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Θέµα : «Οδηγίες για την εφαρµογή του αρθρ. 12 ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/24-12-2003)». 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθµ.97870/2248/7-5-2009 εγγράφου µας «Οδηγίες για την εφαρµογή αρθρ. 36 

ν.3698/2008» και σε ότι αφορά ειδικότερα τα γεγονότα κληρονοµικής διαδοχής, σας γνωρίζουµε 

συµπληρωµατικά τα εξής :  

Με την κληρονοµική διαδοχή επέρχεται διαδοχή του κληρονόµου στην κυριότητα ακινήτου. Η διαδοχή 

µπορεί να γίνει βάση διαθήκης ή εξ αδιαθέτου και για την ολοκλήρωσή της απαιτείται µεταγραφή της 

αποδοχής της κληρονοµιάς ή του κληρονοµητηρίου (1846, 1198, 1195 εδ.2 ΑΚ).  Η αποδοχή της 

κληρονοµιάς πρέπει να προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο π.χ. συµβολαιογραφικό έγγραφο, βεβαίωση 

εφόρου για δήλωση της κληρονοµιάς στην εφορία κ.α. (1195 εδ. 1 ΑΚ).  

Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος απεβίωσε πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα 

(23/2/1946) οι σχέσεις κληρονοµικού δικαίου διέπονται από το ισχύον τότε δίκαιο (αρθρ. 92 Εισ.Ν ΑΚ -

α.ν.2783/1941). Το προϊσχύσαν δίκαιο ειδικότερα, προέβλεπε σιωπηρή εγκατάσταση στην κληρονοµιά 

τόσο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή (νόµος 2310/1920), όσο και για την διαδοχή από διαθήκη  (νόµος 

ΓΨΠ’/1911). Η κατοχύρωση δηλαδή του κληρονοµικού δικαιώµατος ή της κληρονοµικής µερίδας σε 

περίπτωση περισσότερων συγκληρονόµων, δεν απαιτούνταν να περιβληθεί συγκεκριµένο  τύπο, µε άλλα 

λόγια και σε αντίθεση µε ότι ισχύει σήµερα, δεν απαιτούνταν κληρονοµητήριο ή συµβολαιογραφικό 

έγγραφο αποδοχής κληρονοµιάς και µεταγραφή. Η συγγενική σχέση του κληρονόµου µε τον 

κληρονοµούµενο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή και η αναφορά των προσώπων στην διαθήκη για την 

διαδοχή από διαθήκη σύµφωνα µε το δίκαιο που ίσχυε πριν την 23/2/1946, δηµιουργεί τεκµήριο για το 

κληρονοµικό δικαίωµα και παρέχει δηµόσια πίστη.  

Ενόψη ωστόσο των δυσχερειών που ανακύπτουν για  την ορθή εφαρµογή του αρθρ. 12 Ν. 3208/03 από 

τα προαναφερόµενα, σκόπιµο είναι να προκύπτουν µε σαφήνεια και κατά τρόπο ισχυρό τόσο η ταυτότητα 

του ακινήτου του οποίου η υπαγωγή στο αρθρ. 12 αιτάται, όσο και τα δικαιώµατα κυριότητας επ’ αυτού, 

όπως αυτά δηµιουργήθηκαν µε την κληρονοµική διαδοχή π.χ. βάσει της δήλωσης κληρονοµιάς για την 

επιβολή του σχετικού φόρου.  
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