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Skaičiai ir faktai
Daugiau kaip 11,7 mln. ES piliečių (2,3 %) gyvena ne gimtojoje, o kitoje valstybėje narėje. 
13 % visų santuokų ES susijusios su kita valstybe nare1. Daug piliečių kitoje valstybėje narėje 
turi turto, ypač žemės nuosavybės. Europiečiai vis daugiau naudojasi savo pagrindinėmis 
laisvėmis2. Ir ši tendencija didėja. Mirties atveju, kai tai susiję su kita valstybe nare 
(įvertiniais duomenimis, šiuo metu 580 000 atvejų per metus, o paveldėtas turtas siekia 
maždaug 130 mlrd. EUR per metus), kyla sudėtingų, dažnai neišsprendžiamų problemų.

Dabartinė teisinė padėtis
Jei Ispanijos pilietis gyvena Prancūzijoje (tai yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta), jo mirties 
atveju pagal Ispanijos pilietybės teisę visam jo palikimui taikoma Ispanijos teisė. Šiuo atveju 
neatsižvelgiama į tai, kur tas turtas yra – Ispanijoje, Prancūzijoje ar kitoje valstybėje. Tačiau 
pagal Prancūzijos teisę jo palikimui taikoma Prancūzijos teisė, išskyrus žemės nuosavybę, 
kuriai įprastai taikoma tos vietos, kurioje ji yra, teisė. Taigi tam pačiam palikimui gali būti 
taikoma kelių valstybių narių paveldėjimo teisė. O ji valstybėse narėse gali labai skirtis, pvz., 
jau vien nustatant paveldėtoją, palikimo dalis ar teises į privalomąją palikimo dalį. 
Pavyzdžiui, vieno iš bevaikės šeimos sutuoktinių mirties atveju pagal vienos valstybės teisę 
vienintelis paveldėtojas yra likęs sutuoktinis, o pagal kitos – vienas iš paveldėtojų yra 
mirusiojo tėvai ir likęs sutuoktinis. Abiem atvejais atitinkamos nuostatos taikomos ir kitoje 
valstybėje narėje turimam turtui. Padarinys – teisinis nesutarimas tarpvalstybiniu lygmeniu, 
kurio aukštesniąja teismo instancija išspręsti neįmanoma.

Taigi teismų sprendimai paveldėjimo bylose tarpusavyje nepripažįstami, nevykdomi ir jiems 
netaikomas Briuselio I reglamentas3. Kaip tarptautinis susitarimas paminėtina tik 1961 m. 
spalio 5 d. Hagos konvencija4, tačiau ir joje reglamentuojami tik formos klausimai, ir, be to, ją 
ratifikavusios dar ne visos valstybės narės. 1989 m. rugpjūčio 1 d. Hagos konvencija dėl 
paveldėjimui taikytinos teisės5, kurioje iš principo nagrinėjami šiame reglamente keliami 
klausimai, dar neįsigaliojusi. Šios konvencijos nuostatas kol kas kodifikavo tik Nyderlandai 
jas įtvirtindami savo tarptautinėje privatinėje teisėje (TPT).

Ir vienoje valstybėje gali kilti sudėtingų ginčytinų klausimų, pvz., kokiu mastu, dalijant turtą 
ar apskaičiuojant privalomojo palikimo dalis, reikia atsižvelgti į kitoje valstybėje esantį turtą.

TPT glūdinčios priežastys
Šios prieštaringos padėties priežastys – skirtingos valstybių TPT nuostatos paveldėjimo teisės, 
kuri yra grynai nacionalinė teisė, klausimais.

Ispanijos, kaip ir daugelio kitų ES valstybių narių, TPT orientuojamasi į palikėjo pilietybę –
visam jo turtui taikoma tos šalies, kurios pilietis jis buvo, teisė. Prancūzijos TPT grindžiama 
kitu pagrindiniu principu, kurio laikosi ir nemažai kitų ES valstybių narių. Pagal jį palikimas 
skaidomas – kilnojamajam turtui (ypač pinigams) taikoma valstybės, kurioje buvo palikėjo 

                                               
1 Plg. žaliosios knygos „Mažiau administracinių formalumų piliečiams. Skatinti laisvą viešųjų dokumentų 
judėjimą ir civilinės būklės dokumentų pasekmių pripažinimą“ (COM(2010) 747) įvadą.
2 Plg. kokybinį Eurobarometro tyrimą „Europos pilietybė. Tarpvalstybinis judumas“, 2010 m. rugpjūčio mėn.
3 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001 1 16, p. 1).
4 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl teisės aktų, reglamentuojančių testamento nuostatų formą, kolizijos.
5 1989 m. rugpjūčio 1 d. Hagos konvencija dėl paveldėjimui dėl mirties taikytinos teisės.
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nuolatinė gyvenamoji vieta, paveldėjimo teisė, o žemės nuosavybei (nekilnojamajam turtui) –
tos vietos, kurioje ta žemė yra, paveldėjimo teisė (lex rei sitae).

