
Nariadenie 650/2012 

• Vecná pôsobnosť 
• článok 1 ods. 1 
Toto nariadenie sa vzťahuje na dedenie majetku zosnulých osôb. Nevzťahuje 
sa na daňové, colné a správne veci. 
 
Dedenie – čl. 3 ods. 1 písm. a) 
Je prechod dedičstva po zosnulom a zahŕňa všetky dôvody prechodu majetku, 
práv a povinností z dôvodu smrti nezávisle od toho, či ide o prechod na 
základe právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti, alebo zo 
zákona. 
Čl. 1 ods. 2 negatívne vymedzenie pôsobnosti 

 

• Časová pôsobnosť - Čl. 83 – toto nariadenie sa vzťahuje na dedenie po 
osobách, ktoré zomreli 17. Augusta 2015 alebo neskôr 

• Teritoriálna pôsobnosť – všetky členské štáty okrem V.B., Írska a Dánska 



Nariadenie 650/2012 – právomoc na 
konanie v dedičských veciach 

• Čl. 4 – 11 – vytvárajú uzavretý systém pravidiel právomoci – 
národné predpisy ČŠ EÚ (ZMPSP) sa neuplatnia (okrem 
právomoci na prijatie predbežných a ochranných opatrení) 

- Súd skúma právomoc ex offo  
- Právomoc na konanie o celom dedičstve bez ohľadu na to, 

kde sa majetok nachádza – výnimka čl. 12 – ak sa majetok 
nachádza v treťom štáte a účastník požiada, aby sa o ňom 
nekonalo, pretože sa očakáva, že rozhodnutie nebude 
možné uznať v treťom štáte. 

- Snaha o zjednotenie právomoci a rozhodného práva 
- Nariadenie unifikuje len normy medzinárodnej právomoci 

nie miestnu, vecnú a funkčnú príslušnosť – čl. 2 
 
 



• Všeobecná právomoc – čl. 4 

• Právomoc v prípade voľby práva – čl. 5 

• Právomoc založená na účasti v konaní – čl. 9  

• Výnimky zo všeobecnej právomoci, ak 
poručiteľ mal OP v čase smrti v treťom štáte – 
čl. 10 a 11. 



Všeobecná právomoc 

• „Právomoc konať vo veci celého dedičstva 
majú súdy členského štátu, v ktorom mal 
zosnulý obvyklý pobyt v čase smrti.“ 
 
- uplatní sa len v prípade, ak zosnulý mal OP v 
čase smrti v členskom štáte EÚ (okrem V.B, 
Írska a Dánska)  



Obvyklý pobyt 
• Neexistuje legálna definícia  
• Vyhovuje lepšie ako štátna príslušnosť (centrum životných záujmov 

zosnulého a tým aj miestom, kde sa nachádza väčšina jeho majetku) 
Recitál 24 
V určitých prípadoch môže byť určenie obvyklého pobytu zosnulého zložité. 
Takýto prípad môže nastať najmä vtedy, ak zosnulý z pracovných alebo 
ekonomických dôvodov odišiel žiť do zahraničia s cieľom pracovať tam, a to 
aj na dlhý čas, ale zachoval si úzku a stabilnú väzbu na svoj štát pôvodu. V 
takomto prípade by sa stále za obvyklý pobyt zosnulého mohol považovať štát 
pôvodu zosnulého, v ktorom sa nachádzalo centrum jeho rodinného a 
spoločenského života, v závislosti od okolností prípadu. 
Iný zložitý prípad môže nastať, ak zosnulý striedavo žil vo viacerých štátoch 
alebo ak cestoval z jedného štátu do druhého bez toho, aby sa trvale usadil 
v ktoromkoľvek z nich. Ak bol zosnulý štátnym príslušníkom jedného z týchto 
štátov alebo mal svoj hlavný majetok v jednom z týchto štátov, jeho štátna 
príslušnosť alebo umiestnenie tohto majetku by mohli byť osobitným 
faktorom pri celkovom posúdení všetkých skutkových okolností. 
 



