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Čísla a fakty
Viac ako 11,7 milióna občanov EÚ (2,3 %) žije v inom členskom štáte ako vo svojej krajine 
pôvodu. 13 % všetkých manželstiev v rámci EÚ sa spája s iným členským štátom1. Mnohí 
občania vlastnia v inom členskom štáte majetok, najmä pozemky. Európania čoraz viac 
uplatňujú svoje základné slobody2. Tento vývoj má rastúcu tendenciu. V prípade smrti 
s cezhraničným dosahom (podľa odhadov v súčasnosti približne 580 000 prípadov ročne 
s poručeným majetkom vo výške približne 130 miliárd EUR ročne) vznikajú vážne, často 
neriešiteľné problémy.

Súčasná právna situácia
Ak španielsky štátny príslušník žije (má obvyklé bydlisko) vo Francúzsku, bude sa v prípade 
jeho smrti z hľadiska španielskeho domovského práva dediť celý jeho majetok výlučne podľa 
španielskeho práva. To platí bez ohľadu na to, kde sa uvedený majetok nachádza, či 
v Španielsku, Francúzsku alebo v inom štáte. Z hľadiska francúzskeho práva sa však bude 
jeho majetok dediť podľa francúzskeho práva, a to opäť celý okrem pozemkov, na ktoré sa 
spravidla uplatňuje právo miesta, kde sa pozemok nachádza. Na to isté dedičstvo sa teda 
môžu uplatňovať ustanovenia dedičského práva viacerých štátov. Ustanovenia dedičského 
práva sa môžu navzájom podstatne odlišovať, napríklad pokiaľ ide o to, kto bude dedičom, 
alebo o dedičské podiely alebo povinný dedičský podiel. Takže v prípade smrti jedného 
z manželov, ktorí nemali deti, je podľa jedného právneho poriadku jediným dedičom 
pozostalý manžel/manželka, kým podľa práva druhého štátu sú okrem manžela/manželky 
spoludedičmi aj rodičia zosnulého. Obidva právne poriadky sú platné aj vzhľadom na majetok 
nachádzajúci sa v druhom štáte. Výsledkom je odlišné rozhodnutie na medzinárodnej úrovni, 
ktoré cezhranične nie je možné riešiť iba prostredníctvom vyššieho súdu.

V dôsledku toho sa rozhodnutia vo veci dedičstva vzájomne neuznávajú, nie sú vykonateľné 
a neberie ich do úvahy ani nariadenie Brusel I3. Ako medzinárodný dohovor je vhodné uviesť 
iba Haagsky dohovor z 5. októbra 19614, ktorý sa však týka len formálnych otázok a ktorý 
okrem toho neratifikovali všetky členské štáty. Haagsky dohovor o rozhodnom práve v oblasti 
dedenia5 z 1. augusta 1989, ktorý sa v zásade týka otázky tohto nariadenia, do dnešného dňa 
nenadobudol platnosť. Iba Holandsko kodifikovalo ustanovenia tohto dohovoru ako 
holandské medzinárodné súkromné právo.

Takisto v rámci jedného štátu môžu vzniknúť sporné otázky, napríklad do akej miery sa pri 
delení majetku alebo vypočítaní povinných dedičských podielov berie do úvahy majetok 
nachádzajúci sa v inom štáte.

Príčiny v medzinárodnom súkromnom práve 
Príčinou tejto rozpornej právnej situácie je odlišné medzinárodné súkromné právo štátov 
v oblasti dedičského práva, ktoré je iba vnútroštátnym právom.

                                               
1 Pozri úvod zelenej knihy – Menej byrokracie pre občanov: Podpora voľného pohybu verejných listín 
a uznávanie účinkov dokladov o osobnom stave (KOM(2010)0747). 
2 Pozri Kvalitatívny výskum agentúry Eurobarometer s názvom „European citizenship – Cross-border mobility“ 
(Európske občianstvo – cezhraničná mobilita), august 2010.
3 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1).
4 Haagsky dohovor z 5. októbra 1961 o kolíznych normách týkajúcich sa formy stanovenia závetu.
5 Haagsky dohovor z 1. augusta 1989 o rozhodnom práve pre dedenie.
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Španielsko sa vo svojom medzinárodnom súkromnom práve zameriava takisto ako mnoho 
ďalších členských štátov EÚ na štátnu príslušnosť zosnulého, a právo krajiny, ktorej bol 
štátnym príslušníkom, je potom rozhodujúce pre celý jeho majetok. Francúzske medzinárodné 
súkromné právo zastáva inú zásadu, ktorá je základom pre mnoho členských štátov EÚ. 
Predpokladá rozdelenie dedičstva na časti: na hnuteľný majetok (najmä peňažný majetok) 
zosnulého sa uplatňuje dedičské právo štátu, v ktorom mal zosnulý obvyklé bydlisko, na 
pozemky (nehnuteľný majetok) právo miesta, kde sa pozemok nachádza (lex rei sitae).