Nors valstybėse narėse dažniausiai taikoma viena iš šių dviejų pagrindinių koncepcijų, tačiau 
esama ir kitų, be to, skirtingai sprendžiami ir kiti TPT klausimai. Skirtumai pastebimi jau 
aiškinant tokias sąvokas kaip „nuolatinė gyvenamoji vieta“, „kilnojamasis turtas“ ar 
„nekilnojamasis turtas“ arba kelių valstybių pilietybės turėjimo klausimą. Kai kuriose 
valstybėse narėse numatyta galimybė palikėjui, neviršijant tam tikrų ribų, pasirinkti jo 
palikimui taikytiną teisę. Kitos valstybės narės tokios galimybės nenumato, bet ją pripažįsta –
arba nepripažįsta – kitose valstybėse. Skirtingai sprendžiamas ir svarbus nuorodos į kitos 
valstybės teisę klausimas. Aplinkybės gali susiklostyti labai skirtingai ir jų įvairovės apžvelgti 
neįmanoma, galima tik paminėti jų prieštaringumą. Net jei dvi valstybės narės taiko tą pačią 
paveldėjimo teisę, pvz., palikėjo pilietybės teisę, vis tiek gali konfliktų, nes jų teismų 
sprendimai, pavyzdžiui, dėl testamento aiškinimo, gali būti skirtingi ir tarpusavyje 
nepripažįstami.

Sunkumai Europos piliečiams
Ši padėtis Europos piliečiams tampa vis nepalankesnė.

Ji sudėtinga paveldėtojams, kuriems kyla klausimas, kiek, kokių paveldėjimo teisės sistemų 
taikoma palikimui ir kokių padarinių jos sukelia.

Ji sudėtinga ir piliečiams, norintiems sutvarkyti savo palikimą. Norėdami įgyvendinti savo 
pageidavimus, jie turi susipažinti ne tik su valstybių paveldėjimo teisės taisyklėmis, bet ir su 
kiekvienos jų TPT. Abiem atvejais prireiks pasitelkti konsultantus. Be to, vis tiek gali kilti 
neaiškumų, jei pasikeistų gyvenamoji vieta ar turtas būtų perkeltas į kitą vietą. Bet net jei 
gyvenamoji vieta ir turto paskirstymas nepasikeis, reikės nuolat stebėti teisinius pokyčius 
keliose valstybėse narėse. Reikės stebėti ir atitinkamą TPT – ir ne tik teisėkūrą, bet ir teismų 
praktiką, nes TPT valstybėse narėse didele dalimi yra teismų kompetencija.

Dėl šios padėties kyla sunkumų visoms valstybinėms institucijoms, ypač teismams, 
nagrinėjantiems paveldėjimo bylas.

Dar blogiau už šių neretai varginančių teisinių ginčų, kuriuos kartais tenka spręsti keliose 
valstybėse narėse, išlaidas – prarastas laikas, o mirties atveju – taip pat ir įmonėms –
sprendimus dažnai reikia priimti skubiai.

Dėl šių priežasčių Europos piliečiai, norėdami pasinaudoti pagrindinėmis laisvėmis ir 
nuosavybės teisėmis, susiduria su dideliais sunkumais. Jų, kaip ES piliečių, teisė pasinaudoti 
savo pagrindinėmis laisvėmis labai apribojama.

Sprendimas Europos lygmeniu
Atsižvelgiant į šias bendrąsias aplinkybes, sprendimas Europos lygmeniu, kuriuo būtų 
reglamentuojama TPT, o ne valstybių narių materialinė paveldėjimo teisė, yra pradelstas.
Tikslas turi būti kuo paprastesnis, suprantamesnis ir vienodai taikomas reglamentavimas. Šiuo 
požiūriu esamų nacionalinių taisyklių suderinimas atkrinta. Šį tikslą pasiekti galima tik 
Europos reglamentu, kuris būtų užbaigta vientisa priemonė.
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Tokios priemonės sukūrimui labai pritarė ir Europos Parlamentas savo 2006 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl paveldėjimo ir testamentų1, kuriame jis 
pateikė savo nuomonę dėl Komisijos žaliosios knygos „Paveldėjimai ir testamentai“2.

                                               
1OL C 314 E, 2006 12 21, p. 342.
2 COM(2005) 65.


