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Цифри и факти
Повече от 11,7 милиона граждани на ЕС (2,3 %) живеят в друга държава-членка, която 
не е тяхна родина. 13 % от всички бракове в рамките на ЕС са свързани с друга 
държава-членка1. Много граждани притежават имущество, по-специално недвижимо 
имущество, в друга държава-членка. Европейците все повече се възползват от своите 
основни свободи2. Тенденцията на това развитие нараства. В случай на смърт при 
трансгранични отношения (изчислено е, че понастоящем около 580 000 случая на 
година с наследени активи на приблизителна стойност 130 милиарда евро годишно) 
възникват тежки, често неразрешими проблеми.

Настоящо правно положение
Ако един испански гражданин живее (обичайно местопребиваване) във Франция, то в 
случай на смърт той бива наследен от гледна точка на своето испанско национално 
право изключително съгласно испанското право, и то с цялото си имущество. Това е в 
сила независимо от това, къде се намира имуществото, било то в Испания, във Франция 
или в друга държава. От гледна точка на френското право обаче той бива наследен 
съгласно френското право и то отново с цялото си имущество, с изключение на 
недвижимото имущество, за което по правило е в сила правото на държавата по 
местонахождение. Следователно за едно и също наследство могат да се прилагат 
разпоредбите на наследственото право на няколко държави. Тези разпоредби на 
наследственото право могат да се различават в значителна степен едни от други, напр. 
по отношение на това, кой е наследник или също така по отношение на наследствените 
дялове или правата на неотменима част. Следователно в случай на смърт на единия 
съпруг в един бездетен брак съгласно правния ред преживелият съпруг може да е 
единствен наследник, докато съгласно правото на други държави родителите на 
починалия са сънаследници заедно със съпруга. Двата правни реда изискват прилагане 
също и по отношение на намиращото се в друга държава имущество. Резултатът е 
международен конфликт във връзка с вземането на решение, който не може да бъде 
разрешен трансгранично чрез висшестояща съдебна инстанция.

Логично решенията по наследствените въпроси не се признават взаимно, не подлежат 
на изпълнение и не са взети предвид в Регламент Брюксел І3. Като международна 
спогодба може да бъде спомената само Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. 4, 
която обаче се отнася само до въпросите, свързани с формата, и освен това не е 
ратифицирана от всички държави-членки. Хагската конвенция относно приложимото 
право при наследяване5 от 1 август 1989 г., която по принцип се занимава с 
постановката на въпроса на настоящия регламент, до днес не е влязла в сила. 

                                               
1 Срв. Увода към Зелената книга „По-малко административни процедури за гражданите: насърчаване на 
свободното движение на официални документи и признаването на действието на актовете за гражданско 
състояние“ (COM (2010)0747).
2 Срв. качественото проучване на Евробарометър „European citizenship – Cross-border mobility“ 
(Европейско гражданство — трансгранична мобилност), август 2010 г.
3 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12 от 16.1.2001 
г., стр. 1).
4 Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г. относно стълкновението на закони в областта на формата на 
завещателните разпореждания.
5 Хагска конвенция относно приложимото право на наследяване в резултат на смърт от 1 август 1989 г.
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Единствено Нидерландия е кодифицирала разпоредбите на тази спогодба като 
нидерландско международно частно право (МЧП).

Също така в рамките на една държава могат да възникнат трудни спорни въпроси, напр. 
доколко при разпределението на имуществото или при изчисляването на запазените 
части се взема предвид намиращото се в друга държава имущество.

Причини в МЧП
Причината за това противоречиво правно положение се крие в различното МЧП на 
държавите по отношение на наследственото право, което е изцяло вътрешнодържавно 
право.

Испания, както голям брой други държави-членки на ЕС, организира своето МЧП с 
оглед на гражданството на наследодателя, чието национално право в този случай е 
приложимо за цялото му имущество. Френското МЧП представя другия основен 
принцип, от който изхождат редица държави-членки на ЕС. Той предвижда разделяне 
на наследството: за активи (движимо имущество, по-специално парични активи) на 
наследодателя е в сила наследственото право на държавата, в която наследодателят е 
пребивавал обичайно, за недвижимото имущество (недвижими имоти) наследственото 
право на държавата по местонахождение (lex rei sitae).

Независимо от това, че тези две основни концепции са действително най-често 
срещаните, но не единствените в държавите-членки, други въпроси на МЧП получават 
различни отговори в различните държави. Това започва още при тълкуването на 
понятия като „обичаен престой“, „движимо имущество“ или „недвижимо имущество“
или при  третирането на случаите на множествено гражданство. Някои държави-членки 
предвиждат наследодателят да може да избира в определени рамки приложимото за 
неговото наследство наследствено право. Други държави-членки се обявяват против 
това, но го признават или не на другите. Също и на важния въпрос за Renvoi 
(препращане) се дава различен отговор. Многообразието на констелации не може да 
бъде обхванато и тук тяхната противоречивост може само да бъде загатната. Дори 
тогава, когато две държави-членки прилагат едно и също наследствено право, напр. 
националното право на наследодателя, не са изключени конфликти, защото съдебните 
решения напр. относно тълкуването на едно завещание в една държава могат да бъдат 
различни в сравнение с друга държава и взаимно да не се признават.

Трудности за гражданите на Европа
Това положение става все по-неприемливо за гражданите на Европа.

То е трудно за наследниците, които са изправени пред въпроса, колко и кои разпоредби 
на наследственото право с какви последици ще бъдат приложени.

То е трудно и за гражданина, който иска да уреди своето наследство. За да осъществи 
своите представи, той трябва да се запознае не само с правилата на наследственото 
право на отделните държави, но и да провери съответното МЧП. Той ще трябва да 
привлече консултанти и по двата въпроса. Допълнително могат да останат аспекти на 
несигурност при промени на местожителството или преместване на имуществото. Дори 
тогава, когато местожителството и разпределението на имуществото остават 
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непроменени, би могло да се наложи постоянно наблюдение на правното развитие в 
няколко държави-членки. Това наблюдение би трябвало да обхваща също така и 
съответното МЧП, и то не само законодателството, а и съдебната практика, още повече 
че МЧП на държавите-членки в голяма степен е право, установявано в съдебната 
практика.

Това положение създава трудности на всички държавни институции, по-специално на 
съдилищата, които се занимават с наследствените въпроси.

Много повече от разходите на често продължителните и водещи се евентуално в 
няколко държави-членки съдебни спорове е свързаната с това загуба на време, когато 
при смъртни случаи често трябва да се вземат бързи решения – не на последно място 
във връзка с предприятия.

За европейските граждани всичко това е свързано със значителни тежести при 
упражняването на основните права на свобода и собственост. Те са значително 
ограничени при упражняването на основните си свободи като граждани на ЕС.

Европейско решение
В този контекст вземането на едно европейско решение, което отразява МЧП – не 
материалното наследствено право на отделните държави-членки – е закъсняло. Целта 
трябва да бъде една възможно най-опростена и разбираема нормативна уредба, която да 
има единно действие. От тази гледна точка е изключено хармонизиране на 
съществуващите национални разпоредби. Само един европейски регламент, който 
представлява едно само по себе си завършено цяло, може да изпълни тази задача.

Европейският парламент също се е застъпил за създаването на такъв инструмент в 
своето решение от 16 ноември 2006 г. с препоръки към Комисията относно 
наследяването и завещанията1, с което е отговорил на Зелената книга на Комисията 
относно наследяването и завещанията2.

                                               
1 ОВ C 314 E от 21.12.2006, стр. 342
2 COM(2005)0065.


