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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 
решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на 

европейско удостоверение за наследство

(KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(KOM(2009)0154),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 61, буква в) и член 67, параграф 5, 
второ тире от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0236/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 81, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 юли 
2010 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по правни въпроси (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C 44 от 11.2.2011 г., стр. 148.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Предложението на Комисията Изменение

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко прехвърляне на 
собственост при настъпила смърт, 
независимо дали става въпрос за 
автономно изразяване на волята под 
формата на завещание или на договор за 
наследство или за законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт.

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко прехвърляне на активи при 
настъпила смърт, независимо дали става 
въпрос за автономно изразяване на 
волята под формата на завещание или на 
договор за наследство или за законово 
прехвърляне на собственост в резултат 
на смърт.

Or. de

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Предложението на Комисията Изменение

(9) Действителността и правните 
последици на даренията са уредени в 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. относно приложимото 
право към договорни задължения (Рим 
I). Ето защо те, както и други права и 
вещи, породени или прехвърлени по 
друг начин освен чрез наследяване, се 
изключват от приложното поле на 
настоящия регламент. Въпреки това, 
приложимото наследствено право, 
определено съгласно настоящия 
регламент, решава дали дарението или 
друга форма на разпореждане между 
живи (inter vivos), имащо като 

(9) Действителността и правните 
последици на даренията са уредени в 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. относно приложимото 
право към договорни задължения (Рим 
I). Ето защо те, както и други права и 
вещи, породени или прехвърлени по 
друг начин освен чрез наследяване, се 
изключват от приложното поле на 
настоящия регламент. Въпреки това, 
приложимото наследствено право, 
определено съгласно настоящия 
регламент, решава дали дарението или 
осъществено под друга форма на 
разпореждане между живи (inter vivos),  
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последица непосредственото 
пораждане на вещно право, може да 
доведе до задължение за допълване,
намаление или вземане предвид при 
изчисляването на наследствените дялове 
според наследственото право. 

може да доведе до задължение за 
допълване, намаление или вземане 
предвид при изчисляването на 
наследствените дялове според 
наследственото право. 

Or. de

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Предложението на Комисията Изменение

(10) Настоящият регламент обхваща 
начина на придобиване на вещно право 
върху материални или нематериални 
имуществени блага, така както това 
се урежда от приложимия закон за 
наследяването. За сметка на това
ограниченият брой (numerus clausus) 
вещни права, които съществуват в 
националното право на държавите-
членки, определян обикновено съгласно 
закона за местонахождение на вещта 
(lex rei sitae), се урежда от националните 
стълкновителни норми. Изключена от 
приложното поле на регламента е 
също така и публичността на тези 
права, и по-специално 
функционирането на имотния 
регистър и последиците от 
вписването или невписването в този 
регистър, които се уреждат от 
местното право. 

(10) Ограниченият брой (numerus 
clausus) вещни права, които 
съществуват в националното право на 
държавите-членки, определян 
обикновено съгласно закона за 
местонахождение на вещта (lex rei sitae), 
се урежда от националните 
стълкновителни норми. Следва да се 
предвиди адаптиране в съответствие 
с признатите принципи на 
международното частно право.

Or. de
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(10a) Настоящият регламент следва 
да обхваща начина на придобиване на 
вещно право върху материални или 
нематериални имуществени блага, 
принципно както това се урежда от 
приложимия закон за наследяването. 
Изключения следва да бъдат 
вписвания в публични регистри, 
публичността на посочените права и 
последиците от вписването или 
невписването, които също подлежат 
на закона за местонахождение на 
вещта (lex rei sitae).

Or. de

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Предложението на Комисията Изменение

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 
Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото 
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество да се прилага правото на 
държавата-членка по последното
обичайно местопребиваване на 
починалия. По същите причини 
настоящият регламент позволява, в 
изключителни случаи и при спазването 
на определени условия, компетентния 
правораздавателен орган да прехвърли 

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 
Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото 
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество, за искови и охранителни 
производства, да се прилага правото на 
държавата-членка по обичайно 
местопребиваване на починалия. По 
същите причини настоящият регламент 
позволява, и при спазването на 
определени условия, компетентния 
правораздавателен орган да прехвърли 
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делото на правораздавателния орган на 
друга държава-членка, чийто гражданин 
е бил починалият, ако този 
правораздавателен орган разполага с 
повече елементи за разглеждане на 
делото.

делото на правораздавателния орган или 
на орган, който съобразно настоящия 
регламент е компетентен да издаде 
европейско удостоверение за 
наследство, на друга държава-членка, 
чийто гражданин е бил починалият, ако 
този правораздавателен орган разполага 
с повече елементи за разглеждане на 
делото.

Or. de

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(12a) При определянето на 
обичайното местопребиваване като 
център на интерес следва да се 
отчетат обстоятелствата от 
живота на починалото лице в  
момента на смъртта му и в годините 
преди това, в частност 
продължителността и редовността 
на присъствието му, условията и 
причините за него.

Or. de

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Предложението на Комисията Изменение

(14) В улеснение на наследниците и 
заветниците, пребиваващи в държава-
членка, различна от тази, компетентна 
да уреди наследяването, регламентът им 
дава право да приемат или откажат 

(14) В улеснение на наследниците и 
заветниците, пребиваващи в държава-
членка, различна от тази, компетентна 
да уреди наследяването, регламентът им 
дава допълнителното право да 
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наследството във формата, предвидена в 
закона на държавата по обичайното им 
местопребиваване, и съответно пред 
компетентните органи на тази държава.

приемат или откажат наследството във 
формата, предвидена в закона на 
държавата по обичайното им 
местопребиваване, и съответно пред 
компетентните органи на тази държава.

Or. de

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15

Предложението на Комисията Изменение

(15) В резултат на тясното 
преплитане на наследственото и 
вещното право регламентът следва 
да предвиди изключителната 
компетентност на 
правораздавателните органи на 
държавата-членка по 
местонахождение на дадена вещ, 
когато законът на тази държава 
изисква намесата на 
правораздавателните й органи за 
вземането на мерки от вещноправен 
характер, относно прехвърлянето на 
вещта и вписването Й в публичните 
имотни регистри.

заличава се

Or. de

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Предложението на Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент увеличава 
възможностите на гражданите за 
предварителна организация на тяхното 
наследство, като им позволи да изберат 

(18) Настоящият регламент увеличава 
възможностите на гражданите за 
предварителна организация на тяхното 
наследство, като им позволи да изберат 
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приложимия към него закон. Този избор 
е строго регламентиран, за да отчете 
законните очаквания на наследниците и 
заветниците.

приложимия към него закон. Този избор 
е строго регламентиран, за да отчете 
законните очаквания на наследниците и 
заветниците. В съответствие с 
принципа "favor testamenti" всяко лице 
следва да може да наложи по 
отношение на наследството, което 
оставя, правото на тази държава, 
чийто гражданин е в момента на 
осъществяване на избора или в 
момента на смъртта си. Ако лицето 
притежава няколко гражданства, то 
следва да може да избере измежду 
тях. Изборът на право следва да бъде 
достатъчно ясен при прилагане на 
всеобщо признати критерии на 
тълкуване.

Or. de

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Предложението на Комисията Изменение

(19) Действителността на формата
на разпорежданията по случай на 
смърт не се обхваща от регламента.
За тези от държавите-членки, които са я 
ратифицирали, действителността на 
формата на разпорежданията по случай 
на смърт се урежда от Хагската 
конвенция от 5 октомври 1961 г. за 
стълкновението на закони в областта на 
формата на завещателните 
разпореждания.

(19) За тези от държавите-членки, които 
са я ратифицирали, действителността на 
формата на разпорежданията по случай 
на смърт се урежда от Хагската 
конвенция от 5 октомври 1961 г. за 
стълкновението на закони в областта на 
формата на завещателните 
разпореждания. При все това в 
настоящия регламент следва да се 
добавят допълнителни разпоредби 
относно действителността на 
формата на разпорежданията по 
случай на смърт, включително на 
договорите за наследство. 

Or. de
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(19a) Следва да се добавят 
допълнителни разпоредби относно 
приложимото право за способността 
за завещаване.

Or. de

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Предложението на Комисията Изменение

(20) За да улесни признаването на 
придобити в дадена държава-членка 
наследствени права, 
стълкновителната правна норма 
следва да спомага за 
действителността на договорите за 
наследство, като признава 
алтернативни привръзки. Законните 
очаквания на трети лица трябва да 
бъдат запазени.

(20) Действителността на 
договорите за наследство и правата, 
които произтичат от тях, следва да 
се признаят от държавите-членки. 
Наследственото право следва да се 
определя и в договора за наследство за 
всеки починал съобразно 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент. 
Материалноправната 
действителност, задължителната 
юридическа сила и другите правни 
въпроси, свързани в частност с даден 
договор за наследство, следва да се 
уредят отделно. Настоящите 
разпоредби следва да се прилагат 
съответно за взаимни завещания, по 
целесъобразност. 

