί το δίκαιο. Η αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
βρίσκει εφαρμογή, όταν περιορίζονται οι ατομικές ελευθερί-
ες, όπως αυτή για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, μπο-
ρεί να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο στις περιπτώσεις 
εκείνες που «επιβάλλεται» στον κληρονόμο μια ανεπιθύμητη 
κληρονομιά, προκειμένου να αποτραπεί μία τέτοια συνέπεια.

Η μελέτη αυτή επεκτείνεται στην αντιμετώπιση και άλλων 
ζητημάτων, τα οποία απασχολούν την πράξη και τα οποία 
ανέδειξε η μεγάλη αύξηση των αποποιήσεων των κληρονο-
μιών. Τέτοια είναι π.χ. οι συνέπειες των αλλεπάλληλων απο-
ποιήσεων, η δωσιδικία των ελληνικών δικαστηρίων για την 
παροχή άδειας αποποίησης της κληρονομίας στους γονείς 
των ανήλικων κατοίκων εξωτερικού κ.ο.κ. 

Άποψη μου είναι, πριν βιαστούμε να μεταρρυθμίσουμε 
το δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής, να εξαντλήσουμε τα 
μέσα που προσφέρει η ερμηνεία του θετικού δικαίου. Στην 
κατεύθυνση αυτή η γόνιμη συνομιλία και ανταλλαγή απόψε-
ων με το φίλο, κ. Φίλιππο Δωρή, συνέβαλε ουσιαστικά στην 
ολοκλήρωση αυτού του πονήματος και γι’ αυτό και τον ευχα-
ριστώ θερμά.

Αθήνα, Μάρτιος 2018  Βασίλειος Βάθης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κληρονομική διαδοχή είναι άμεση αυτοδίκαιη και κα-
θολική. Άμεση είναι, διότι μεταξύ του θανάτου του κληρονο-
μούμενου και της επαγωγής δεν μεσολαβεί κάποιο χρονικό 
διάστημα, αυτοδίκαιη, διότι η κτήση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων από τον κληρονόμο δεν προϋποθέτει κα-
τά κανόνα από την πλευρά του την ενέργεια κάποιων πρά-
ξεων και τέλος καθολική, διότι η κληρονομία επάγεται στον 
κληρονόμο ως σύνολο ή ποσοστό του όλου χωρίς να υπάρχει 
ευχέρεια επιλογής μεταξύ των διαφόρων περιουσιακών στοι-
χείων και των υποχρεώσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά προ-
κύπτουν πρωτίστως από τις διατάξεις των άρθρων 1711 εδ. 
β΄ ΑΚ, όπου ορίζεται ότι ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς 
είναι ο χρόνος του θανάτου του κληρονομούμενου (αμεσό-
τητα), 1846, κατά το οποίο ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαί-
ως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή με την επιφύλαξη 
της διατάξεως του άρθρου 1198 (αυτοδίκαιη κτήση) και 1710 
παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο κατά το θάνατο του προσώπου 
η περιουσία του ως σύνολο περιέρχεται από το νόμο ή από 
διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (καθολικότητα). 

