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Skaitļi un fakti
Vairāk nekā 11,7 miljoni ES pilsoņu (2,3 %) dzīvo kādā citā dalībvalstī, kas nav viņu 
izcelsmes valsts. No visām ES noslēgtajām laulībām 13 % ir saikne ar kādu citu dalībvalsti 1. 
Daudziem pilsoņiem citā dalībvalstī pieder īpašumi, visbiežāk — nekustamie īpašumi. 
Eiropas iedzīvotāji aizvien aktīvāk izmanto savas pamattiesības 2. Šādu gadījumu skaits 
palielinās. Saistībā ar nāves gadījumiem pārrobežu kontekstā (pēc pašreizējiem aprēķiniem ik 
gadu ir apmēram 580 000 šādu gadījumu, un gadā tiek mantoti apmēram 130 miljardi euro) 
rodas sarežģītas, bieži — neatrisināmas, problēmas.

Pašreizējā tiesiskā situācija
Francijā dzīvojoša Spānijas (pastāvīgā dzīvesvieta) pilsoņa nāves gadījumā viņa izcelsmes 
valsts Spānijas tiesību aktu noteikumi paredz viņa mantojuma lietā piemērot tikai Spānijas 
tiesību normas, saskaņā ar kurām manto nedalītu īpašumu. Šādu kārtību piemēro neatkarīgi no 
tā, vai šis īpašums atrodas Spānijā, Francijā vai citā valstī. Toties Francijas tiesību aktos 
noteikts, ka attiecībā uz viņa mantojumu jāpiemēro Francijas tiesību aktu noteikumi, proti, arī 
šajā gadījumā tiek mantots nedalīts īpašums, taču neietverot nekustamo īpašumu, attiecībā uz 
kuru parasti piemēro atrašanās vietas tiesību aktu noteikumus. Var būt gadījumi, kad attiecībā 
uz vienu mantojumu var piemērot vairāku valstu mantojuma tiesībās noteikto kārtību. Šie 
mantošanas noteikumi var ievērojami atšķirties, piemēram, nosakot mantiniekus, mantojuma 
daļas vai neatņemamās daļas. Piemēram, saskaņā ar vienas valsts tiesisko kārtību bezbērnu 
laulībā laulātā nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais ir vienīgais mantinieks, turpretim 
saskaņā ar citas valsts tiesību normām mirušā laulātā mantinieki ir pārdzīvojušais laulātais un 
mantojuma atstājēja vecāki. Tiesiskā kārtībā katrā no šīm valstīm nosaka mantošanas tiesības 
arī uz citā valstī atrodošos īpašumu. Tādējādi rodas starptautiska mēroga domstarpības par 
lēmuma pieņemšanu, ko pārrobežu līmenī nevar atrisināt kādas augstākas instances tiesu 
iestāde.

Lēmumi mantojuma lietās konsekventi netiek abpusēji atzīti, tie nav izpildāmi un tie nav 
iekļauti I Briseles regulas darbības jomā 3. Starptautiskā līmenī svarīgs nolīgums ir Hāgas 
1961. gada 5. oktobra Konvencija 4, ar ko gan regulē tikai tehniskus jautājumus un ko, starp 
citu, arī nav ratificējušas visas dalībvalstis. Hāgas 1989. gada 1. augusta Konvencija par 
mantošanai piemērojamo tiesību aktu 5, kurā būtībā aplūkoti ierosinātajā regulā iekļautie 
jautājumi, līdz šim nav stājusies spēkā. Tikai Nīderlande ir kodificējusi šīs Konvencijas 
noteikumus, iekļaujot tos Nīderlandes starptautiskajās privāttiesībās (turpmāk tekstā — SPT).

Pat valsts robežās var rasties sarežģītas konfliktsituācijas, piemēram, jautājumā par to, cik 
lielā mērā, sadalot īpašumu vai aprēķinot neatņemamo daļu, jāņem vērā īpašums, kas atrodas 
citā valstī.

                                               
1 Salīdzināšanai sk. Zaļās grāmatas „Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņiem — publisko dokumentu brīvas 
aprites un civiltiesiskā stāvokļa aktu atzīšanas veicināšana” ievadu (COM (2010)0747)..
2 Salīdzināšanai sk. Eirobarometra kvalitatīvo pētījumu „Eiropas pilsonība — pārrobežu mobilitāte”, 2010. gada 
augusts.
3 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās (OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.).
4 Hāgas 1961. gada 5. oktobra Konvencija par likumu kolīzijas normām attiecībā uz testamentārās mantošanas 
kārtību.
5 Hāgas 1989. gada 1. augusta Konvencija par nāves izraisītai mantošanai piemērojamo tiesību aktu.
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Cēlonis — starptautiskās privāttiesības
Šīs pretrunīgās juridiskās situācijas rada valstu atšķirīgās starptautiskās privāttiesības 
mantojuma tiesību jomā, kas ir tikai valsts iekšējas tiesības.