Or. de
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(20a) При недвижимо  или вписано в 
регистър наследствено имущество  
следва да продължат да се прилагат 
разпоредбите на закона по 
местонахождение на вещта, които се 
отнасят до създаването или 
прехвърлянето на вещни права или 
тяхното вписване в регистър. 

Or. de

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(23a) Ако прилагането на правните 
норми на друга държава се основава на 
избор на право, съобразно принципите 
на международното частно право се 
прилагат само неговите 
специализирани норми. В другите 
случаи се прилагат разпоредбите на 
международното частно право на 
съответната държава, доколкото те 
се позовават на правото на държава-
членка. Тя прилага своето 
специализирано право.

Or. de
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 24

Предложението на Комисията Изменение

(24) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на държавите-членки да не 
прилагат чуждото право, когато по 
отношение на конкретен случай това би 
било в противоречие с техния 
обществен ред. Правораздавателните 
органи не трябва обаче да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат закона на друга държава-
членка, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт, съдебна 
спогодба или европейско удостоверение 
за наследство, издадено в друга 
държава-членка, когато това
противоречи на Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и по-
специално на член 21, който забранява 
всяка форма на дискриминация.

(24) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на държавите-членки да не 
прилагат чуждото право, когато по 
отношение на конкретен случай това би 
било в явно противоречие с техния 
обществен ред. Правораздавателните 
органи не трябва обаче да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат закона на друга държава-
членка, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт, съдебна 
спогодба или европейско удостоверение 
за наследство, издадено в друга 
държава-членка, когато отказът
противоречи на Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и по-
специално на член 21, който забранява 
всяка форма на дискриминация. 
Разлики в правото за запазените 
части от наследството не бива по 
правило да служат като оправдание 
за отказ за прилагане на правото на 
друга държава-членка.

Or. de

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 26

Предложението на Комисията Изменение

(26) За да вземе предвид различните 
начини на уреждане на въпросите, 

(26) За да вземе предвид различните 
начини на уреждане на въпросите, 
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свързани с наследството в държавите-
членки, регламентът трябва да осигури 
признаването и изпълнението на 
автентичните актове. В същото време 
автентичните актове не могат да бъдат 
приравнени към съдебните решения, що 
се отнася до признаването им. 
Признаването на автентичните
актове означава, че те се ползват със 
същата доказателствена сила, що се 
отнася до съдържанието им, 
действителни са по презумпция, която 
може да бъде оборена при оспорване, и 
водят до същите правни последици, 
както в държавата, в която са 
издадени. Действителността им може 
винаги да бъде оспорвана пред 
правораздавателен орган на 
държавата-членка по произход на 
автентичния акт, по процедурата, 
установена от тази държава-членка.

свързани с наследството в държавите-
членки, регламентът трябва да осигури 
свободното движение и изпълнението 
на автентичните актове. В същото време 
автентичните актове не могат да бъдат 
приравнени към съдебните решения, що 
се отнася до признаването им. 
Автентичните актове следва, в 
рамките на разпоредбите на 
държавата на произход и държавата 
на местоназначение, да се ползват със 
същата доказателствена сила, що се 
отнася до съдържанието им, и са
действителни по презумпция, която 
може да бъде оборена при оспорване. 
Действителността им може винаги да 
бъде оспорвана . Правната сделка в 
основата на акта подлежи на 
международното частно право и 
съответното наследствено право.

Or. de

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 27

Предложението на Комисията Изменение

(27) Едно бързо, достъпно и ефикасно 
уреждане на наследяванията с 
международен елемент в Европейския 
съюз предполага възможността на 
наследника, заветника, изпълнителя на 
завещанието или управителя на 
наследството да докаже лесно и по 
безспорен начин своето качество в 
държавата-членка по местонахождение 
на наследствената маса. За улесняване 
свободното движение на подобно 
доказателство на територията на 
Европейския съюз, настоящият 
регламент въвежда единен модел на 
европейско удостоверение за наследство 

(27) Едно бързо, достъпно и ефикасно 
уреждане на наследяванията с 
международен елемент в Европейския 
съюз предполага възможността на 
наследника, заветника, изпълнителя на 
завещанието или управителя на 
наследството да докаже лесно и по 
безспорен начин своето качество в 
държавата-членка по местонахождение 
на наследствената маса. За улесняване 
свободното движение на подобно 
доказателство на територията на 
Европейския съюз, за презграничните 
случаи настоящият регламент въвежда 
единен модел на европейско 
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и посочва компетентния за неговото 
издаване орган.  В съответствие с 
принципа на субсидиарност това 
удостоверение на заменя вътрешните 
процедури в държавите-членки. 
Регламентът уточнява 
взаимоотношенията с тези процедури.

удостоверение за наследство и посочва 
компетентния за неговото издаване 
орган.  В съответствие с принципа на 
субсидиарност това удостоверение на 
заменя вътрешните процедури в 
държавите-членки. Въпросният орган 
може да бъде съд, служба, нотариус 
или подобна служба. Той се определя 
от държавата-членка, чиито 
правораздавателни органи са 
компетентни съобразно настоящия 
регламент; това следва да включва 
компетентост, придобита чрез 
прехвърляне към съд, респ. орган, 
подходящ за оценка на случая. В 
съответствие с принципа на 
субсидиарност това удостоверение на 
заменя вътрешните процедури в 
държавите-членки. Регламентът 
уточнява взаимоотношенията с тези 
процедури.

Or. de

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 30

Предложение на Комисията Изменение

(30) Мерките, необходими за 
прилагане на настоящия регламент, 
следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/EО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията1.

(30) С цел осигуряване на единни 
условия за прилагане на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия, които тя да упражнява 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№.../2011 на Европейския съвет и на 
Съвета от ... за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите-членки върху 
предоставените на Комисията 
изпълнителни правомощия1 .

1 ОВ L 184 от 17.7.1999 г., стр. 23. 1 ОВ L ...
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Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 31

Предложение на Комисията Изменение

(31) По-специално Комисията следва 
да бъде упълномощена да приема всяка 
промяна на предвидените от настоящия 
регламент формуляри чрез 
процедурата, предвидена в член 3 от 
Решение 1999/468/ЕО.

(31) Процедурата на консултиране 
следва да се използва за приемането 
на всяка промяна на предвидените от 
настоящия регламент формуляри при 
отчитане на естеството на акта за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 33

Предложението на Комисията Изменение

(33) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно свободното 
движение на хора, предварителната 
организация от европейските граждани 
на въпросите, свързани с тяхното 
наследство в международен контекст, 
правата на наследници, заветници и 
други лица, свързани с починалия, както 
и на кредиторите на наследството, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки и 
следователно с оглед на мащаба и 
последиците на настоящия регламент 
могат да бъдат по-успешно постигнати 
на общностно равнище, то 
Общността може да предприеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 

(33) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно свободното 
движение на хора, предварителната 
организация от европейските граждани 
на въпросите, свързани с тяхното 
наследство в международен контекст, 
правата на наследници, заветници и 
други лица, свързани с починалия, както 
и на кредиторите на наследството, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки и 
следователно с оглед на мащаба и 
последиците на настоящия регламент 
могат да бъдат по-успешно постигнати 
на равнище на ЕС, то Съюзът може да 
предприеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за ЕС. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. de

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква а)

Предложението на Комисията Изменение

а) статутът на физическите лица, както и 
семейните отношения и отношенията 
със сходни правни последици;

а) статутът на физическите лица, както и 
семейните отношения и отношенията 
със сходни правни последици съобразно 
приложимото право за тези 
отношения;

Or. de

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – точка б)

Предложението на Комисията Изменение

б) дееспособността на физическите 
лица, при спазване на условията на
член 19, параграф 2, букви в) и г);

б) дееспособността на физическите 
лица, без да се засягат  член 19, 
параграф 2, букви в) и г) и член 18а;

Or. de

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в)

Предложението на Комисията Изменение

в) изчезването, отсъствието и в) изчезването, отсъствието и 
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предполагаемата смърт на физически 
лица;

предполагаемата смърт на физически 
лица, без да се засяга член 23;

Or. de

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква г)

Предложението на Комисията Изменение

г) въпросите, свързани със брачния 
режим на имуществени отношения, 
както и с имуществения режим, 
приложим към отношения с правни 
последици сходни на брачните;

г) въпросите, свързани със брачния 
режим на имуществени отношения, 
както и с имуществени режими, 
основани на отношения, които 
съобразно приложимото право за 
тези отношения са с правни 
последици сходни на брачните;

Or. de

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква д

Предложението на Комисията Изменение

д) задълженията за издръжка; д) задълженията за издръжка, 
доколкото те не са обосновани от 
смъртния случай;

Or. de
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 - буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) правата и вещите, породени или 
прехвърлени по различен от 
наследяването в резултат на смърт 
начин, като дарения, съсобственост на 
няколко лица, която се прехвърля в 
полза на преживелия, доброволно 
пенсионно осигуряване, застраховки и 
сходни финансови схеми, при спазване 
на условията на член 19, параграф 2, 
буква й);