Οι σκοποί τους οποίους εξυπηρετούν οι ωσάνω ρυθμίσεις 
είναι διάφοροι. Επιδιώκεται η εξασφάλιση της συνέχειας των 
οικονομικών συναλλαγών, αφού, χωρίς την άμεση μεταφο-
ρά της κληρονομιαίας περιουσίας στο πρόσωπο του κληρο-
νόμου, όλα τα δικαιώματα και οι εν εξελίξει ενοχές που την 
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απαρτίζουν θα καθίσταντο ανενεργά ή θα εδημιουργείτο ένα 
στάδιο αβεβαιότητας κατά το χρονικό διάστημα από το θά-
νατο έως την επαγωγή της κληρονομίας. Παγιώνεται το αί-
σθημα ασφάλειας των συναλλασσομένων διότι γνωρίζουν, 
ότι οι δικαιοπραξίες τις οποίες συνήψαν με τον κληρονομού-
μενο, θα συνεχίσουν να παράγουν τα έννομα αποτελέσμα-
τά τους και μετά το θάνατο εκείνου με τον οποίο ήρθαν σε 
συναλλακτική επαφή. Οι συμβατικές σχέσεις δεν ολοκληρώ-
νονται πάντοτε σε μια χρονική στιγμή αλλά εξελίσσονται τις 
περισσότερες φορές σε ένα μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστη-
μα ανάλογα με το αν πρόκειται για διαρκείς συμβάσεις, όπως 
το δάνειο, η μίσθωση, η εταιρεία, ή συμβάσεις οι οποίες από 
τη φύση τους απαιτούν κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωσή 
τους, όπως για παράδειγμα είναι η σύμβαση έργου. Επίσης 
ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν μεταξύ των κληρονομιαίων στοιχείων ποια επιθυ-
μούν να αποκτήσουν και ποια όχι. Η κληρονομιά επάγεται ως 
σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων απέναντι 
στους δανειστές, στην προστασία των οποίων αποσκοπεί 
κυρίως η καθολικότητα της κληρονομικής διαδοχής. Η με-
ταβίβαση του παθητικού της κληρονομιάς, η οποία δεν ήταν 
νοητή σε παλαιότερα δίκαια, εισήχθη στο ρωμαϊκό δίκαιο 
με το πλάσμα της συνέχειας της προσωπικότητας του κλη-
ρονομούμενου και σήμερα με την καθιέρωση του θεσμού 
της αναδοχής χρέους1. Με τον τρόπο αυτό οι δανειστές του 
κληρονομούμενου γνωρίζουν ότι σε περίπτωση θανάτου 
του, η περιουσία του θα παραμείνει πάντοτε υπέγγυα για την 
ικανοποίηση των αξιώσεων τους και το πρόσωπο στο οποίο 

1. Βλ. Παπαντωνίου, Κληρ. Δ., § 6, αρ. 33.
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θα περιέλθει η κληρονομιά θα ευθύνεται για τις υποχρεώσεις 
του κληρονομούμενου ακόμη και αν τις αγνοούσε. 

Από την άλλη πλευρά αμεσότητα, αυτοδίκαιη κτήση και 
καθολικότητα της κληρονομικής διαδοχής εξυπηρετούν και 
τα συμφέροντα του κληρονόμου. Με το θάνατο του κληρο-
νομούμενου ο τελευταίος αποκτά όλα τα δικαιώματα περιου-
σιακής φύσεως που περιλάμβανε η κληρονομία. Κατά κανό-
να δεν απαιτούνται διατυπώσεις ούτε πράξεις μεταβιβάσεως 
για την κτήση των δικαιωμάτων. Ο κληρονόμος αποκτά την 
πλασματική νομή των πραγμάτων των οποίων νομέας ήταν 
ο κληρονομούμενος, ακόμη και εκείνων τα οποία αγνοεί, ότι 
αποτελούν μέρος της κληρονομιάς. Απολαμβάνει τους καρ-
πούς πολιτικούς και φυσικούς της κληρονομιαίας περιου-
σίας. Με την επαγωγή της κληρονομιάς γίνεται αυτομάτως 
δικαιούχος των απαιτήσεων και αποκτά την κυριότητα όλων 
των πραγμάτων, πλην των ακινήτων για τα οποία απαιτείται η 
μεταγραφή της αποδοχής, η οποία πάντως έχει αναδρομικό 
αποτέλεσμα (ΑΚ 1199).

Παρ’ όλα αυτά η υπεισέλευση του κληρονόμου στη θέ-
ση του οφειλέτη αναφορικά με τις υποχρεώσεις της κληρο-
νομιάς δεν είναι εύλογο ούτε δίκαιο να γίνει χωρίς τη δική 
του συναίνεση και θα προσέκρουε στην αρχή προστασίας 
της ατομικής του ιδιοκτησίας (άρθρ. 17 § 1 Σ), αφού θα κα-
θίστατο υπεύθυνος για χρέη τρίτου. Πέραν τούτου η επίσης 
συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του ατόμου (άρθρο 5 § 1 Σ) προϋποθέτει την 
αποδοχή εκ μέρους του κληρονόμου και την έκφραση θετι-
κής βούλησης προκειμένου να καταστεί διάδοχος του κλη-
ρονομούμενου στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών του 
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σχέσεων. Αποτελεί αξίωμα επομένως του κληρονομικού δι-
καίου η αρχή «ουδείς άκων κληρονόμος». 

