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Številke in dejstva
Več kot 11,7 milijonov evropskih državljanov (2,3 %) živi v državi članici, ki ni njihova 
domovina. 13 % vseh porok v EU izkazuje povezavo z drugo državo članico1. Veliko 
državljanov ima v drugi državi članici premoženje, zlasti zemljišča. Evropejci temeljne 
svoboščine vedno bolj izkoriščajo2. Trend takšnega razvoja pa je naraščajoč. V primeru smrti 
s čezmejnimi posledicami (po ocenah je v tem času okoli 580.000 primerov na leto s 
podedovanim premoženjem v vrednosti okoli 130 milijard EUR letno) se pojavijo zapleteni, 
pogosto nerešljivi problemi. 

Sedanje pravno stanje
Če državljan Španije (običajno prebivališče) živi v Franciji, v primeru njegove smrti, z vidika 
španske nacionalne zakonodaje, njegovi nasledniki dedujejo izključno po španskem pravu, in 
sicer njegovo celotno premoženje. To velja ne glede na to, kje se premoženje nahaja, tj. v 
Španiji, Franciji ali v kateri drugi državi.  Z vidika francoskega prava pa njegovi nasledniki 
dedujejo po francoskem pravu, in sicer spet v celoti, pri čemer pa so izvzete nepremičnine, za 
katere praviloma velja pravo lokacije. Tako lahko za isto zapuščino veljajo ureditve dednega 
prava več držav.  Te ureditve dednega prava se lahko med sabo zelo razlikujejo, npr. že v 
zvezi s tem, kdo je dedič, ali le glede deleža, ki pripada vsakemu, oziroma glede nujnih 
deležev. Tako je lahko v primeru smrti zakonca iz zakona brez otrok v skladu z eno pravno 
ureditvijo edini dedič preživeli zakonec, v skladu s pravom druge države pa so dediči poleg 
preživelega zakonca tudi starši umrlega oziroma umrle.  Obe pravni ureditvi zahtevata tudi 
svojo veljavnost tudi glede premoženja, ki se nahaja v drugi državi. Posledica je nestrinjanje 
pri odločanju na mednarodni ravni, ki pa ga ni mogoče razrešiti na nadnacionalni ravni, 
denimo z nadrejeno sodno stopnjo. 

Posledično odločbe v dednih zadevah vzajemno ne priznavajo, niso izvršljive in so tudi 
izpuščene iz uredbe Bruselj I3. Od mednarodnih sporazumov je edina omembe vredna Haška 
konvencija z dne 5. oktobra 19614, ki pa zadeva le vprašanje oblike in je sploh niso 
ratificirane vse države članice. Haaška konvencija o pravu, ki se uporablja v zapuščinskih 
postopkih5, z dne 1. avgusta 1989, ki načeloma obravnava problematiko navedene uredbe, do 
danes še ni začela veljati. Le Nizozemska je določbe te konvencije uzakonila v obliki 
nizozemskega mednarodnega zasebnega prava.

Tudi znotraj posamezne države se lahko pojavijo resna sporna vprašanja, npr. v kolikšni meri 
se pri delitvi premoženja ali izračunu nujnih deležev upošteva premoženje, ki se nahaja v 
drugi državi.  

Vzroki v mednarodnem zasebnem pravu
Vzrok za to protislovno pravno stanje najdemo v različnem mednarodnem zasebnem pravu 
držav v zvezi z dednim pravom, ki je le nacionalno pravo.

                                               
1 Prim. uvod k zeleni knjigi „Manj upravnih formalnosti za državljane: spodbujanje prostega pretoka javnih listin 
in priznavanje pravnih učinkov listin o osebnem stanju“ (KOM(2010) 747 konč.).
2 Prim. kvalitativno raziskavo Eurobarometra: „Evropsko državljanstvo – čezmejna mobilnost“, avgust 2010.
3 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 12, 16.1.2001, str. 1).
4 Haaška konvencija z dne 5. oktobra 1961 o koliziji zakonov glede oblike oporočnih določb. 
5 Haaška konvencija z dne 1. avgusta 1989 o pravu, ki se uporablja v zapuščinskih postopkih.
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Španija v svojem mednarodnem zasebnem pravu, tako kot številne druge države članice EU, 
upošteva državljanstvo zapustnika; za celotno premoženje zapustnika zato velja pravo 
njegove matične države.  Francosko mednarodnem zasebnem pravu pa uporablja drugo 
osnovno načelo, iz katerega izhajajo tudi številne druge države članice EU.  Predvideva 
razdrobitev zapuščine: za premično premoženje (premičnine, zlasti denar) zapustnika velja 
dedno pravo države, v kateri je zapustnik imel običajno prebivališče, za zemljišča
(nepremičnine) pa velja dedno pravo lokacije nepremičnine (lex rei sitae).