е) правата и вещите, породени или 
прехвърлени по различен от 
наследяването в резултат на смърт 
начин, като дарения, дадени приживе 
обещания за дарения при смърт, 
съсобственост на няколко лица, която се 
прехвърля в полза на преживелия, 
доброволно пенсионно осигуряване, 
застраховки и сходни финансови схеми, 
без да се накърнява член 19, параграф 2, 
буква й);

Or. de

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) въпросите от областта на 
дружественото право, като например 
клаузите, които се съдържат в 
учредителните актове и в уставите на 
дружества, асоциации и юридически 
лица, и които определят разпределянето 
на дяловото участие след смъртта на 
техни членове;

ж) въпросите от областта на 
дружественото право, приложимото 
право за други юридически лица или 
неперсонифицирани дружества, като 
например клаузите, които се съдържат в 
учредителните актове и в уставите на 
дружества, асоциации и юридически 
лица, и които определят разпределянето 
на дяловото участие след смъртта на 
техни членове;

Or. de
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 - буква з)

Предложението на Комисията Изменение

з) прекратяването, ликвидацията и 
сливането на дружества, асоциации и
юридически лица; 

з) прекратяването, ликвидацията и 
сливането на дружества, асоциации или
юридически лица; 

Or. de

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 - буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) учредяването, функционирането и 
прекратяването на доверителна 
собственост (trusts);

и) учредяването, управлението и 
прекратяването на доверителна 
собственост (trusts), с изключение на 
тази, която е учредена с 
разпореждане в случай на смърт или в 
рамките на законово прехвърляне на 
собственост в резултат на смърт;

Or. de

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 - буква й)

Предложението на Комисията Изменение

й) вида на вещните права по 
отношение на дадена вещ и 
публичността на тези права. 

й) естеството на вещните права, 
вписването на вещни права в публичен
регистър или обявяването им, както 
и последиците от вписването или 
невписването на вещно право в 
публичен регистър.
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Or. de

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Предложението на Комисията Изменение

Определения Определения

a) „наследяване в резултат на смърт“ —
всяка форма на прехвърляне на право 
на собственост в резултат на смърт, 
било то доброволно прехвърляне под 
формата на завещание или на договор за 
наследство, или законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт;

a) „наследяване в резултат на смърт“ —
всяка форма на прехвърляне на активи, 
права и задължения в резултат на 
смърт, било то доброволно прехвърляне 
под формата на завещание или на 
договор за наследство, или законово 
прехвърляне на собственост в резултат 
на смърт;

Or. de

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, който 
упражнява правораздавателни функции 
в областта на наследяването. Към 
правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които по 
делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така както 
са предвидени по настоящия регламент.

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки или лице 
или орган, определени от 
правораздавателния орган, които
упражняват правораздавателни 
функции в областта на наследяването. 
Към правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които по 
делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така както 
са предвидени по настоящия регламент.

Or. de
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Предложението на Комисията Изменение

в) „договор за наследство“ — договор, 
който, със или без насрещна престация, 
дава, променя или отнема права по
бъдещо наследство на едно или повече 
лица, страни по договора;

в) „договор за наследство“ — договор,
който, със или без насрещна престация, 
дава, променя или отнема права на едно 
или повече лица, страни по договора, за 
бъдещо наследство;

Or. de

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 - буква г)

Предложението на Комисията Изменение

г) „взаимни завещания“ —
завещателните разпореждания на две 
или повече лица в един акт в полза на 
трето лице и/или в полза едно на 
друго;

г) „взаимни завещания“ —
завещателните разпореждания на две 
или няколко лица в един или повече 
актове, основаващи се на тяхното 
общо решение;

Or. de

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Предложението на Комисията Изменение

д) „държава-членка по произход“ —
държавата-членка, в която решението е 
постановено, съдебната спогодба е 
одобрена или сключена и автентичният 
акт е съставен;

д) „държава-членка по произход“ —
държавата-членка, в която решението е 
постановено, съдебната спогодба е 
одобрена или сключена и автентичният 
акт е съставен;
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Or. de

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – буква e)

Предложението на Комисията Изменение

е) „държава-членка по изпълнение“ —
държавата-членка, в която се иска
признаване и/или изпълнение на 
решението, на съдебната спогодба или 
на автентичния акт;

е) „държава-членка на изпълнението“
— държавата-членка, в която се иска 
признаване, изпълняемост или 
изпълнение на решението, на съдебната 
спогодба или на автентичния акт;

Or. de

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 - буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) „решение“ — всяко решение, 
постановено по въпросите на 
наследяването от правораздавателен 
орган на държава-членка, независимо от 
наименованието му, включително 
съдебно решение, постановление, 
заповед или изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

ж) „решение“ — всяка мярка или 
решение, постановени по въпросите на 
наследяването от правораздавателен 
орган на държава-членка или от лице 
или орган, определени от 
правораздавателния орган, независимо 
от наименованието им, включително 
съдебно решение, постановление, 
заповед или изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

Or. de
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж a) (нова)

Предложението на Комисията Изменение

жа) „съдебна спогодба“ − всяка 
спогодба в областта на 
наследяването, одобрена от съд или 
сключена пред съда в хода на съдебно 
производство;

Or. de

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – буква з) – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

з) „автентичен акт“ — акт, формално 
съставен или вписан като автентичен 
акт и чието удостоверяване:

з) „автентичен акт“ — акт в областта 
на наследяването, формално съставен 
или вписан като автентичен акт и чието 
удостоверяване:

Or. de

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) „европейско удостоверение за 
наследство“ — удостоверение, издадено 
от компетентните правораздавателни 
органи в приложение на глава VI от 
настоящия регламент. 

и) „европейско удостоверение за 
наследство“ — удостоверение, издадено 
от компетентните правораздавателни 
органи или компетентния орган в 
приложение на глава VI от настоящия 
регламент. 

Or. de
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4

Предложението на Комисията Изменение

При спазване на разпоредбите на 
настоящия регламент, компетентни 
по въпросите на наследяването са
правораздавателните органи на 
държавата-членка, на територията на 
която починалият е обичайно 
пребивавал в момента на смъртта си.

Правораздавателните органи на 
държавата-членка, на територията на 
която починалият е обичайно 
пребивавал в момента на смъртта си, са 
компетентни по всички въпроси, 
свързани с наследяването на 
имуществото му.

Or. de

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 

Предложението на Комисията Изменение

1. Когато починалият е избрал съгласно 
член 17 за приложимо право към 
уреждането на наследството си закона 
на дадена държава-членка, сезираният 
съгласно член 4 правораздавателен 
орган може, по искане на една от 
страните и ако прецени, че 
правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, е по-подходящ за вземане на 
решение по делото, да спре 
производството и да покани страните да 
сезират правораздавателният орган на 
въпросната държава-членка. 

1. Когато починалият е избрал съгласно 
член 17 за приложимо право към 
уреждането на наследството си закона 
на дадена държава-членка, сезираният 
съгласно член 4 правораздавателен 
орган може, по искане на една от 
страните или на участник и ако 
прецени, че правораздавателният орган 
на държавата-членка, чието право е 
избрано, е по-подходящ за вземане на 
решение по делото, да спре 
производството и да покани страните да
сезират правораздавателният орган на 
въпросната държава-членка или 
съответно компетентните съобразно 
член 37 органи. 

Or. de
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Компетентният по член 4 
правораздавателен орган определя срок, 
в който правораздавателният орган на 
държавата-членка, чийто закон е 
избран за приложимо право, трябва да 
бъде сезиран в съответствие с параграф 
първи. Ако правораздавателният орган 
не бъде сезиран в този срок, 
правораздавателният орган, който е 
сезиран, продължава да упражнява 
компетентността си.

2. Сезираният по член 4 
правораздавателен орган определя за 
страните или участниците срок, в 
който правораздавателният орган на 
държавата-членка трябва да се сезира в 
съответствие с параграф първи. Ако 
правораздавателният орган на 
горепосочената държава-членка не 
бъде сезиран в този срок, 
правораздавателният орган, който е 
сезиран, продължава да упражнява 
компетентността си съобразно член 4.

Or. de

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, се обявява за компетентен в 
максимален срок от осем седмици от 
датата, на която е бил сезиран в 
съответствие с параграф втори. В този 
случай правораздавателният орган, 
който е сезиран пръв, незабавно се 
отказва от компетентност. В обратния 
случай, първоначално сезираният 
правораздавателен орган продължава да 
упражнява своята компетентност.

3. Правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, се обявява за компетентен в 
рамките на срок от три месеца от 
датата, на която е бил сезиран в 
съответствие с параграф втори. В този 
случай правораздавателният орган, 
който е сезиран пръв, незабавно се 
отказва от компетентност. В обратния 
случай, първоначално сезираният 
правораздавателен орган продължава да 
упражнява своята компетентност.

Or. de
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

В случаите, посочени в параграф 1, 
букви а) и б) компетентността 
обхваща цялото наследство.