Κατά κανόνα βεβαίως η κτήση μιας κληρονομιάς είναι 
επωφελής για τον κληρονόμο. Συνιστά μια επίδοση αιτία θα-
νάτου χωρίς αντάλλαγμα, υπό την προϋπόθεση ότι το παθη-
τικό δεν υπερβαίνει κατ’ αξία το ενεργητικό. Όπως σημειώνει 
ο Εισηγητής της Αιτιολογικής Έκθεσης του προσχεδίου του 
κληρονομικού δικαίου του Αστικού Κώδικα: «Η πείρα λέγει 
ότι κατά κανόνα αι κληρονομίαι γίνονται δεκταί, η δε από-
κρουσις κληρονομίας αποτελεί εξαίρεσιν2». Η διαπίστωση 
αυτή οδήγησε τους συντάκτες του Αστικού Κώδικα στην κα-
θιέρωση ενός πλάσματος δικαίου σύμφωνα με το οποίο, αν 
με την πάροδο ενός τετραμήνου από τότε που ο κληρονόμος 
πληροφορήθηκε την επαγωγή της κληρονομίας και το λόγο 
αυτής (άρθρο 1847 § 2), αυτός δεν έχει προβεί σε αποποίηση, 
η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή (άρθρο 1850 
εδ. β)3.

2. Βλ. Γ. Μπαλή, Αιτιολογική Έκθεσις του εισηγητού επί του προ-
σχεδίου του Κληρονομικού Δικαίου, Σχέδιον ΑΚ ΚληρΔ, σ. 125.

3. Οι ρυθμίσεις αυτές ως προς τον τρόπο επαγωγής της κλη-
ρονομιάς έλκουν την καταγωγή τους από τον γερμανικό αστικό 
κώδικα §§ 1942 επ. Αντίθετα, στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο η κτήση 
της κληρονομιαίας περιουσίας δεν επέρχεται άμεσα και αυτοδί-
καια, αλλά μετά τον θάνατο του προσώπου ορίζεται, είτε από το 
δικαστήριο είτε από τη διαθήκη, εκκαθαριστής της κληρονομιαί-
ας περιουσίας, ο οποίος μετά τη ρευστοποίηση του ενεργητικού 
και την ικανοποίηση των δανειστών αποδίδει το υπόλοιπο στους 
κληρονόμους κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας (άρθρ. 
25 επ. του Administration of Estates Act 1925). Για μία εκτενέστε-
ρη συγκριτική αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, βλ. 
Σ. Κουμάνη, Η αποποίηση της κληρονομίας, πλασματική αποδοχή 
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Η ρύθμιση αυτή ανταποκρινόταν εν πολλοίς στην εικαζό-
μενη βούληση του κληρονόμου και εξισορροπούσε τα αντι-
κρουόμενα συμφέροντα αφενός του κοινωνικού συνόλου και 
των δανειστών για μια όσο το δυνατόν γρήγορη αποσαφήνι-
ση της περιουσιακής κατάστασης του προσώπου που απεβί-
ωσε και αφετέρου του προσώπου που καθίσταται καθολικός 
διάδοχος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκπλήρωση 
των υφιστάμενων εκκρεμών υποχρεώσεων του κληρονο-
μούμενου. Ωστόσο το σύστημα αυτό της πλασματικής απο-
δοχής συνιστά οπωσδήποτε έναν περιορισμό της ελευθερίας 
του κληρονόμου να αποδεχθεί ή όχι την κληρονομιά, διότι 
αντί να απαιτείται η δήλωση βουλήσεώς του, όπως είναι ανα-
γκαίο, προκειμένου να καταρτισθεί οποιαδήποτε δικαιοπρα-
ξία, η μη δήλωση και η σιωπή του εκλαμβάνονται ως έκφρα-
ση βουλήσεως αποδοχής. Η κατάσταση αυτή ομοιάζει με την 
τακτική που ακολουθούσαν παλαιότερα κάποιες εταιρείες, 
οι οποίες απέστελλαν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές 
ή πρότειναν την κατάρτιση μιας συμβάσεως και τους ζητού-
σαν να επιστρέψουν τα εν λόγω προϊόντα ή να προβούν σε 
δήλωση απόρριψης της προτάσεως, διότι άλλως θεωρούσαν 
ότι οι καταναλωτές αποδέχοντο την πρόταση και ότι η σύμ-
βαση είχε καταρτισθεί. Το σύστημα της πλασματικής αποδο-
χής γίνεται ακόμη πιο περιοριστικό, εάν ληφθεί υπόψη, ότι 
ο κληρονόμος πρέπει να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός 
σχετικά σύντομης αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μη-
νών, η παραμέληση της οποίας συνεπάγεται την αμετάκλητη 
κτήση της. 

