
Zoznam štátov jednotného a štepeného dedičského štatútu 

(informácia platná k 4. 8. 2021) 

 

Odbor medzinárodného práva súkromného MS SR  z dôvodu správneho určovania 

rozhodného práva v dedičských veciach uvádza nižšie uvedenú informáciu. Obsahom 

informácie je zoznam štátov, rozdelených do dvoch systémov tzv. jednotného alebo 

štepeného dedičského štatútu. 

Riešenie otázky použitia právneho poriadku na prejednanie dedičstva, ktorá zahŕňa aj odkaz 

na právo iného štátu, je obsiahnuté v každom štáte v jeho dedičskom štatúte (lex 

successionis1). 

Za účelom jednotného postupu notárov v SR  pri riešení otázky použitia hmotného práva 

v dedičských veciach a v rámci nej uľahčenia posúdenia otázky odkazu cudzieho právneho 

poriadku na slovenské právo uvádzame rozdelenie štátov podľa toho, či do svojej právnej 

úpravy prevzali jednotný alebo štepený štatút.  

Upozorňujeme, že zoznam nie je kompletný, nakoľko niektoré štáty nemajú žiadnu úpravu, 

alebo sa právo ďalej delí podľa vierovyznania, alebo každá provincia štátu má svoj právny 

poriadok, alebo používa alternatívne hraničné ukazovatele, alebo používa lex rei sitae aj na 

povinne registrovaný hnuteľný majetok, prípadne má kaskádovitý systém kritérií.  Tieto 

rozdiely nebolo možné zjednotiť do oznámenia.  

V každom riešenom prípade odporúčame získať obsah cudzieho dedičského práva cestou 

odôvodnenej žiadosti, adresovanej MS SR – odbor medzinárodného práva súkromného - so 

žiadosťou o jeho poskytnutie z aktualizovanej lístkovnice „Erbrecht“  v nemeckom alebo 

anglickom jazyku, kde sa nachádza aktuálne platné dedičské právo alebo prostredníctvom 

informácií zverejnených na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, najmä ak je 

potrebné staršie znenie cudzieho práva. Zároveň upozorňujeme na možnosť prijatia spätného 

odkazu (§ 35 zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). 

 

Členské štáty EÚ sú z prehľadu vylúčené – otázka rozhodného práva je pre EÚ upravená 

v nariadení EP a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 

rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho 

osvedčenia o dedičstve. 

 

                                                           
1 Dedičský štatút môže byť určovaný rozličnými hraničnými ukazovateľmi. Rozhodnými pri tom môžu byť vzťahy 
osobné, t.j. štátne občianstvo poručiteľa (princíp personálny) alebo vzťahy vecné ako napr. umiestnenie majetku 
(princíp teritoriálny), pri ktorých treba rozlišovať, či ide o majetok hnuteľný alebo nehnuteľný. Ak je dedenie 
nehnuteľných vecí určované ich  polohou a hnuteľných vecí právom vlasti poručiteľa, dochádza k štepeniu 
dedičského štatútu pod právne poriadky viacerých štátov. Pri jednotnom dedičskom štatúte ide o jeden hraničný 
ukazovateľ, ktorým môže byť štátne občianstvo poručiteľa, domicil poručiteľa (v zmysle domicilu určeného 
daným štátom), obvyklý pobyt poručiteľa, kedy sa nerozlišuje majetok v dedičstve na hnuteľný a nehnuteľný. 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Zistovanie%20cudzieho%20prava/Uvod.aspx


1. Jednotný štatút (hnuteľnosti aj nehnuteľnosti sa riadia jednotným hraničným 

kritériom): 

a/ Jednotné kritérium štátneho občianstva (lex patriae) poručiteľa  v čase smrti majú tieto 

štáty:  Alžírsko, Angola, Bosna a Hercegovina, Burundi, Džibuti, Filipíny, Gruzínsko, Irán, 

Japonsko, Rwanda, Somálsko, Srbsko, Taiwan, Turecko, Turkmenistan (výnimka pre 

nehnuteľnosti v Rusku), Vatikán. 

b/ Jednotné kritérium bydliska (lex domicilii)  poručiteľa v čase smrti  majú tieto štáty: 

Azerbajdžan, Bolívia, Brazília, Ekvádor, Eritrea, Island, Nórsko, Spojené štáty americké  

(Aljaška, Arizona, Main, Minnesota, Montana), Švajčiarsko, Ukrajina, Venezuela. 

 

2. Štepený štatút (nehnuteľnosti sa riadia lex rei sitae) majú všetky štáty uvedené 

v tomto bode v písmenách a/ a  b/:  

a/ hnuteľnosti podľa hraničného kritéria bydliska - lex domicilii v čase smrti poručiteľa majú: 

Albánsko, Argentína, Arménsko, Austrália, Bielorusko, Čile, Čína, Ghana, India,   

Juhoafrická republika, Kostarika, Niger, Rusko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty 

americké (Alabama, Arkansas, Kalifornia, Kolorado, Delaware, Florida, Ilinois, Kansas, 

Luisiana, Massachusetts, Michigan, Mississipi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, 

New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode 

Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, 

Wyoming, Hawai), Tadžikistan, Thajsko, Uzbekistan 

b/ hnuteľnosti podľa hraničného kritéria štátneho občianstva – lex patriae v čase smrti 

poručiteľa majú: Dominikánska republika,  Vietnam  

 

 

 