Or. de

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7

Предложението на Комисията Изменение

Правораздавателният орган, пред който 
се разглежда делото по силата на член 4, 
член 5 или член 6, е компетентен също 
така да разглежда насрещни искове, 
доколкото те засягат въпроси от 
приложното поле на настоящия 
регламент.

Правораздавателният орган, пред който 
се разглежда делото по силата на член 4, 
член 5 или член 6, е компетентен също 
така по отношение на насрещни 
искове, доколкото те засягат въпроси от 
приложното поле на настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8

Предложението на Комисията Изменение

Правораздавателният орган на 
държавата-членка по обичайното 
местопребиваване на наследника или 
заветника е компетентен също така да 
приеме изявленията относно 
приемането или отказа от наследство 
или завет или изявления, целящи да 
ограничат отговорността на наследника 

Правораздавателният орган на 
държавата-членка по обичайното 
местопребиваване на наследника или 
заветника е компетентен, освен 
компетентния съобразно член 4 
правораздавателен орган, също така да 
приеме изявленията относно 
приемането или отказа от наследство 
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или заветника, когато такива следва да 
бъде направени пред правораздавателен 
орган. 

или завет или изявления, целящи да 
ограничат отговорността на наследника 
или заветника, когато такива следва да 
бъде направени пред правораздавателен 
орган. 

Or. de

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9

Предложението на Комисията Изменение

Член 9
Компетентност на 

правораздавателния орган по 
местонахождение на вещта

Когато законът на държавата-членка 
по местонахождение на дадено 
имущество изисква намесата на 
нейните правораздавателни органи за 
вземане на вещноправни мерки 
относно прехвърляне на това 
имущество, неговото вписване или 
прехвърляне в имотния регистър, 
правораздавателните органи на тази 
държава-членка са компетентни да 
вземат подобни мерки.

заличава се

Or. de

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 10 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

Сезиране на съд Сезиране на съд
б) ако преди внасянето му в 
правораздавателния орган, за документа 

б) ако преди внасянето му в 
правораздавателния орган, за документа 
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трябва да бъде връчено уведомление 
или копие — в момента, когато е 
получен от отговорната за връчването 
служба, при условие че ищецът 
впоследствие не е пропуснал да 
предприеме изискуемите стъпки, за да 
внесе документа в правораздавателния 
орган.

трябва да бъде връчено уведомление 
или копие — в момента, когато е 
получен от отговорната за връчването 
служба, при условие че ищецът 
впоследствие не е пропуснал да 
предприеме изискуемите стъпки, за да 
внесе документа в правораздавателния 
орган или

Or. de

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 10 – буква б а (нова)

Предложението на Комисията Изменение

ба) при предприемането на първото 
процесуално действие, ако 
производството е започнато 
служебно от правораздавателния 
орган. 

Or. de

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 11

Предложението на Комисията Изменение

Когато правораздавателен орган на 
държава-членка бъде сезиран по дело, 
което не попада в неговата 
компетентност по силата на настоящия 
регламент, той се обявява за 
некомпетентен.

Когато правораздавателен орган на 
държава-членка бъде сезиран относно 
наследяване, което не попада в неговата 
компетентност по силата на настоящия 
регламент, той се обявява за 
некомпетентен.

Or. de
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Член 19 от Регламент (ЕО) 
№ 1393/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 ноември 2007 г. за 
връчването в държавите-членки на 
съдебни и извънсъдебни документи по 
граждански или търговски дела се 
прилага вместо разпоредбите на 
параграф 1, ако документът за 
образуване на производството или 
равностоен документ е трябвало да бъде 
предаден от една държава-членка на 
друга в изпълнение на въпросния 
регламент.

2. Член 19 от Регламент (ЕО) 
№ 1393/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 ноември 2007 г. за 
връчването в държавите-членки на 
съдебни и извънсъдебни документи по 
граждански или търговски дела се 
прилага вместо разпоредбите на 
параграф 1, ако документът за 
образуване на производството или 
равностоен документ е трябвало да бъде 
предаден от една държава-членка на 
друга в изпълнение на въпросния 
регламент.

Or. de

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Ако разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1393/2007 не се прилагат, се прилага 
член 15 от Хагската конвенция от 15 
ноември 1965 г. за връчване в чужбина 
на съдебни и извънсъдебни документи 
по граждански или търговски дела, ако 
документът за образуване на 
производството или равностоен 
документ е трябвало да бъде препратен 
в чужбина в съответствие с тази 
конвенция.

3. Ако Регламент (ЕО) № 1393/2007 не е 
приложим, се прилага член 15 от 
Хагската конвенция от 15 ноември 
1965 г. за връчване в чужбина на 
съдебни и извънсъдебни документи по 
граждански или търговски дела, ако 
документът за образуване на 
производството или равностоен 
документ е трябвало да бъде препратен 
в чужбина в съответствие с тази 
конвенция.

Or. de
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член исковете 
се смятат за свързани, когато те се 
намират в толкова тясна връзка 
помежду си, че е целесъобразно да 
бъдат разгледани и решени заедно, за да 
се избегне рискът от противоречащи си 
съдебни решения, постановени в 
отделни производства.

3. За целите на настоящия член за 
свързани се считат искове, които имат 
толкова тясна връзка помежду си, че е 
целесъобразно да бъдат разглеждани и 
решени заедно, за да се избегне рискът 
от евентуални несъвместими решения, 
постановени в рамките на отделни 
производства.

Or. de

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 

Предложението на Комисията Изменение

1. Лицата могат да изберат като 
приложимо право към съвкупността от 
въпроси, свързани с наследяването, своя 
отечествен закон.

1. Лицата могат да изберат като 
приложимо право към съвкупността от 
въпроси, свързани с наследяването, своя 
отечествен закон към момента на 
избора на право. Изборът на право 
става действителен само когато 
лицето, към момента на смъртта си, 
е гражданин на държавата, чието 
право е избрало.

Or. de
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Изборът на закона, който ще се 
прилага към наследяването, трябва да е 
изричен и да се съдържа във 
волеизявление под формата на 
разпореждане по случай на смърт. 

2. Изборът на закона, който ще се 
прилага към наследяването, трябва да 
бъде под формата на разпореждане по 
случай на смърт. 

Or. de

Обосновка
Във формулировката на закона следва да бъде заличена думата „изрично” (член 17, 
параграф 2). Предприемането на избор на приложимо право представлява 
волеизявление, към което могат да бъдат приложени общопризнатите критерии на 
тълкуване. Общ принцип на наследственото право е, че волята на даден наследодател 
следва да бъде валидна във възможно най-голяма степен (favor testamenti).

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. Изменението или отмяната на такъв 
избор на приложимо право от 
волеизявителя следва да бъде 
направена при условията за изменение 
или отмяна на разпореждане по 
случай на смърт.

4. За изменението или отмяната на 
такъв избор на приложимо право се 
прилагат съответно параграфи 2 и 3. 

Or. de
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Договор за наследство на лице се 
урежда по закона, който съгласно 
настоящия регламент, би бил приложим 
към наследството, ако даденото лице 
почине в деня на подписването на 
договора. Ако според този закон 
договорът е нищожен, 
действителността му все пак се 
признава, ако договорът е 
действителен по силата на закона, 
който в момента на смъртта на 
лицето е приложим към 
наследството по силата на 
настоящия регламент. Тогава 
договорът за наследство се урежда по 
този закон.

1. Договор за наследство на лице се 
урежда от правото, което съгласно 
настоящия регламент би било 
приложимо към наследяването на 
имуществото на това лице в случай на 
смърт, ако смъртта на лицето е 
настъпила при сключване на договора 
за наследство.

Or. de

Обосновка

Член 18, параграфи 2 и 3 се основават върху принципа „favor testamenti”. Но в договора 
за наследство в договорни отношения влизат няколко заинтересовани лица и то на 
основата и при наличието на доверие в правната система, хипотетично приложима в 
момента на сключването на договора. Тази основа не следва да бъде променима чрез 
промяна на наследственото право само при едно от заинтересованите лица и поради 
тази причина двете изречения би следвало да бъдат заличени.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Договор, който се отнася до 
наследството на няколко лица, е 
действителен по същество само ако е 
действителен по закона, който по 
силата на член 16 би бил приложим 

2. Договор, който се отнася до 
наследството на няколко лица, се 
урежда от правото, което съгласно 
настоящия регламент би било 
приложимо към правоприемството на 
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към наследството на някое от 
лицата, за чието наследство става 
дума, в случай на смърт в деня на 
подписване на договора. Ако договорът 
е действителен по силата на закона, 
приложим към наследството на едно 
от тези лица, се прилага този закон.
Ако договорът е действителен по 
силата на закона, приложим към 
наследството на няколко от тези 
лица, договорът се урежда на закона, с 
който е най-тясно свързан.

всички лица, чието наследство е 
засегнато, ако смъртта на лицето е 
настъпила при сключване на договора 
за наследство. Ако към договора за 
наследство са приложими повече от 
една правна система съгласно 
параграф 1 и ако договорът за 
наследство бива признаван 
единствено от една от тези правни 
системи, договорът за наследство се 
урежда от това право. Ако договорът 
за наследство бива признаван от 
повече от една от тези правни 
системи, той се урежда от правото, с 
което е най-тясно свързан.