Εντός αυτής της προθεσμίας ο κληρονόμος πρέπει να 

και ακύρωση αυτής λόγω πλάνης κατά τον Αστικό Κώδικα, 2015, 
σ. 54 επ.
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εξακριβώσει ποια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην κλη-
ρονομία, ποια είναι η αξία τους, ποιες υποχρεώσεις και οφει-
λές βάρυναν τον κληρονομούμενο, καθώς και το ύψος των 
φόρων κληρονομίας, τους οποίους θα κληθεί να πληρώσει. 
Σε πολλές περιπτώσεις, όταν ο κληρονόμος δεν είχε στενή 
επαφή με τον κληρονομούμενο, η ωσάνω έρευνα δεν είναι 
ευχερής. Τοσούτω μάλλον, διότι είναι ενδεχόμενο να υφίστα-
νται οφειλές σε δανειστές του κληρονομούμενου (Τράπεζες, 
φυσικά πρόσωπα, προμηθευτές), οι οποίοι δεν είναι υποχρε-
ωμένοι να αναγγελθούν εντός της τετράμηνης προθεσμίας 
και όταν θα απαιτήσουν την ικανοποίηση των αξιώσεών τους 
η προθεσμία αποποίησης θα έχει παρέλθει. 

Η πλασματική αποδοχή της κληρονομίας συνιστά μονο-
μερή δικαιοπραξία, η οποία μπορεί να ακυρωθεί, όταν ο σχη-
ματισμός της βούλησης του κληρονόμου οφείλεται σε πλά-
νη, απάτη ή απειλή. Αυτό προβλέπεται ρητά, προκειμένου να 
αρθεί οποιαδήποτε τυχόν αμφιβολία θα μπορούσε να δημι-
ουργηθεί, αφού η κατά πλάσμα δικαίου αποδοχή δεν συμπί-
πτει απαραιτήτως με έκφραση βουλήσεως του κληρονόμου 
(άρθρο 1857 § 2 ΑΚ). Όμως η δυνατότητα αυτή ακυρώνεται 
εν πολλοίς, αφού η πλάνη ως προς το ενεργητικό ή το παθη-
τικό της κληρονομίας που αποτελεί και τον κυριότερο λόγο 
για τον οποίο θα μπορούσε να ζητηθεί η ακύρωση της πλα-
σματικής αποδοχής, δεν θεωρείται κατά ρητή επιταγή του 
νόμου ουσιώδης. 

Βεβαίως ο κληρονόμος μπορεί πάντοτε, όταν διατηρεί 
αμφιβολίες, αν τον συμφέρει ή όχι η αποδοχή, να προβεί σε 
δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα 
1901 επ. ΑΚ). Ο θεσμός αυτός όμως συνεπάγεται έξοδα δι-
καστικά, αμοιβές συμβολαιογράφου, δικηγόρου κλπ. με συ-
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νέπεια να καθίσταται ασύμφορος για κληρονομιές μικρής 
αξίας ή αυτές των οποίων το ενεργητικό δεν ξεπερνά ουσιω-
δώς το παθητικό. Πέραν τούτου, η απογραφή συνέχεται και 
με επιπλέον δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για τη ρευστο-
ποίηση του ενεργητικού (άρθρο 1908 ΑΚ), γεγονός το οποίο 
μειώνει κατά πολύ τη χρησιμότητα του θεσμού καθώς και 
το ενδιαφέρον του κληρονόμου να αποδεχθεί με το σχετικό 
ευεργέτημα και να εμπλακεί σε μια διελκυστίνδα χρονοβό-
ρων διαδικαστικών πράξεων και τυπικοτήτων με τον κίνδυνο 
πάντοτε, εάν παραβλέψει κάποια απ’ αυτές, να απωλέσει το 
ευεργέτημα και να ευθύνεται απεριορίστως για τα χρέη της 
κληρονομιάς. 