Bez ohľadu na skutočnosť, že tieto dva základné pojmy sú síce v členských štátoch 
najčastejšie, ale nie jediné, majú členské štáty rôzne odpovede na otázky týkajúce sa 
medzinárodného súkromného práva. Začína sa to už výkladom pojmov ako „obvyklé 
bydlisko“, „hnuteľný majetok“, „nehnuteľný majetok“ alebo prístupom k viacnásobnej štátnej 
príslušnosti. Niektoré členské štáty stanovujú, že poručiteľ, pokiaľ ide o jeho dedičstvo, sa 
v určitom rámci môže rozhodnúť pre rozhodné dedičské právo. Ďalšie členské štáty to 
odmietajú, uznávajú to však u iných – alebo tiež neuznávajú. Takisto odlišné sú odpovede na 
otázku týkajúcu sa renvoi. Rozmanitosť zoskupenia okolností je zrejmá a ich protikladnosť tu 
možno iba naznačiť. Konflikty nie je možné vylúčiť dokonca ani v prípade, keď dva členské 
štáty uplatňujú rovnaké dedičské právo, napríklad právo krajiny podľa štátnej príslušnosti 
zosnulého, pretože súdne rozhodnutia týkajúce sa výkladu závetu v jednom štáte môžu byť 
iné ako v druhom štáte a vzájomne nebudú uznané.

Problémy pre občanov Európy
Táto situácia je pre občanov Európy čoraz neznesiteľnejšia.

Problém majú dedičia, ktorí stoja pred otázkou, koľko rôznych právnych poriadkov v rámci 
dedičského práva sa uplatňuje na dedičstvo a aké následky majú.

Problém má aj občan, ktorý chce usporiadať svoje dedičstvo. Na to, aby mohol uskutočniť 
svoje predstavy, sa musí oboznámiť nielen s pravidlami dedičského práva príslušných štátov, 
ale tiež preskúmať príslušné medzinárodné právo súkromné. V obidvoch prípadoch bude 
musieť požiadať o pomoc poradcu. Navyše, neistota môže pretrvávať aj v prípade zmeny 
bydliska alebo presunu majetku. Aj v prípade, keď sa bydlisko a rozdelenie majetku nezmení, 
je nevyhnutné stále sledovať právnu situáciu vo viacerých členských štátoch. Toto sledovanie 
sa musí týkať aj príslušného medzinárodného súkromného práva, a to nielen právnych 
predpisov, ale aj judikatúry, pretože medzinárodné právo súkromné členských štátov je vo 
veľkej miere sudcovským právom.

Táto situácia spôsobuje problémy všetkým štátnym zariadeniam, najmä súdom, ktoré sa 
zaoberajú dedičstvom.

Väčšie problémy ako náklady na často dlhotrvajúce právne spory, ktoré sa prípadne vedú vo 
viacerých členských štátoch, predstavuje s tým súvisiaca strata času, pričom najmä 
v prípadoch smrti sú často nevyhnutné rýchle rozhodnutia, a to nielen pokiaľ ide o podniky.

To všetko spôsobuje európskym občanom podstatnú záťaž pri vykonávaní základných slobôd 
a vlastníckych práv. Ako občania EÚ sú pri vykonávaní svojich základných slobôd veľmi 
obmedzení.
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Európske riešenie
Z tohto hľadiska sa musí prijať európske riešenie, ktoré stanoví medzinárodné súkromné 
právo, a nie hmotné dedičské právo jednotlivých členských štátov. Cieľom musí byť čo 
najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie nariadenie, ktoré sa bude uplatňovať jednotne. 
Harmonizácia súčasných vnútroštátnych predpisov neprichádza z tohto hľadiska do úvahy. 
Túto úlohu môže splniť iba európske nariadenie, ktoré bude vyváženým celkom.

Vytvorenie takého nástroja podporil takisto Európsky parlament vo svojom uznesení zo 
16. novembra 2006 s odporúčaniami Komisii o dedení a závetoch1, ktorým reagoval na zelenú 
knihu Komisie o dedení a závetoch2.

                                               
1Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 342.
2 KOM(2005)0065.