Če zanemarimo, da sta ti dve osnovni načeli sicer najpogostejši, vendar ne tudi edini v 
državah članicah, ponujajo države različne odgovore na vprašanja v zvezi z mednarodnim 
zasebnim pravom.  Različne odgovore dobimo že pri razlagi pojmov, kot so „običajno 
prebivališče“, „premičnine“ ali „nepremičnine“ ali pri obravnavi večkratnega državljanstva. 
Nekatere države članice predvidevajo, da lahko zapustnik v določenem okviru izbere dedno 
pravo, ki bo veljalo za njegovo zapuščino.  Druge države to odklanjajo, a to načelo priznavajo 
pri drugih – ali pa tudi ne.  Tudi na pomembno vprašanje zavračanja (renvoi) dobimo različne 
odgovore.  Raznolikost položajev je nepregledna in jo je mogoče v njeni protislovnosti tukaj 
le nakazati.  Tudi v primeru, da dve državi članici uporabljata isto dedno pravo, npr. 
nacionalno zakonodajo zapustnika, spori niso izključeni, saj so lahko sodne odločbe recimo v 
zvezi z razlago oporoke v eni državi drugačne kot v drugi in niso vzajemno priznane. 

Težave za evropske državljane
To stanje je za evropske državljane vse bolj neznosno. 

Stanje je zapleteno za dediče, ki se znajdejo pred vprašanjem, koliko in katere ureditve 
dednega prava ter s katerimi posledicami za zapuščino sploh veljajo. 

Stanje je zapleteno tudi za državljana, ki želi poskrbeti za svojo zapuščino. Da bi uresničil 
svoje želje, se mora seznaniti ne le z določili dednega prava posameznih držav, temveč mora 
preveriti tudi vsakokratno mednarodno zasebno pravo. V obeh primerih mora uporabiti 
storitve svetovalcev.  Poleg tega lahko ostanejo negotovosti, če se izkaže, da je prišlo do 
sprememb prebivališča ali prenosa premoženja. Tudi če se bivališče in razdelitev premoženja 
ne spremenita, je treba stalno spremljati spremembe zakonodaje v več državah članicah.  To 
spremljanje mora zajemati tudi vsakokratno mednarodno zasebno pravo, in sicer ne le samo 
zakonodajo, temveč tudi sodno prakso, še zlasti, ker mednarodno zasebno pravo držav članic 
v veliki meri izhaja iz sodne prakse.

To stanje povzroča težave vsem nacionalnim ustanovam, zlasti sodiščem, ki se ukvarjajo z 
zapuščinskimi zadevami. 

Bolj kot stroški v pogosto dolgotrajnih in po možnosti tudi v več državah članicah odvijajočih 
se pravnih sporih je tukaj pomembna izguba časa, saj je v smrtnih primerih pogosto treba 
sprejeti hitre odločitve – nenazadnje pri podjetjih. 

Vse to evropskim državljanom prinaša velika bremena pri uresničevanju temeljnih svoboščin 
in osnovnih lastninskih pravic. Državljani so pri uresničevanju temeljnih svoboščin kot 
državljani EU zelo omejeni.

Evropska rešitev
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Spričo vseh teh težav bi bila že zdavnaj potrebna evropska rešitev, ki bi določila mednarodno 
zasebno pravo – in ne materialnega dednega prava posameznih držav članic.  Cilj mora biti 
kar najbolj enostavna in uresničljiva rešitev, ki bi veljala za vse. Uskladitev veljavnih 
nacionalnih predpisov s tega vidika ni mogoča. Le z evropsko uredbo, ki je zaključena celota, 
lahko dosežemo ta cilj. 

Za vzpostavitev takšnega instrumenta se je zavzel tudi Evropski parlament v svoji Resoluciji z 
dne 16. novembra 2006 s priporočili Komisiji o dedovanju in oporokah, s katero se je odzval 
na zeleno knjigo Komisije o dedovanju in oporokah12.

                                               
1 KOM(2005)0065.
2UL C 314 E, 21.12.2006, str. 342.


