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Számok és tények
Több mint 11,7 millió uniós polgár (2,3 %) él másik tagállamban, mint saját hazája. Az EU-n 
belül megkötött házasságok 13%-ának van kapcsolata egy másik tagállammal. 1 Sok 
polgárnak van másik tagállamban vagyona, elsősorban ingatlantulajdona. Az európaiak egyre 
inkább élnek alapvető szabadságaikkal2. E tendencia egyre erősödik. Olyan haláleseteknél, 
amelyeknek határokon átnyúló vonatkozásai vannak (a becslések szerint jelenleg évente kb. 
580 000 ezer öröklési ügy van, ahol az örökölt vagyon évente mintegy 130 milliárd euró), 
nehéz, gyakran megoldhatatlan problémák merülnek fel.

A jelenlegi jogi helyzet
Ha egy spanyol állampolgár Franciaországban él (szokásos tartózkodási hely), akkor 
elhalálozása esetén a spanyol állampolgársága szerinti jog szempontjából kizárólag a spanyol 
jog az irányadó vagyonának öröklésére, mégpedig teljes vagyona tekintetében. Ez függetlenül 
attól érvényes, hogy hol található a vagyon, legyen az Spanyolországban, Franciaországban 
vagy egy másik államban. A francia jog értelmében azonban vagyona öröklésére a francia jog 
az irányadó, mégpedig ismételten a teljes vagyon tekintetében, kivétel ez alól az 
ingatlantulajdon, amelyre rendszerint az ingatlan fekvésének helye szerinti jog alkalmazandó. 
Előfordulhat tehát, hogy ugyanarra a hagyatékra több állam öröklési jogrendje alkalmazandó. 
Ezek az öröklési jogrendek jelentősen eltérhetnek egymástól, például már abban is, hogy ki 
lesz az örökös, vagy csupán az örökrészben vagy a köteles részben is. Így például egy 
gyermek nélküli házasságban az egyik házastárs elhalálozása esetén az egyik jogrend szerint a 
túlélő házastárs egyedüli örökös lehet, míg egy másik tagállam joga szerint az elhunyt szülei 
és a házastárs társörökösök. Mindkét jogrend mindenkor igényli azt, hogy az másik államban 
elhelyezkedő vagyon tekintetében is alkalmazandó legyen. Ennek következtében 
véleménykülönbség alakul ki a nemzetközi határozathozatalban, amelyet államok közötti 
viszonylatban például egy felettes bíróság megjelölésével nem lehet rendezni.

Következésképpen az öröklési ügyekben hozott határozatokat nem ismerik el kölcsönösen, 
azok nem hajthatók végre, és a Brüsszel-I rendelet3 hatálya alól is ki vannak zárva. A 
nemzetközi megállapodások közül egyedül az 1961. október 5-i Hágai Egyezményt4 érdemes 
megemlíteni, amely viszont csak a formai kérdésekkel foglalkozik, és amúgy sem ratifikálta 
minden tagállam. Az 1989. augusztus 1-jei, öröklési jogról szóló Hágai Egyezmény5, amely 
elvileg e rendelet kérdésfelvetését érintené, mind a mai napig nem lépett hatályba. Csupán 
Hollandia kodifikálta holland nemzetközi magánjogként (IPR) e megállapodás rendelkezéseit.

Egy államon belül is súlyos jogviták merülhetnek fel, például hogy a vagyon felosztásakor 
vagy a köteles rész kiszámításakor mennyiben kell figyelembe venni az egy másik államban 
elhelyezkedő vagyont.

Nemzetközi magánjogi okok

                                               
1 Vö. a „Kevesebb bürokrácia a polgárok számára: A közokiratok szabad áramlásának és az anyakönyvi 
okmányok joghatásai elismerésének elősegítése” című zöld könyv bevezetőjével (COM (2010) 0747).
2 Vö. az Eurobarometer kvalitatív felmérésével az „Európai polgárság – Határokon átnyúló mobilitás” 
témájában, 2010. augusztus.
3 A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.).
4 A végrendeleti intézkedések szabályaival kapcsolatos kollíziókról szóló, 1961. október 5-i Hágai Egyezmény.
5 Az 1989. augusztus 1-jei Hágai Egyezmény a haláleset miatti öröklésre alkalmazandó jogszabályokról.
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Ezen ellentmondásos jogi helyzet oka az államok eltérő nemzetközi magánjoga az öröklési 
jog viszonylatában, amely tisztán a nemzeti jog hatálya alá tartozó kérdés.