Or. de

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Страните могат да определят за 
приложим закон към договора помежду 
им законът, който лицето или едно от 
лицата, за чието наследство става дума, 
би избрало по силата на член 17.

3. Заинтересованите лица могат да 
изберат за приложимо право към 
договора помежду им правото, което
едно от лицата, за чието наследствено 
имущество става дума, би могло да 
избере по силата на член 17, при 
условие че тази правна система 
признава договори за наследство.

Or. de

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. Прилагането на закона, предвиден в 
настоящия член, не засяга правата на 

4. Параграфи 1, 2 и 3 засягат 
единствено наследствено-
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трети страни, които не участват в 
договора, и които по силата на 
закона, определен според член 16 или 
член 17, имат право на запазена част 
или имат друго право, от което не 
могат да бъдат лишени от 
наследодателя.

договорните аспекти на 
разпорежданията с имущество в 
случай на смърт, като например 
материалноправната 
действителност, начина и обхвата 
на задължителния характер, 
тълкуването, отмяната на договора 
за наследство или оттеглянето от 
него.

Or. de

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 4 a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

4a. Настоящият член се прилага 
съответно за взаимни завещания. 

Or. de

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 18а
Способност за разпореждане с 
имущество в случай на смърт

1. Завещателят притежава 
способност за разпореждане с 
имущество в случай на смърт, ако е 
притежавал тази способност по 
силата на:
a) правото, което би уреждало 
наследяването на имуществото му, 
ако завещателят бе починал в деня, в 
който е извършено разпореждането, 
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или
б) правото, което съгласно 
настоящия регламент е приложимо 
към наследяването към момента на 
смъртта му.
2. Параграф 1 се прилага съответно за 
изменението и отмяната на 
разпореждане в случай на смърт, 
както и за оттеглянето от договора 
за наследство.

Or. de

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 18 б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 18б
Действителност на формата на 

разпорежданията по случай на смърт
1. Разпореждането с имущество в 
случай на смърт е действително по 
отношение на формата по силата на:
a) правото, което би уреждало 
наследяването на имуществото му, 
ако завещателят бе починал в деня, в 
който е извършено разпореждането, 
или
б) правото, което съгласно 
настоящия регламент е 
действително по отношение на 
формата към наследяването към 
момента на смъртта му.
2. Параграф 1 се прилага съответно за 
изменението и отмяната на 
разпореждане в случай на смърт, 
както и за оттеглянето от договора 
за наследство.

Or. de
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Обосновка

Следва да бъде гарантирано, че разпорежданията в случай на смърт, които са 
действителни по отношение на формата към момента на своето изготвяне, не могат 
да бъдат недействителни поради промяна на приложимото право; и освен това бива 
уточнен въпросът за формата по отношение на договорите за наследство.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Определеният от глава III закон
урежда всички въпроси, свързани с 
наследството, от неговото откриване до 
окончателното прехвърляне на 
наследството на правоимащите.

1. Определеното от настоящата глава 
право урежда всички въпроси, свързани 
с наследството, от неговото откриване 
до окончателното прехвърляне на 
наследството на правоимащите.

Or. de

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – точка б)

Предложението на Комисията Изменение

б) законните права на наследници и 
заветници, включително наследствените 
права на преживелия съпруг, 
определяне на наследствените дялове, 
тежестите, с които са натоварени, както 
и останалите наследствени права, 
породени от настъпилата смърт;

б) определянето на наследници и 
заветници, включително наследствените 
права на преживелия съпруг или на 
партньора, определяне на 
наследствените дялове, тежестите, с 
които са натоварени, както и останалите 
наследствени права, породени от 
настъпилата смърт, както и отказа от 
наследство;

Or. de
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 - буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) прехвърлянето на имуществото и 
правата, съставляващи наследството, 
на наследниците и заветниците, 
включително условията и последиците 
от приемането или отказа от наследство 
или завет;

е) прехвърлянето на наследниците, и 
според случая, на заветниците на 
активите, правата и задълженията, 
съставляващи наследственото 
имущество, включително условията и 
последиците от приемането или отказа 
от наследство или завет, без да се засяга 
член 20а;

Or. de

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) правомощията на наследниците, 
изпълнителите на завещанието и други 
управители на наследството, а именно
продажбата на имуществото, плащания
към кредитори; 

ж) правомощията на наследниците, 
изпълнителите на завещанието и други 
управители на наследственото 
имущество, по-конкретно по 
отношение на продажбата на 
собствеността и плащанията към 
кредитори; 

Or. de

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 - буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) разполагаемата част, запазената част 
и другите ограничения на 
автономията на волята при 

и) разполагаемата част от 
наследственото имущество, 
запазените части и други ограничения 
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разполагането с имущество в случай на 
смърт, включително прихващането на 
части то наследството от съдебните 
органи или от други органи в полза на 
близки на починалия;

на разпорежданията с имущество в 
случай на смърт, включително 
присъждане на част от наследството в 
полза на близки на починалия лица, 
както и отказът от наследство;

Or. de

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 - буква к)

Предложението на Комисията Изменение

к) действителността, тълкуването, 
изменението и отмяната на 
разпореждане по случай на смърт, с 
изключение на действителността по 
отношение на формата му;

к) материалноправната 
действителност и тълкуването на 
разпореждането с имущество в случай 
на смърт, както и изменението и 
отмяната на такова разпореждане, 
без да се засягат член 18а и член 18б, и

Or. de

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква л)

Предложението на Комисията Изменение

л) делбата на наследството. л) делбата на наследството, без да се 
засяга член 20а.

Or. de
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20

Предложението на Комисията Изменение

Без да се засяга посоченото в член 19,
приемането или отказът от наследство 
или завет или изявление за 
ограничаване на отговорността на 
наследник или заветник са също така
действителни, ако отговарят на 
условията на закона на държавата, в 
която въпросният наследник или 
заветник имат своето обичайно 
местопребиваване. 

Изявление относно приемането или 
отказа от наследство или завет или 
изявление за ограничаване на 
отговорността на наследник или 
заветник, са действителни по 
отношение на формата, ако тя 
отговаря на изискванията на 
приложимото към наследяването 
право или на правото на държавата, в 
която въпросният наследник или 
заветник имат своето обичайно 
местопребиваване. 

Or. de

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 20а
Право по местонахождение (lex rei 

sitae)
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на правните разпоредби 
на дадена държава, в която е 
регистрирано недвижимо или вписано 
в публичен регистър наследствено 
имущество, които се отнасят до 
създаването или прехвърлянето на 
собствеността или на други вещни 
права или тяхното вписване в 
публичен регистър.

Or. de
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 20а
Право по местонахождение (lex rei 

sitae)
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на правните разпоредби 
на дадена държава, в която е 
регистрирано недвижимо или вписано 
в публичен регистър наследствено 
имущество, които се отнасят до 
създаването или прехвърлянето на 
собствеността или на други вещни 
права или тяхното вписване в 
публичен регистър и то единствено 
дотолкова, доколкото даден акт за 
създаване или прехвърляне или 
съдебно решение са от 
основополагащо значение за 
придобиване на правото на 
собственост.

Or. de

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 26

Предложението на Комисията Изменение

По смисъла на настоящия регламент 
прилагане на правото на държава, 
посочена от настоящия регламент, 
означава прилагане на действащите 
норми на правото на тази държава, с 
изключение на нормите на нейното 
международното частно право.

По смисъла на настоящия регламент 
прилагане на правото на държава, 
посочена от настоящия регламент, 
означава прилагане на действащите 
норми на правото на тази държава, при 
изключване на нормите на 
международното частно право, с 
изключение на тези правни норми на 
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международното частно право, 
които се позовават изцяло или 
частично на правото на дадена 
държава-членка.

Or. de

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Прилагането на разпоредба от 
определения според настоящия 
регламент закон може да бъде отказано, 
само ако резултатите от това прилагане 
са несъвместими с обществения ред на 
държавата на сезирания 
правораздавателен орган. 

1. Прилагането на разпоредба на 
правото на държава, определено като 
приложимо от настоящия регламент, 
може да бъде отказано само ако това 
прилагане е явно несъвместимо с 
обществения ред (ordre public) на 
държавата на сезирания съд.

Or. de

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. По-специално прилагането на 
разпоредба от определения според 
настоящия регламент закон не може 
да се счита за несъвместимо с 
обществения ред на държавата на 
сезирания правораздавателен орган 
единствено поради разлика в уредбата 
на запазената част на наследниците.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Докладчикът счита формулировките, съдържащи се в член 27, параграф 2, за 
ненужни и предлага тези идеи да бъдат включени в съображенията към член 27.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 34 - заглавие

Предложението на Комисията Изменение

Признаване на автентични актове Автентични актове

Or. de

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 34

Предложението на Комисията Изменение

Формално съставени или вписани в 
една държава-членка автентични 
актове се признават от другите 
държави-членки, освен ако 
действителността им не се оспорва по 
реда, предвиден в законодателството 
на държавата-членка по произход, и 
при условие че признаването не 
противоречи на обществения ред на 
държавата-членка, в която се изисква. 

