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Lukuja ja faktoja

Yli 11,7 miljoonaa EU:n kansalaista (2,3 prosenttia) asuu muussa jäsenvaltiossa kuin 
kotimaassaan. Myös 13 prosentissa kaikista EU:ssa solmittavista avioliitoista on jokin yhteys 
toiseen jäsenvaltioon1. Monilla kansalaisilla on toisessa jäsenvaltiossa omaisuutta, erityisesti 
kiinteistöjä. Eurooppalaiset käyttävät perusvapauksiaan yhä enemmän2. Tämä suuntaus vain 
lisääntyy tulevaisuudessa. Kuolemantapauksissa, joiden vaikutukset ulottuvat valtioiden 
rajojen yli (arvioiden mukaan nykyään vuosittain noin 580 000 tapausta, joissa peritty 
omaisuus on yhteensä noin 130 miljardia euroa), aiheutuu vaikeita ongelmia, joihin ei usein 
löydy ratkaisua.

Nykyinen oikeudellinen tilanne

Jos Espanjan kansalainen elää Ranskassa (se on hänen asuinpaikkansa), hänen kuoltuaan 
hänen koko omaisuutensa perimykseen sovelletaan kansalaisuusmaan Espanjan oikeuden 
perusteella yksinomaan Espanjan oikeutta. Tähän ei vaikuta se, onko omaisuus Espanjassa, 
Ranskassa vai jossain muussa valtiossa. Ranskan oikeuden perusteella kyseisen henkilön 
perimykseen sovelletaan kuitenkin Ranskan oikeutta lukuun ottamatta kiinteistöjä, joihin 
sovelletaan yleensä sijaintivaltion oikeutta. Samaan jäämistöön voidaan näin ollen soveltaa 
useamman valtion perintöoikeutta. Eri valtioiden perintöoikeuksissa voi olla huomattavia 
eroja esimerkiksi jo siinä, kuka perii, tai perintöosissa tai lakiosasäännöksissä. Esimerkiksi 
lapsettomassa avioliitossa olleen henkilön kuollessa eloon jäänyt puoliso voi yhden valtion 
oikeuden perusteella olla ainoa perillinen, kun taas toisen valtion oikeuden perusteella 
perillisiä ovat puolison lisäksi myös vainajan vanhemmat. Molempia oikeusjärjestyksiä 
sovelletaan myös toisessa valtiossa olevaan omaisuuteen. Seurauksena on päätöksiin liittyvä 
kansainvälinen ristiriitatilanne, jota ei voida ratkaista valtioiden välillä esimerkiksi ylemmässä 
tuomioistuimessa.

Perintöasioita koskevia päätöksiä ei näin ollen tunnusteta vastavuoroisesti, ne eivät ole 
täytäntöönpanokelpoisia eivätkä ne myöskään kuulu Bryssel I -asetuksen3 soveltamisalaan. 
Kansainvälisenä sopimuksena on syytä mainita ainoastaan 5. lokakuuta 1961 tehty Haagin 
yleissopimus4, joka koskee kuitenkin vain muotoseikkoja ja jota kaikki jäsenvaltiot eivät edes 
ole ratifioineet. Perimykseen sovellettavasta laista 1. elokuuta 1989 tehty Haagin 
yleissopimus5, jossa lähtökohtaisesti käsitellään nyt esillä olevaan asetukseen sisältyviä 
asioita, ei ole tullut vieläkään voimaan. Ainoastaan Alankomaat on kodifioinut edellä 
mainitun sopimuksen määräykset Alankomaiden kansainväliseksi yksityisoikeudeksi.

Myös valtion sisällä voi tulla esiin hankalia kiistakysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi sitä, 
missä määrin toisessa valtiossa oleva omaisuus otetaan huomioon omaisuudenjaossa tai 
lakiosien laskennassa.

                                               
1 Vrt. vihreä kirja "Hallintoa helpommaksi kansalaisille: parannetaan virallisten asiakirjojen vapaata liikkuvuutta 
ja väestörekisteritietojen vaikutusten tunnustamista" (KOM(2010) 747), johdanto.
2 Vrt. kvalitatiivinen eurobarometritutkimus Euroopan unionin kansalaisuudesta ja rajatylittävästä 
liikkuvuudesta, elokuu 2010.
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22. joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1).
4 Haagissa 5. lokakuuta 1961 tehty yleissopimus testamenttimääräysten muotoa koskevista lakiristiriidoista.
5 Haagissa 1. elokuuta 1989 tehty yleissopimus perimykseen sovellettavasta laista.
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Kansainvälisestä yksityisoikeudesta johtuvat syyt

Tämä ristiriitainen oikeudellinen tilanne johtuu valtioiden erilaisesta kansainvälisestä 
yksityisoikeudesta perintöoikeuden alalla, joka on puhtaasti valtioiden sisäistä oikeutta.