Spānijas un arī vairāku citu dalībvalstu SPT noteicošais faktors ir mantojuma atstājēja 
valstspiederība, tāpēc attiecībā uz visu viņa īpašumu noteicošā ir izcelsmes valsts tiesiskā 
kārtība. Francijas SPT pamatā ir cits pamatprincips, ko piemēro arī vairākas citas ES 
dalībvalstis. Tas paredz mantojuma sadalīšanu: attiecībā uz mantojuma atstājēja kustamo 
īpašumu (kustamā manta, pirmkārt — naudas līdzekļi) piemēro mantojuma atstājēja 
pastāvīgās dzīvesvietas valsts mantojuma tiesību normas, attiecībā uz zemes īpašumu 
(nekustamais īpašums) — atrašanās vietas valsts mantojuma tiesību normas (lex rei sitae).

Lai gan šos abus — bet ne vienīgos — pamatprincipus dalībvalstis piemēro visbiežāk, arī citi 
SPT aspekti katrā valstī tiek aplūkoti atšķirīgi. Ja iesaistītas vairākas valstis, pat jēdzieni 
„pastāvīgā dzīvesvieta”, „kustamais īpašums” vai „nekustamais īpašums” tiek interpretēti 
atšķirīgi. Dažas dalībvalstis nosaka, ka mantojuma atstājējs zināmās robežās var izvēlēties 
attiecībā uz savu mantojumu piemērojamās mantojuma tiesības. Citas dalībvalstis pašas šādu 
praksi neatzīst, toties pieņem (vai nepieņem) to attiecībā uz citām valstīm. Arī svarīgais 
jautājums par pārsūtīšanu tiek skaidrots atšķirīgi. Šeit nav iespējams aplūkot visas dažādās 
interpretācijas, var norādīt tikai uz to pretrunīgumu. Pat tad, ja divas dalībvalstis piemēro 
vienas un tās pašas mantojuma tiesību normas, piemēram, mantojuma atstājēja izcelsmes 
valsts tiesību normas, nav izslēgta konfliktu iespējamība, jo, piemēram, tiesas lēmumi par 
viena testamenta interpretāciju vienā valstī var būt citādi nekā otrā valstī, un šos lēmumus var 
savstarpēji neatzīt.

Sarežģījumi Eiropas iedzīvotājiem
Šāda situācija Eiropas iedzīvotājiem rada aizvien lielākas problēmas.

Mantiniekiem ir grūti paredzēt, cik un kādas mantojuma tiesību normas tiks piemērotas 
attiecībā uz mantojumu, un kā tās ietekmēs mantojumu.

Problēmas rodas arī tiem iedzīvotājiem, kas vēlas dot rīkojumu par savas atstājamās mantas 
sadali. Lai savu nodomu īstenotu, viņam jāiepazīstas ne tikai ar atsevišķu valstu mantojuma 
tiesību normām, bet jāpārbauda arī attiecīgās SPT normas. Lai noskaidrotu atbildes uz šiem 
abiem jautājumiem, viņam jālūdz konsultanta palīdzība. Turklāt, mainot dzīvesvietu vai 
īpašuma atrašanās vietu, vēl aizvien var rasties neskaidrības. Pat tad, ja dzīvesvieta un 
īpašuma dalījums nemainās, būtu pastāvīgi jāseko tiesību normu grozījumiem vairākās 
dalībvalstīs. Šajos novērojumos jāiekļauj arī attiecīgās SPT, ne tikai likumdošanas, bet arī 
jurisdikcijas ziņā, jo dalībvalstu SPT lielā mērā nosaka tiesneša interpretācija, pasludinot 
spriedumu.

Šāda situācija rada sarežģījumus arī visām valsts varas iestādēm, galvenokārt tiesām, kas 
atbild par mantojuma lietām.

Daudz lielākas problēmas par daudzās dalībvalstīs bieži ieilgušo tiesas procesu izmaksām 
rada laika patēriņš, jo tieši nāves gadījumos lēmumi — un ne tikai saistībā ar uzņēmumiem —
bieži jāpieņem nekavējoties.
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Šie apstākļi Eiropas iedzīvotājiem rada milzīgas neērtības galveno brīvību un īpašumtiesību 
īstenošanā. Šāda situācija būtiski traucē īstenot ES pilsoņu pamatbrīvības.

Eiropas līmeņa risinājums
Ņemot vērā minētos apstākļus, jau sen ir vajadzīgs Eiropas līmeņa risinājums, kas regulētu 
SPT, nevis katras dalībvalsts materiālās mantojuma tiesības. Vajadzīgs vienots, pēc iespējas 
vienkāršāks un izprotamāks regulējums. Šajā kontekstā nav paredzēts saskaņot spēkā esošos 
dalībvalstu noteikumus. Šādu uzdevumu var veikt tikai ar Eiropas regulu, kas pati par sevi ir 
vienots veselums.

Šāda instrumenta izveidi, reaģējot uz Komisijas Zaļo grāmatu par mantošanu un 
testamentiem 1, atbalstīja arī Eiropas Parlaments 2006. gada 16. novembra rezolūcijā 2 ar 
ieteikumiem Komisijai par mantošanu un testamentiem.

                                               
1 (COM(2005)0065).
2 OV C 314 E, 21.12.2006., 342. lpp.