Съставените в една държава-членка 
автентични актове по наследствени
въпроси могат да циркулират 
свободно в държавите-членки и са 
освободени от всяка процедура на 
легализиране или от подобни 
формалности. В другите държави-
членки те разполагат със същата 
доказателствена сила, както и 
съставените в тези държави 
автентични актове, но не в по-голяма 
степен, отколкото в държавата-
членка по произход, освен ако 
действителността им не се оспорва и 
при условие че признаването не 
противоречи явно на обществения ред 
на държавата-членка по 
предназначение.

Or. de
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Настоящият регламент въвежда 
европейско удостоверение за 
наследство, което доказва качеството 
на наследник, заветник и 
правомощията на изпълнителите на 
завещанието или на трети лица, 
действащи като управители на 
наследството. Удостоверението се 
издава от компетентния орган, 
определен съгласно разпоредбите от 
настоящата глава, в съответствие с 
приложимия към наследяването 
закон, така както е определен по 
глава III от настоящия регламент. 

1. С настоящия регламент се въвежда, за 
трансгранични цели, европейско 
удостоверение за наследство (наричано 
по-нататък „удостоверението“), 
което има правни последици във 
всички държави-членки в 
съответствие с изложените в 
настоящата глава условия.

(Въвеждането на понятието 
„удостоверение” се прилага в целия 
законодателен текст; приемането му 
изисква технически промени в целия 
текст.)

Or. de

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

1a. Удостоверението е предназначено 
да се използва от наследници или 
заветници и от изпълнители на 
завещания или управители на 
наследства, на които се налага в друга 
държава, различна от държавата, 
чиито компетентни органи са издали 
удостоверението в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
съответно да докажат статута 
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и/или правата си на наследници или 
заветници и/или правомощията си на 
изпълнители на завещания или 
управители на наследства съгласно 
приложимото право в съответствие 
с глава ІІІ.

Or. de

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

1б. Удостоверението може да се 
използва по-специално като 
доказателство за един или няколко 
от следните елементи:
a) правата на всяко лице с право да 
наследява, посочено в 
удостоверението, и съответните 
дялове от наследството;
б) присъждането на определен актив 
или определени активи, които са 
част от наследството, на 
посочените в удостоверението лице 
или лица с право да наследяват;
в) правомощията на посоченото в 
удостоверението лице да изпълнява 
завещанието или да управлява 
наследството.

Or. de

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Използването на европейското 
удостоверение за наследство не е 

2. Използването на удостоверението не 
е задължително. Удостоверението не 
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задължително. Удостоверението не 
замества вътрешните процедури. 
Правните му последици обаче се 
признават също така в държавата-
членка, чиито органи са го издали в 
съответствие с разпоредбите от 
настоящата глава.

замества вътрешните процедури. 
Правните му последици обаче се 
признават и в държавата-членка, чиито 
компетентни органи са го издали в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава.

Or. de

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Удостоверението се издава по молба 
на всяко лице, което трябва да докаже 
качеството си на наследник, заветник и
правомощията на изпълнителите на 
завещанието или на трети лица, 
действащи като управители на 
наследството.

1. Удостоверението се издава по молба 
на всяко лице, което се нуждае от 
удостоверението, за да докаже 
качеството си на наследник или 
заветник или правомощията на 
изпълнител на завещанието или на трето 
лице, действащо като управител на 
наследството, в друга държава, 
различна от държавата, чиито 
компетентни органи са издали 
удостоверението в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава.

Or. de

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Удостоверението се издава от 
компетентния правораздавателен орган 
на държавата-членка, чиито 
правораздавателни органи са 
компетентни по силата на членове 4, 

2. Удостоверението се издава, в 
съответствие с разпоредбите на 
определена държава-членка, от 
компетентния правораздавателен или 
от компетентния орган (наричани 
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5 и 6. по-нататък „компетентен орган”).
Разпоредбите на членове 4, 5 и 6 се 
прилагат mutatis mutandis.
(Въвеждането на понятието 
„компетентен орган” важи в целия 
законодателен текст; приемането му 
изисква технически промени в целия 
текст.)

Or. de

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2 a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предават на 
Комисията съответната 
информация относно 
компетентните органи с оглед на 
тяхната достъпност за 
обществеността.

Or. de

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 1 – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

1. Лицето, което търси издаването на 
удостоверение за наследство, следва да 
посочи посредством формуляра, чийто 
образец е поместен в приложение I, 
следната информация, доколкото тя му е 
известна:

1. Лицето, което търси издаването на 
удостоверение, следва да посочи 
посредством формуляра, чийто образец 
е поместен в приложение I, следната 
информация, доколкото тя му е 
известна:

Or. de
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Изменение 88

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква а)

Предложението на Комисията Изменение

a) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на последното обичайно
местопребиваване и дата и място на 
настъпването на смъртта;

a) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на обичайното местопребиваване 
към момента на смъртта и дата и 
място на настъпването на смъртта;

Or. de

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква д)

Предложението на Комисията Изменение

д) ако починалият е сключил брачен 
договор: да се приложи копие от него
към молбата;

д) ако починалият е сключил брачен 
договор или договор за партньорство; 
да се приложи копие от този договор
към молбата;

Or. de

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Кандидатстващият за удостоверение 
следва да докаже верността на 
предоставената информация чрез 
автентични документи. В случаите 
когато подобни документи не могат да

2. Кандидатстващият за удостоверение 
следва да докаже, по целесъобразност,
верността на предоставената 
информация чрез автентични 
документи. В случаите когато подобни 
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бъдат представени или това може да 
стане само с цената на несъразмерно 
големи трудности, се допускат и други 
средства за доказване.

документи не могат да бъдат 
представени или това може да стане 
само с цената на несъразмерно големи 
трудности, се допускат и други средства 
за доказване.

Or. de

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Компетентният правораздавателен 
орган взема съответните мерки, за да се 
увери в истинността на направените 
декларации. Когато вътрешното му 
право го позволява, 
правораздавателният орган изисква 
тези декларации да бъдат направени под 
клетва.

3. Компетентният орган взема 
съответните мерки, за да се увери в 
истинността на направените 
декларации. Когато вътрешното му 
право го позволява, компетентният
орган изисква тези декларации да бъдат 
направени под клетва или под друга 
засилена форма.

Or. de

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Удостоверението се издава само ако 
компетентният правораздавателен
орган е счел за доказани фактите, 
представени като основание на молбата. 
Компетентният правораздавателен
орган издава удостоверението без по-
нататъшно забавяне.

1. Удостоверението се издава само ако 
компетентният орган е счел за доказани 
фактите, представени като основание на 
молбата. Компетентният орган издава 
удостоверението без по-нататъшно 
забавяне.

Or. de
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Изменение 93

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. В зависимост от декларираното от 
подалия молба и от документите и 
другите доказателствени средства, 
предоставени от същия, компетентният 
правораздавателен орган служебно 
назначава проверки, необходими за 
установяване истинността на фактите, и 
търси други доказателства, които биха 
били от значение за случая.

2. В зависимост от декларираното от 
подалия молба и от документите и 
другите доказателствени средства, 
предоставени от същия, компетентният 
орган служебно назначава проверки, 
необходими за установяване 
истинността на фактите, и търси други 
доказателства, които биха били от 
значение за случая.

Or. de

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. За целите на настоящата глава, 
държавите-членки предоставят достъп 
на компетентните правораздавателни
органи на другите държави-членки до 
регистрите за гражданското състояние, 
имотния регистър и кадастъра, както и 
до регистри, в които се оповестяват 
действия или факти, свързани с 
наследяването или с брачния режим на 
семейството на починалия.

3. За целите на настоящата глава, 
държавите-членки предоставят достъп 
на компетентните органи на другите 
държави-членки до регистрите за 
гражданското състояние, имотния 
регистър и кадастъра, както и до 
регистри, в които се оповестяват 
действия или факти, свързани с 
наследяването или с имуществените 
права на семейството на починалия.

Or. de
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. Издаващият правораздавателен
орган може да призове за явяване 
заинтересованите лица и евентуалните 
управители или изпълнители и да 
публикува известие, с което кани други 
евентуални правоимащи по 
наследството да предявят своите права.

4. Издаващият компетентен орган 
може да призове за явяване 
заинтересованите лица и евентуалните 
управители или изпълнители и да 
публикува известие, с което кани други 
евентуални правоимащи по 
наследството да предявят своите права.

Or. de

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Европейското удостоверение за 
наследство се издава под формата на 
стандартен формуляр, поместен в 
приложение II.

1. Удостоверението се издава под 
формата на стандартен формуляр, 
поместен в приложение II.