Kuten useissa muissakin EU:n jäsenvaltioissa, Espanjan kansainvälisessä yksityisoikeudessa 
otetaan huomioon perinnönjättäjän kansalaisuus, ja koko omaisuuteen sovelletaan hänen 
kansalaisuusmaansa oikeutta. Ranskan kansainvälisessä yksityisoikeudessa noudatetaan 
useiden muiden EU:n jäsenvaltioiden tavoin toista perusperiaatetta. Tämän periaatteen 
mukaan jäämistö jaetaan eri osiin siten, että perinnönjättäjän irtaimeen omaisuuteen 
(erityisesti rahavaroihin) sovelletaan perinnönjättäjän asuinpaikkana olleen valtion 
perintöoikeutta ja kiinteään omaisuuteen (kiinteistöihin) sijaintivaltion perintöoikeutta (lex rei 
sitae).

Nämä kaksi perusperiaatetta ovat yleisimmät vaikkakaan eivät ainoat jäsenvaltioissa 
sovellettavat periaatteet, mutta muita kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia kysymyksiä 
ratkaistaan eri tavoin eri valtioissa. Eroja on jo esimerkiksi käsitteiden "asuinpaikka", 
"irtaimisto" tai "kiinteistö" tulkinnassa ja monikansalaisuuden kohtelussa. Joidenkin 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan perinnönjättäjä voi tietyin edellytyksin valita, mitä 
perintöoikeutta hänen jäämistöönsä sovelletaan. Joissakin jäsenvaltioissa ei noudateta tällaista 
käytäntöä, ja ne joko tunnustavat muiden jäsenvaltioiden tällaisen käytännön tai eivät 
tunnusta sitä. Myös takaisin- ja edelleenviittausta (renvoi) koskeva tärkeä kysymys ratkaistaan 
eri tavoin. Erilaisia ristiriitaisia tilanteita on valtavasti, eikä niitä voida käsitellä tässä 
tarkemmin. Konflikteja voi syntyä, vaikka kaksi jäsenvaltiota soveltaa samaa perintöoikeutta, 
esimerkiksi perinnönjättäjän kansalaisuusmaan oikeutta, koska esimerkiksi testamentin 
tulkintaa koskevat tuomioistuimen päätökset voivat olla erilaisia eri valtioissa eikä niitä 
tunnusteta vastavuoroisesti.

EU:n kansalaisille aiheutuvat vaikeudet

Tämä tilanne on yhä sietämättömämpi EU:n kansalaisten kannalta.

Hankaluuksia aiheutuu erityisesti perillisille, joille on epäselvää, kuinka useaa ja mitä 
perintöoikeuksia jäämistöön sovelletaan ja mitä oikeusvaikutuksia niistä aiheutuu.

Tilanne on hankala myös kansalaisille, jotka haluavat itse määrätä jäämistöstään. Jotta he 
voivat toteuttaa aikeensa, heidän on perehdyttävä yksittäisten valtioiden perintöoikeuden 
sääntöihin ja otettava selvää myös sovellettavasta kansainvälisestä yksityisoikeudesta. He 
tarvitsevat neuvontaa molemmissa asioissa. Epäselvyyksiä voi olla myös silloin, kun 
asuinpaikka tai omaisuuden sijaintipaikka muuttuu. Vaikka asuinpaikka ja omaisuuden 
sijaintipaikka eivät muuttuisikaan, on seurattava jatkuvasti usean jäsenvaltion oikeudellisen 
tilanteen kehittymistä. Tässä yhteydessä on seurattava myös sovellettavaa kansainvälistä 
yksityisoikeutta, eikä ainoastaan lainsäädäntöä vaan myös oikeuskäytäntöä, etenkin kun 
jäsenvaltioiden kansainvälinen yksityisoikeus on pitkälti tuomioistuinten luomaa oikeutta.

Tästä tilanteesta aiheutuu vaikeuksia kaikille perintöasioita käsitteleville valtioelimille, 
erityisesti tuomioistuimille.
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Usein pitkistä, hankalista ja mahdollisesti useassa jäsenvaltiossa käsiteltävistä oikeusriidoista 
aiheutuu kustannuksia, mutta vielä valitettavampaa on niihin kuluva aika, vaikka – varsinkin 
yrityksiin liittyvissä – kuolemantapauksissa on monesti tehtävä nopeita päätöksiä.

Kaikki tämä aiheuttaa EU:n kansalaisille huomattavia vaikeuksia perusvapauksien ja 
omistusoikeuksien käytössä. Se rajoittaa merkittävästi heille EU:n kansalaisina kuuluvien 
perusvapauksien käyttöä.

Eurooppalainen ratkaisu

Edellä esitetyn perusteella tarvitaan kiireesti koko EU:n laajuinen ratkaisu, jossa vahvistetaan 
kansainvälinen yksityisoikeus yksittäisten jäsenvaltioiden aineellisen perintöoikeuden sijaan. 
Tavoitteena on oltava mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja yhdenmukaisesti sovellettava 
säädös. Ongelmaa ei voida ratkaista yhdenmukaistamalla voimassa olevia kansallisia 
säännöksiä. Se voidaan tehdä ainoastaan EU:n asetuksella, joka muodostaa johdonmukaisen 
kokonaisuuden.

Myös Euroopan parlamentti kannatti voimakkaasti tällaisen välineen laadintaa suosituksista 
komissiolle perintö- ja testamenttioikeudesta 16. marraskuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa1, jossa se tarkasteli komission vihreää kirjaa perintö- ja 
testamenttioikeudesta2.

                                               
1 EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 342.
2 KOM(2005) 65.