Spanyolország nemzetközi magánjogában az EU sok más tagállamához hasonlóan az 
örökhagyó állampolgárságát veszi alapul, az örökhagyó állampolgársága szerinti jog ekkor 
annak teljes vagyonára irányadó. A francia nemzetközi magánjog egy másik alapelvet 
képvisel, amelyből több uniós tagállam is kiindul. A francia nemzetközi magánjog hagyaték 
felosztását írja elő: az örökhagyó ingó vagyonára (az ingóságokra, különösen a pénzvagyonra) 
az örökhagyó szokásos tartózkodási helye szerinti állam öröklési joga alkalmazandó, az 
ingatlantulajdonra (ingatlanokra) pedig az ingatlan fekvése szerinti állam öröklési joga (lex rei 
sitae). 

Eltekintve attól, hogy e két alapkoncepció ugyan a leggyakoribb, de korántsem az egyedüli a 
tagállamokban, a nemzetközi magánjog további kérdésfelvetéseire minden állam más és más 
választ ad. Ez már megkezdődik olyan fogalmak értelmezésénél, mint a „szokásos 
tartózkodási hely”, „ingóságok” vagy az „ingatlanok”, vagy a több állampolgársággal 
rendelkező személyek kezelésénél. Néhány tagállam úgy rendelkezik, hogy az örökhagyó 
bizonyos keretek között megválaszthatja a hagyatékára irányadó öröklési jogot.  Más 
tagállamok elutasítják ezt, más államoknál viszont elismerik – vagy éppen még ezt sem teszik 
meg. A visszautalás fontos kérdésére is eltérő válaszokat adnak. A konstellációk 
áttekinthetetlenül sokfélék, és ellenmondásaikra itt csak utalni tudunk. Még akkor sem 
zárhatók ki az összeütközések, ha két tagállam ugyanazt az öröklési jogot, például az 
örökhagyó állampolgársága szerinti jogot alkalmazza, mert például egy végrendelet 
értelmezéséről az egyik állam bírósága eltérő határozatot hozhat, mint a másik, és ezeket a 
határozatokat nem ismerik el kölcsönösen.

Az európai polgárok előtt álló nehézségek
E helyzet egyre kevésbé tartható az európai polgárok számára.

Nehéz az örökösök számára, akiknek választ kell találniuk arra a kérdésre, hogy hány és 
melyik öröklési jogrend alkalmazandó a hagyatékra, és ennek milyen következményei 
vannak.

És nehéz helyzetet teremt azon polgár számára is, aki szabályozni szeretné hagyatékát. Ha 
meg akarja valósítani elképzeléseit, nem csupán az egyes államok öröklési jogát kell alaposan 
megismernie, hanem meg kell vizsgálnia a mindenkori nemzetközi magánjogot is. Mindkét 
kérdéshez tanácsadókat kell igénybe vennie. Emellett a lakhely megváltoztatásakor vagy a 
vagyon áthelyezésekor is bizonytalanságok merülhetnek fel. Még akkor is folyamatosan 
figyelemmel kellene kísérni több tagállamban a jogi fejleményeket, ha a lakhely és a 
vagyonfelosztás változatlan marad. Ennek során figyelemmel kellene kísérni a mindenkori 
nemzetközi magánjogot is, mégpedig nemcsak a jogalkotást, hanem az ítélkezési gyakorlatot 
is, kiváltképp, hogy a nemzetközi magánjog a tagállamokban nagyrészt bírói jog. 

Nehézségeket okoz ez a helyzet minden állami intézményben, különösen az öröklési ügyekkel 
foglalkozó bíróságokon.

Még a gyakran hosszadalmas és adott esetben több tagállamban is folytatandó jogviták 
költségeinél is sajnálatosabb az ezzel járó időveszteség, pedig elhalálozás esetén gyakran 
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gyors döntéseket kell hozni, nem utolsósorban a vállalatoknál.

Mindez jelentős terheket ró az európai polgárokra alapvető szabadságjogaik és tulajdonjoguk 
érvényesítése során. Az EU polgáraiként őket megillető alapvető szabadságok gyakorlását 
jelentősen korlátozzák.

Európai megoldás
Mindezek alapján már régóta esedékes lenne egy olyan európai megoldás, amely rögzíti a 
nemzetközi magánjogot (nem az egyes tagállamok anyagi öröklési jogát). A célt egy lehetőleg 
egyszerű és érthető, egységesen alkalmazandó szabályozásnak kell képeznie. Ebből a 
szempontból kizárandó a meglévő nemzeti előírások harmonizálása. Csak egy önálló teljes 
rendszert alkotó európai rendelet képes ellátni ezt a feladatot.

Egy ilyen eszköz létrehozása mellett emelt szót az Európai Parlament is a Bizottságnak tett 
ajánlásokat tartalmazó, az öröklésről és végrendeletről szóló, 2006. november 16-i 
állásfoglalásában1, amellyel a Bizottság az öröklésről és végrendeletről kiadott zöld könyvére2

reagált.

                                               
1HL C 314 E, 2006.12.21., 342. o.
2 COM(2005)0065.