Prorogácia právomoci 

• Obmedzená len na súdy čš, ktorých právo si zosnulý 
zvolil podľa čl. 22 nariadenia (prípustná len voľba 
práva, ktorého je ŠP v čase voľby alebo smrti) a ak je 
zvolené právo čš štátu (nie tretieho štátu) 

• Uzatvárajú účastníci dedičského konania 
– Ak niektorý účastník DK nie je stranou dohody o voľbe 

súdu: 
• Čl. 7 písm. c) dodatočne súhlasí 
• Čl. 9 zúčastní sa konania a nenamieta nedostatok právomoci 

prorogovaného súdu 

• Obligatórne písomná forma, môže byť uzavretá aj za 
života zosnulého, ale on sám nemôže zvoliť súd a ani 
byť stranou prorogačnej dohody 



Čl. 6 a čl. 7 

• Ustanovenia koordinujúce všeobecnú právomoc a 
právomoc súdu, ktorého právo si zosnulý zvolil 

– Čl. 6 

• Súd s všeobecnou právomocou môže odmietnuť vykonávať 
právomoc podľa čl. 4 ak o to požiadal niektorý z účastníkov 
dedičského konania a ak zistí, že súd, ktorého právo si 
zosnulý zvolil, je vhodnejšie premiestnený na prejedenie veci 

• Súd s všeobecnou právomocou musí odmietnuť vykonávať 
právomoc podľa čl. 4, ak bola uzavretá prorogačná zmluva. 



Čl. 7 

• Súd čš, ktorého právo si zosnulý zvolil, má 
právomoc: 

– Ak predtým konajúci súd odmietol vykonávať 
právomoc v rovnakej veci podľa čl. 6 

–  účastníci prorogovali jeho právomoc 

– Účastníci konania výslovne uznali právomoc súdu, 
ktorý začal konať 

 



Čl. 8 

Zastavenie konania začatého bez návrhu v prípade 
voľby práva 
Súd, ktorý začal konať v dedičskej veci bez návrhu 
podľa článku 4 
alebo článku 10, zastaví konanie, ak sa účastníci 
konania dohodli na 
vyporiadaní dedičstva mimosúdnym zmierom v 
členskom štáte, ktorého 
právny poriadok si zvolil zosnulý podľa článku 22. 
 
 



Čl. 9 

 

• Konanie začalo na súde s právomocou podľa 
čl. 7 

• Následne sa zistilo, že nie všetci účastníci 
prorogačnej zmluvy sú účastníci konania 

• „vynechaný“ účastník sa zúčastní konania a 
nenamieta nedostatok právomoci 



Čl. 10 subsidiárna právomoc 

Kritéria sú hierarchicky usporiadané!!! 
• Ak zosnulý nemal OP v čase smrti v žiadnom ČŠ (VB, 

Írsko, Dánsko) 
• Čl. 10 ods. 1 a) – právomoc majú súdy čš, ktorého šp 

mal zosnulý, ak sa v danom štáte nachádza jeho 
majetok 

• Čl. 10 ods. 2 b) – právomoc súdy čš,  kde mal majetok, 
ak tam mal OP, ak v čase začatia konania neuplynulo od 
zmeny OP viac ako 5 rokov 

• Čl. 10 ods. 2 – ak neexistuje žiaden súd čš s 
právomocou – súdy členských štátov majú právomoc 
konať len o majetku, ktorý sa nachádza na ich území 



Čl. 11 forum necessitatis 

• Súdy čš, s ktorým sa prípad dostatočnú väzbu, 
ak nemajú právomoc súdy žiadneho čš a ak v 
treťom štáte nemožno rozumne začať alebo 
viesť dedičke konanie. 



• Justičný orgán skúma vlastnú právomoc ex 
offo – čl. 15 

•  Prekážka začatej veci – článok 17 – princíp 
časovej prednosti 



Ďakujem za pozornosť! 


