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Arvud ja faktid
Enam kui 11,7 miljonit ELi kodanikku (2,3%) ei ela oma päritoluliikmesriigis, vaid mõnes 
teises liikmesriigis. 13% kõigist ELi sisestest abieludest on seotud teise liikmesriigiga1. Paljud 
kodanikud omavad teises liikmesriigis vara, eelkõige kinnisvara. Eurooplased kasutavad üha 
enam oma põhivabadusi2. See arengutendents on kasvav. Piiriülese mõjuga surmajuhtumil 
(hinnanguliselt hetkel ca 580 000 juhtumit aastas, mis hõlmab igal aastal umbes 130 miljardi 
euro suurust pärandvara) tekivad keerulised, sageli lahendamatud probleemid.

Praegune õiguslik raamistik
Kui Hispaania kodanik elab Prantsusmaal (alaline elukoht), siis enda surma korral pärandab ta 
oma päritoluriigi Hispaania vaatepunktist üksnes Hispaania õiguse kohaselt, ja nimelt kogu 
oma vara. See kehtib olenemata sellest, kus vara asub, kas Hispaanias, Prantsusmaal või 
mõnes muus riigis. Prantsuse õiguse vaatepunktist pärandab ta aga Prantsuse õiguse kohaselt 
ja samuti kogu oma vara, välja arvatud siiski kinnisvara, millele kohaldatakse tavaliselt 
asukohamaa õigust. Samale pärandvarale võib niisiis kohaldada mitmete riikide pärimisõiguse 
sätteid. Need pärimisõiguse sätted võivad üksteisest oluliselt erineda, näiteks juba selles, 
kellest saab pärija, või ka ainult pärandiosa või pärandi sundosa küsimuses. Nii võib lastetus 
abielus olnud ühe abielupoole surma korral üleelanud abikaasa olla ühe õiguskorra alusel 
ainupärija, samas kui teise riigi õiguse kohaselt on surnu vanemad koos surnu abikaasaga 
kaaspärijad. Mõlemad õiguskorrad kehtivad praegu ka teises riigis asuva vara suhtes. Selle 
tulemusena tekib otsuse tegemisel rahvusvaheline vaidlus, mida ei ole võimalik 
riikidevaheliselt näiteks kõrgemalseisva kohtuinstantsi kaudu lahendada.

Järjekindluse tagamiseks ei tunnustata pärimisasjades otsuseid vastastikku, need ei ole 
täidetavad ja on ka Brüsseli I määrusest3 välja jäetud. Rahvusvahelistest lepingutest on 
asjakohane ainult 5. oktoobri 1961. aasta Haagi konventsioon4, mis puudutab siiski ainult 
vormilisi küsimusi ja ei ole lisaks ka kõigi liikmesriikide poolt ratifitseeritud. 1. augusti 1989. 
aasta Haagi konventsioon pärimisasjade suhtes kohaldatava õiguse kohta5, mis põhimõtteliselt 
käsitleb käesoleva määruse probleemi, ei ole kuni tänaseni jõustunud. Ainult Holland on selle 
konventsiooni sätted Hollandi rahvusvahelise eraõigusena kodifitseerinud.

Keerulised vaidlusküsimused võivad tekkida ka ühe riigi siseselt, näiteks mil määral 
arvestatakse pärandvara jaotamisel või sundosade väljaarvutamisel teises riigis asuvat vara.

Põhjused on rahvusvahelises eraõiguses
Selle vastuolulise õigusliku olukorra põhjus peitub riikide erinevas rahvusvahelises 
eraõiguses, mis käsitleb pärimisõigust, mis on puhtalt siseriiklik õigus.

Hispaania osutab oma rahvusvahelises eraõiguses sarnaselt paljude teiste ELi liikmesriikidega 
pärandaja kodakondsusele, pärandaja kogu vara suhtes kohaldatakse tema päritoluriigi õigust.
Prantsuse rahvusvaheline eraõigus esindab teist põhimõtet, millest lähtub terve rida ELi 

                                               
1 Vrd rohelise raamatu sissejuhatust „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse 
edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine” (KOM (2010)0747).
2 Vrd Eurobaromeetri uuring „Euroopa kodakondsus – piiriülene liikuvus”, august 2010.
3 Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).
4 5. oktoobri 1961. aasta Haagi konventsioon testamentaarsete korralduste vormi kohta.
5 1. augusti 1989. aasta Haagi konventsioon pärimisasjade suhtes kohaldatava õiguse kohta.
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liikmesriike. See näeb ette pärandvara lahutamise korra: pärandaja liikuva vara (vallasvara, 
eelkõige finantsvarad) suhtes kehtib selle maa pärimisõigus, kus oli pärandaja alaline elukoht, 
kinnisasjade (kinnisvara) suhtes asukohamaa pärimisõigus (lex rei sitae).