Or. de

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Предложението на Комисията Изменение

a) наименованието на издаващия 
правораздавателен орган, 
фактическите и правните обстоятелства, 
на които правораздавателният орган 
се е основал за издаване на 
удостоверението, както и датата на 

a) наименованието на компетентния
орган, фактическите и правните 
обстоятелства, на които 
компетентният орган се е основал за 
издаване на удостоверението, както и 
датата на издаване;
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издаване;

Or. de

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – точка б)

Предложението на Комисията Изменение

б) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на последното обичайно
местопребиваване и дата и място на 
настъпването на смъртта;

б) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на обичайното местопребиваване 
към момента на смъртта и дата и 
място на настъпването на смъртта;

Or. de

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква в)

Предложението на Комисията Изменение

в) клаузите на брачния договор, по 
който починалият евентуално е страна;

в) клаузите на брачния договор или на 
договора за партньорство, по който 
починалият евентуално е страна;

Or. de

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2 - буква з)

Предложението на Комисията Изменение

з) ако има няколко наследници, з) ако има няколко наследници, 
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информация за наследствените дялове, 
които се полагат на всеки един от тях, и 
евентуално списък от вещите или 
правата, които се полагат на определен 
наследник; 

информация за наследствените дялове, 
които се полагат на всеки един от тях, и 
списък от вещите или правата, които се 
полагат на определен наследник; 

Or. de

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2 a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2a. Предоставянето на данни 
съгласно параграф 2 може да не бъде 
прилагано, ако това не изглежда 
необходимо за ползването на 
удостоверението и неговите цели и 
ако заявителят го изисква, както и 
ако приложимото право не го 
предвижда или то не е релевантно. 

Or. de

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Европейското удостоверение за 
наследство се признава автоматично 
във всички държави-членки по 
отношение доказването на качеството 
на наследник, заветник, на 
правомощията на изпълнителя на 
завещанието или на управителя на 
наследството. 

1. Удостоверение се признава 
автоматично във всички държави-
членки по отношение доказването на 
качеството на наследник – ако 
приложимото право предвижда това 
- заветник, на правомощията на 
изпълнителя на завещанието или на 
управителя на наследството. 

Or. de
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Изменение 103

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. По презумпция се счита, че 
съдържанието на удостоверението 
отговаря на истината във всички 
държави-членки за посочения в него 
период на валидност. Предполага се, че 
този, когото удостоверението определя 
като наследник, заветник, изпълнител на 
завещанието или управител на
наследството, притежава 
наследствените права или 
изпълнителните правомощия, 
посочени в удостоверението, и по тях 
няма наложени други ограничения или 
условия, освен тези, описани в
удостоверението. 

2. По презумпция се счита, че 
съдържанието на удостоверението 
отговаря на истината във всички 
държави-членки за посочения в него 
период на валидност. Предполага се, че 
този, когото удостоверението определя 
като наследник, заветник, изпълнител на 
завещанието или управител на 
наследството, притежава това 
качество или разполага с 
произтичащите от това 
удостоверение или от приложимото 
право изпълнителни правомощия, и по 
тях няма наложени други ограничения 
или условия, освен тези, произтичащи 
от удостоверението. 

Or. de

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Лицата, които извършат плащания 
или предоставят имущество на 
титуляря на удостоверение, което му 
дава права да извършва подобни 
действия, се освобождават от своите 
задължения, освен ако знаят, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

3. Лицата, които предоставят услуги на 
титуляря на удостоверение, което му 
дава права да извършва подобни 
действия, се освобождават от своите 
задължения, освен ако знаят, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

Or. de
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Изменение 105

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. За лицата, придобили наследствено 
имущество от титуляря на 
удостоверение, което му дава право да 
се разпорежда с това имущество 
съгласно списъка, приложен към 
удостоверението, се смята, че са го 
придобили от лице, оправомощено да го 
стори, освен ако са знаели, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

4. В полза на лицата, придобили 
наследствено имущество от 
оправомощено съгласно 
удостоверението лице, се смята, че са 
го придобили от лице, оправомощено да 
го стори, освен ако са знаели, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

Or. de

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Предложението на Комисията Изменение

5. Удостоверението представлява 
валиден документ по отношение на 
преписа или вписването на придобитата 
по наследство вещ в публичните 
регистри на държавата-членка, в която 
се намира имуществото. Преписът на 
актовете, изменящи собствеността или 
вещните права върху имуществото, се 
извършва според предвидените 
процедури в закона на държавата-
членка, където се поддържа регистърът 
и поражда предвидените правни 
последици.

(не засяга българския текст)

Or. de
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Изменение 107

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Оригиналът на удостоверението се 
съхранява от правораздавателния
орган на издаващата държава-членка, 
който издава едно или повече заверени 
копия от документа на подалия молба 
или на всяко лице, което има законен 
интерес. 

1. Оригиналът на удостоверението се 
съхранява от компетентния орган на 
издаващата държава-членка, който 
издава едно или повече заверени копия 
от документа на подалия молба или на 
всяко лице, което има законен интерес. 

Or. de

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Заверените копия, издадени от 
правораздавателния орган, произвеждат 
правните последици, предвидени в член 
42, за ограничен срок от три месеца. 
След изтичането на този срок, 
титулярят на удостоверението или 
други заинтересовани лица трябва да 
поискат ново копие от издаващия 
правораздавателен орган, за да могат 
да предявят наследствените си права.

2. Заверените копия, издадени от 
правораздавателния орган, произвеждат 
правните последици, предвидени в член 
42, за ограничен срок от шест месеца. 
При обосновани случаи 
компетентният орган може да 
определи по-дълъг срок Моментът, 
след който определено заверено копие 
престава да произвежда правни 
последици, се обозначава върху 
копието. След изтичането на срока при 
необходимост може да бъде поискано
ново копие.

Or. de
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Изменение 109

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 3 – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

3. Удостоверението може, по искане на 
заинтересовано лице, отправено към 
издаващия правораздавателен орган 
или служебно от въпросния 
правораздавателен орган, да бъде:

3. Удостоверението може, по искане на 
заинтересовано лице, отправено към 
компетентния орган или служебно от 
въпросния компетентен орган, да 
бъде:

Or. de

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 – точка б)

Предложението на Комисията Изменение

б) временно спряно по отношение на 
последиците, които произвежда, ако се 
оспорва истинността му;

б) временно спряно, с помощта на 
бележка в полето, по отношение на 
последиците, които произвежда, ако се 
оспорва истинността му;

Or. de

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 – буква в)

Предложението на Комисията Изменение

в) отменено, ако се докаже, че 
съдържанието му не отговаря на 
истината.

(не засяга българския текст)

Or. de
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Изменение 112

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. Издаващият правораздавателен
орган отбелязва в полето на оригинала 
на удостоверението поправката, 
спирането на действието или отмяната 
на удостоверението и съответно 
уведомява молителя(ите). 

Компетентният орган отбелязва в 
полето на оригинала на удостоверението 
поправката, спирането на действието 
или отмяната на удостоверението и 
съответно уведомява молителя(ите). 

Or. de

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 47

Предложение на Комисията Изменение

Всяко изменение на формулярите, 
предвидени в членове 38 и 41, се 
приема в съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 48, 
параграф 2.

Комисията може да приема 
изпълнителни актове, които 
пораждат действие по отношение на 
всяко изменение на формулярите, 
предвидени в членове 38 и 41. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 48, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Предложение на Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитета, 
създаден от член 75 от Регламент (EО) 

1. Комисията се подпомага от комитета, 
създаден с член 75 от Регламент (EО) 
№ 44/2001. Този комитет е комитет 
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№ 44/2001. по смисъла на Регламент (ЕС) 
№…./2011.

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Предложение на Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, при спазване на 
разпоредбите на член 8 от него.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № …./2011.

Or. en

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Ако починалият е определил 
приложимия към наследството му закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, този избор се счита за 
действителен, ако изпълнява посочените 
в член 17 условия.

2. Ако починалият е определил 
приложимия към наследството му закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, този 
избор се счита за действителен, ако 
изпълнява посочените в член 17 
условия.

Or. de

Обосновка

Като чисто превантивна мярка и с цел избягване на всякакви недоразумения следва да 
бъде изяснено, че разпоредбите се прилагат също и за времето преди влизането в сила 
на регламента.
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Изменение 117

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Ако страните по договор за 
наследство са определили приложимия 
към този договор закон преди датата на 
прилагане на настоящия регламент, този 
избор се счита за действителен, ако 
изпълнява посочените в член 18 
условия.

3. Ако заинтересованите страни по 
договор за наследство са определили 
приложимия към този договор закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, този 
избор се счита за действителен, ако 
изпълнява посочените в член 18 
условия. 

Or. de

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 50 - параграф 3 a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

3a. Евентуалният избор на 
приложимо право, направен преди 
датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, е 
действителен в държавите-членки, в 
които е бил действителен към 
момента на неговото предприемане. 