Το σύστημα της πλασματικής αποδοχής στηρίζεται, όπως 
προελέχθη, στη διαπίστωση ότι οι κληρονομιές κατά κανό-
να γίνονται αποδεκτές, ενώ η αποποίηση αποτελεί εξαίρεση. 
Υπό ομαλές συνθήκες θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
επαγωγή της κληρονομιάς συνιστά κατά κανόνα μια επιθυ-
μητή από πλευράς του κληρονόμου κτήση περιουσίας άνευ 
ανταλλάγματος. Ενόψει τούτου η καθιέρωση της πλασματι-
κής αποδοχής, με την οποία ο κληρονόμος υποχρεώνεται να 
προβεί σε μια θετική πράξη, την αποποίηση, προκειμένου 
να αποτρέψει την επαγωγή της μη επιθυμητής κληρονομιάς, 
μπορεί να δικαιολογηθεί σαν αντιστάθμισμα, ώστε αφενός 
μεν να ικανοποιηθούν οι συναλλακτικές ανάγκες για μια όσο 
το δυνατό συντομότερη αποσαφήνιση της κατάστασης της 
περιουσίας του αποθανόντος προσώπου και για συνέχεια της 
οικονομικής ζωής, αφετέρου δε να ληφθεί υπόψη το συμφέ-
ρον των δανειστών του κληρονομουμένου. Με άλλα λόγια 
ο κληρονόμος, ο οποίος κατά κανόνα ωφελείται από την 
κτήση της κληρονομιάς, βαρύνεται να προβεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα σε έλεγχο της κατάστασης της περιουσίας 
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του κληρονομούμενου, αναζήτηση των δανειστών, συλλο-
γή πληροφοριών για χρέη προς το δημόσιο, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, τράπεζες, κ.ο.κ. Η επιβολή του βάρους αυτού 
φαίνεται δικαιολογημένη αφού ο κληρονόμος θα καρπωθεί 
την περιουσία του κληρονομουμένου, πράγμα το οποίο κατά 
το συνήθως συμβαίνον επιθυμεί και υπό το πρίσμα αυτό το 
πλάσμα δικαίου ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

Με την εμφάνιση της μεγάλης οικονομικής κρίσης και την 
κατ’ ουσίαν πτώχευση του ελληνικού Δημοσίου ο ωσάνω κα-
νόνας της αποδοχής των κληρονομιών στη συντριπτική πλει-
οψηφία των περιπτώσεων ανετράπη ριζικά. Η μεγάλη μείω-
ση των εισοδημάτων, η επιβολή μιας σειράς φόρων και τελών 
που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία, η αύξηση γενικότερα 
των άμεσων και έμμεσων φόρων, η αύξηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών και η αδυναμία αποπληρωμής δανείων που 
είχαν συναφθεί σε καθεστώς ευνοϊκών οικονομικών συνθη-
κών συσσώρευσαν υψηλά και δυσβάστακτα χρέη στα πε-
ρισσότερα νοικοκυριά. Συγχρόνως, η αξία των ακινήτων, τα 
οποία αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα το σημαντικότερο πε-
ριουσιακό στοιχείο μιας κληρονομιάς, έχασαν πολύ μεγάλο 
μέρος της αξίας τους, ενώ ο φόρος κληρονομιών υπολογίζε-
ται επί μιας πλασματικής αξίας της λεγόμενης αντικειμενικής, 
η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την αγοραία. Ο λόγος αυτός 
σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας και την αδυνα-
μία πολλές φορές να εκποιηθεί ένα κληρονομιαίο περιουσι-
ακό στοιχείο, έχει ως συνέπεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
η αποδοχή της κληρονομιάς να καθίσταται ασύμφορη και οι 
κληρονόμοι να σπεύδουν να την αποποιηθούν4. 

4. Βλ. ενδεικτικά www.euro2day.gr, όπου σημειώνεται ότι, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στη Βουλή το 2016, απο-
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