Arvestades seda, et mõlemad põhimõtted on liikmesriikides küll levinuimad, kuid mitte 
ainukesed, lahendatakse rahvusvahelise eraõiguse küsimused riigiti erinevalt. See algab juba 
mõistete nagu „alaline elukoht”, „vallasvara” või „kinnisvara” tõlgendamisest ja 
mitmikkodakondsuse käsitlemisest. Mõned liikmesriigid näevad ette, et pärandaja võib teatud 
raames valida oma pärandvara suhtes kehtiva pärimisõiguse. Teised liikmesriigid keelduvad 
sellest, kuid tunnustavad seda teiste puhul – või ka mitte. Samuti lahendatakse erinevalt olulist 
tagasisaate küsimust. Olukordade paljusus on ettenägematu ja selle kohta saab oma 
vastuolulisuses siinkohal ainult mõista anda. Isegi siis, kui kaks liikmesriiki kohaldavad ühte 
ja sedasama pärimisõigust, näiteks pärandaja päritoluriigi õigust, ei ole konfliktid välistatud, 
sest kohtulahendid näiteks testamendi tõlgendamise kohta võivad riigiti erineda ja neid ei 
tunnustata vastastikuselt.

Euroopa kodanike raskused
See olukord on muutunud Euroopa kodanike jaoks üha vastuvõetamatumaks.

Keeruline on see pärijate jaoks, kes seisavad küsimuse ees, kui palju ja milliseid 
pärimisõiguse sätteid ning milliste tagajärgedega kohaldatakse pärandvarale.

Ja keeruline on see ka kodaniku jaoks, kes soovib oma pärandi suhtes korraldusi teha. Selleks 
et oma soove realiseerida, peab ta tutvuma mitte ainult eri riikide pärimisõiguse normidega, 
vaid üle vaatama ka parajasti kehtiva rahvusvahelise pärimisõiguse. Mõlema küsimuse puhul 
tuleb tal kasutada nõustaja abi. Lisaks võib olukord jääda ebakindlaks, kui toimub elukoha
muutus või vara ümberpaigutamine. Isegi siis, kui elukoht ja varanduse jaotumine ei muutu, 
oleks paljudes liikmesriikides vajalik seadusandluse suundumuste pidev jälgimine. See 
jälgimine peaks hõlmama ka parajasti kehtivat rahvusvahelist eraõigust, ja mitte ainult 
seadusandlust, vaid ka kohtupraktikat, seda enam, et liikmesriikide rahvusvaheline eraõigus 
on suurel määral kohtupraktikast tulenev õigus.

Raskusi valmistab see olukord kõigile riigiasutustele, eelkõige kohtutele, mis tegelevad 
pärimisasjadega.

Enam veel kui kulude üle, mis tekivad sageli pikalevenivate ja olenevalt olukorrast paljudes 
liikmesriikides peetavate õigusvaidlustega, on põhjust kaevata sellega seotud ajakulu üle, aga 
surmajuhtumite ja eriti äriühingutega seotud juhtumite korral tuleb tihti kiireid otsuseid vastu 
võtta.

Kõik see põhjustab Euroopa kodanikele suurt koormust peamiste vabadus- ja omandiõiguste 
kaitsmisel. Neid piiratakse ELi kodanikena märkimisväärselt oma põhivabaduste teostamisel.

Euroopa lahendus
Selle taustal on Euroopa lahendus, mis kehtestab rahvusvahelise eraõiguse – mitte iga 
liikmesriigi materiaalse pärimisõiguse –, hilinenud. Eesmärgiks peab olema võimalikult lihtne 
ja mõistetav õigusnorm, mis kehtib ühtselt. Olemasolevate siseriiklike eeskirjade ühtlustamine 
langeb sellest seisukohast lähtuvalt ära. Seda ülesannet suudab täita vaid Euroopa Liidu 
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määrus, mis on seotud tervik.

Niisuguse vahendi loomisele on toetust avaldanud ka Euroopa Parlament oma 16. novembri 
2006. aasta resolutsiooniga, milles esitatakse soovitused komisjonile pärimisõiguse ja 
testamentide kohta, reageerides komisjoni pärimisõigust ja testamente käsitlevale rohelisele 
raamatule1 2.

                                               
1 KOM(2005)0065.
2 ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 342.


