
Всяка държава-членка има свои правила относно 
брака, гражданския съюз, регистрираното 
партньорство, родителските права и задължения, 
раздялата, развода, издръжката на съпрузите, 
децата и роднините, настойничеството и 
попечителството, наследяването, както и други 
институти на семейното и наследственото право. 

Затова ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ има 
ограничена роля по въпросите на семейното и 
наследственото право, личните права и статута 
на физическите лица. 

Но ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ създава 
правила, които определят:

• съдилищата на коя държава-членка могат да 
разглеждат спорове, свързани с конкретни 
въпроси на семейното и наследственото право 
(развод, издръжка, родителски права след развода, 
наследяване)

• кой закон да бъде приложен за разрешаването на 
тези спорове

• как се признават и изпълняват решенията по 
тези въпроси, постановени от съда на една 
държава-членка, в друга държава-членка

Всички тези правила се съдържат в 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ, 
които уреждат лични, семейни и наследствени 
права с международен елемент. 
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Проектът е финансиран от  
Европейския съюз



РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003  
НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година 
относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската отговорност, с 
който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000: Този 
регламент определя в съда на коя държава-членка 
се разглеждат делата за развод или раздяла, делата 
за родителски права и контакти с детето, както и 
как се признават и изпълняват решенията за развод, 
раздяла, родителски права и контакти с дете, 
постановени от съда на една държава-членка, в друга 
държава-членка. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2010  
НА СЪВЕТА от 20 декември 2010 година 
относно осъществяването на засилено 
сътрудничество в областта на приложимото 
право при развод и законна раздяла („Регламент 
Рим ІІІ“): Този регламент позволява на съпрузите 
да се споразумеят предварително кое материално 
право да се прилага спрямо развода или законната 
им раздяла, стига това право да е правото на 
държавата-членка, с която имат по-тясна връзка. 
При липса на споразумение сезираният съд използва 
обща формула, за да определи кое право ще се 
прилага. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2010  
се прилага по отношение на 17 държави-членки 
на Европейския съюз (Белгия, България, Германия, 
Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, 
Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния, 
Словения, Литва, Гърция и Естония).

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 4/2009  
НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година 
относно компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на съдебни решения 
и сътрудничеството по въпроси, свързани със 
задължения за издръжка: Този регламент определя 
в съда на коя държава-членка се разглеждат делата 
за издръжка (дете, съпруг, роднини, включително и 
роднини по сватовство), както и кое материално 
право се прилага в тези производства. Освен това, 
регламентът урежда как се признават и изпълняват 
решенията за издръжка, постановени от съда на 
една държава-членка, в друга държава-членка.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1103 НА  
СЪВЕТА от 24 юни 2016 година  
за изпълнение на засиленото сътрудничество в 
областта на компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения 
по въпроси, свързани с имуществения режим 
между съпрузи: Този регламент определя в съда на 
коя държава-членка се разглеждат делата относно 
имуществените отношения между съпрузите в 
случай на смърт, развод, раздяла или унищожаване 
на брака, кое материално право се прилага в 
тези производства, както и как се признават и 
изпълняват решенията относно имуществените 
отношения между съпрузи. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1104  
НА СЪВЕТА от 24 юни 2016 година  
за изпълнение на засиленото сътрудничество в 
областта на компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения 
в областта на имуществените последици на 
регистрираните партньорства: Този регламент 
определя в съда на коя държава-членка се разглеждат 
делата относно имуществените отношения 
между две лица в регистрирано партньорство в 
случай на смърт, прекратяване или анулиране на 
регистрираното партньорство, кое материално 
право се прилага в тези производства, както и как 
се признават и изпълняват решенията относно 
имуществените отношения между две лица в 
регистрирано партньорство.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1103 и  
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1104  
се прилагат по отношение на 18 държави-членки 
на Европейския съюз (Австрия Белгия, България, 
Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и 
Швеция).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  
И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година  
относно компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения 
и приемането и изпълнението на автентични 
актове в областта на наследяването и относно 
създаването на европейско удостоверение за 
наследство: Този регламент определя в съда на коя 
държава-членка се разглеждат делата относно 
наследяването на имуществото на починалия, кое 
материално право се прилага в тези производства, 
както и как се признават и изпълняват решенията 
относно наследяването. Регламентът урежда и 
т.нар. европейско удостоверение за наследство.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА от 6 юли 2016 година  
за насърчаване на свободното движение на 
гражданите чрез опростяване на изискванията 
за представяне на някои официални документи 
в Европейския съюз и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 1024/2012: Този регламент освобождава от 
легализация (включително поставяне на апостил) 
някои видове официални документи, издадени от 
органи на държава-членка, между които съдебни 
документи, административни документи, 
нотариални актове и официални удостоверения 
(раждане, сключване на брак, смърт и др.). С този 
регламент се създават и т.нар. многоезични 
стандартни удостоверения, които да се използват 
като помощ при превода, приложени към официални 
документи, отнасящи се до раждане, смърт, брак, 
регистрирано партньорство, местоживеене и/или 
местопребиваване и липса на съдебно минало.  
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