Or. de

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 50 - параграф 3 б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

3б. Разпореждането в случай на 
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смърт, съставено по недействителен 
начин преди датата на прилагане на 
настоящия регламент, включително 
времето преди неговото влизане в 
сила, става действително, ако е 
действително при прилагане на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 50 - параграф 3 в (нов)

Предложението на Комисията Изменение

3в. Ако дадено разпореждане в случай 
на смърт е било съставено преди 
датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, в 
съответствие с правото на дадена 
държавата, което завещателят би 
могъл да избере за приложимо в 
съответствие с член 17 от 
настоящия регламент, се прилага 
изборът на това приложимо право.

Or. de

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 50 - параграф 3 г (нов)

Предложението на Комисията Изменение

3г. Приложимостта на настоящия 
регламент не обосновава 
недействителността на дадено 
разпореждане в случай на смърт, 
което би било действително, ако 
смъртта беше настъпила при 
неговото съставяне. 
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Действителността се определя 
съгласно правото, включително 
международното частно право, което 
би било приложимо в този момент.

Or. de

Обосновка

Завещателните разпореждания, изготвени преди прилагането на регламента, следва 
да не стават недействителни вследствие на приложимостта на регламента; това е 
така не само защото корекциите са недопустими, но и защото в единичните случаи 
те вече не са възможни поради прекратяването на способността за разпореждане 
/завещаване.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Централен елемент на всяко европейско решение са единните обвързващи критерии за 
юрисдикцията и приложимото право. Съобразно предложението на Комисията 
обичайното местопребиваване е определящо и за двете. При все това, в това число 
неизменно е и правото на починалия да може да избере отечественото право като 
приложимо към наследството му право, заедно с възможността, в подобен случай 
процедурата да може да бъде прехвърлена към правораздавателен орган в държавата по 
произход.

Предложението трябва да се оцени с оглед на съчетанието от тези фактори.

Всяко решение има своите силни и слаби страни. Винаги ще има случаи, при които 
резултатът не е напълно задоволителен. Това зависи от естеството на въпроса, 
сложността на материята, разнообразието на житейските ситуации и конфликтите на 
цели на различните оценки. Всяка оценка трябва да се прави с помощта на глобален 
подход. 

С оглед на това е необходимо съгласие с основните решения в предложението на 
Комисията. В съществената си част те съответстват на позицията на Европейския 
парламент по отношение на Зелената книга1. С предложението се създава правна 
сигурност, то е сравнително ясно и просто и понятно по отношение на най-важните 
въпроси за обикновения гражданин. Избягва се разделното уреждане на наследството. 
Чрез обвързването с обичайното местопребиваване компетентният правораздавателен 
орган може да прилага по правило собственото си право, дори по отношение на 
граждани на трети страни. В повечето случаи мястото на обичайно местопребиваване 
на починалия представлява и център на интереси за него.

При избора на право може да се осигури синхронност чрез прехвърлянето към 
правораздавателен орган на държавата по произход.

Новото право на избор засилва автономността на гражданите. С ограничаването върху 
гражданството се гарантират едновременно залегналата в наследственото право 
концепция за ред и защитата на членовете на семейството, като неспазване или 
злоупотреби се предотвратяват във възможно най-голяма степен. Гражданството е 
надежден критерий за привръзка. 

Признаването и изпълнението на решения може да се предвидят въз основа на това.

Предложението на Комисията е увенчано със създаването на европейско удостоверение 
за наследство. Тук не става въпрос за окончателно решение относно наследяването, а 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2006 г. с препоръки към Комисията относно 

наследственото право (ОВ С 314 Е 21.12.2006 г., стр. 342).
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удостоверение относно него. То има презгранична валидност като свидетелство за 
вписване в регистър и служи за защита на добросъвестно получилия в наследство вещ.  
С това се постига категорично подобрение в областта на презграничните правни и 
търговски сделки в областта на наследяването. 

Като цяло трябва да се има предвид следното:
За гражданите, чиято родина е и място на обичайно местоживеене, нищо не се променя, 
когато цялото им имущество се намира само там.  Ако те притежават активи, в частност 
имот, извън родината си, тези активи също подлежат на отечественото право, като 
стандартно правило и без особени разпореждания относно наследството.

Ако гражданите имат или възнамеряват да имат обичайно местоживеене извън 
родината си, те могат да изберат отечественото си право. Това е категорично 
подобрение.

Консултантите в областта на наследствените въпроси също ще разполагат със сигурна 
основа.

Правораздавателните органи или други компетентни органи също ще могат по правило 
да прилагат собственото си право.

Уреждането на презгранични наследствени въпроси на свой ред се опростява в 
значителна степен.

По отношение на граждани с обичайно местоживеене извън държавата си на произход, 
които не са направили избор на право, в случай на смърт ще се прилага наследственото 
право на държавата на местоживеене. Това е нов аспект за всички държави-членки. 
Предвид някои колебания следва да се отбележи, че това правно положение е налице и 
понастоящем в много случаи, без гражданите да го осъзнават.

Тези колебания могат да се разпръснат чрез кампании за информиране. Всеки подход за 
намиране на решение има предимства и недостатъци, като не всички цели могат да 
бъдат отчетени едновременно. Докладчикът счита, че текущото правно положение, 
както и всеки друг подход, носят със себе си повече проблеми и поради това счита, че 
предложената концепция следва да бъде предпочетена.

Регламентът не може да реши всички проблеми и не следва да урежда всички аспекти, 
но той ще подобри значително настоящото правно положение. Гражданите получават 
ясна и сигурна основа за оформяне на наследственото имущество. Те са в състояние да 
възприемат своите права по-добре в условията на единния пазар. Правната яснова и 
правната сигурност са централни правни придобивки в областта на наследственото 
право. Регламентът засилва тези правни придобивки, носи полза на гражданите и 
заедно с това една значителна европейска добавена стойност.

Предварително следва да бъде посочено следното:
1) Приложимото право не оказва никакво влияние върху приложимия данъчен режим 
при наследяване.  
2) Чрез регламента се урежда единствено международното частно право. Вещното 
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наследствено право остава непроменено.
3) Обединеното кралство и Ирландия са се възползвали от правото си на неучастие 
(opt-out).

Правното основание за предложението за регламент е член 81 от ДФЕС.

II. Отделни въпроси

Въпреки изразеното съгласие с основните аспекти на предложението остават трудни 
въпроси, необходими корекции и допълнения. Следва да се спрем по-подробно на 
някои от тях. 

Обичайно местопребиваване
Обичайното местопребиваване е ключово понятие на регламента. То е с основание 
обект на внимание и събужда желанието за едно възможно най-ясно определение. Едно 
евентуално определение със задължителни условия и/или срокове не би било 
съобразено с многообразието на житейските ситуации. Неговото определяне по този 
начин не би довело до по-голяма сигурност, но евентуално би отнело доста време. След 
настъпване на смъртта компетентният съд следва да бъде известен във възможно най-
кратък срок. Този компетентен съд може и следва да установи обичайното 
местопребиваване и своите компетенции въз основа на общи критерии, както това е 
описано в едно съображение, в отделния случай. В допълнение към това, трябва да бъде 
посочено, че много малко на брой национални правни системи предприемат едно 
законово определение на това понятие, а от своя страна Европейският регламент 
относно правото на местопребиваване и цяла редица международни споразумения 
въобще не предвиждат такова определение.

Право на избор
Новото за множество граждани и държави право на избор е основна част от 
предложението. По смисъла на принципа " favor testamenti” следва да бъдат приведени 
различни разяснения и допълнения.

Незасягане на вещното и процесуалното право на държавите-членки
С регламента следва да бъде уредено единствено международното частно право на 
държавите-членки, а не тяхното вещно наследствено право или друго вещно или 
процесуално право. Но въпреки това се стига до по-дребни намеси и дублиране. 
Причина за това са различията в наследственото право, вещното право и 
производствата, свързани с наследяване, в различни държави-членки.

Съгласно предложението на докладчика вещното и процесуалното право на държавите-
членки следва да останат незасегнати във възможно най-голяма степен. Това може да 
бъде свързано с допълнителни бюрократични разходи за наследниците (Виж член 21). 
Поради тази причина докладчикът, като превантивна мярка, представя второ 
предложение, което по негово мнение съдържа минималното, което следва да бъде 
предвидено, за да не бъдат ограничени националното вещно и процесуално право. 

Договор за наследство
В международното частно право договорите за наследство представляват особен 
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проблем, тъй като в някои държави те не биват признавани и дори биват отхвърляни. 
Следва да бъде ясно, че наследственото право и като пример правото на запазена част 
от наследството за всяка заинтересована страна по договора за наследство съгласно 
регламента бива определено и член 18 засяга единствено отделните и свързани с 
договора за наследство правни въпроси и поради тази причина член 18, параграф 4 
може да бъде заличен.

Измененията могат да бъдат и по смисъла на държавите-членки, които не познават 
договора за наследство.

Обществен ред 
Запазването на обществения ред е признат правен принцип в международното частно 
право. В отношенията между държавите-членки с оглед на общите правни идеи и 
ценности той не следва да има каквото и да било значение.

Опасенията, че биха могли да се открият нови възможности за оттегляне от правото на 
запазената част, са лишени от основание. Почти всички държави-членки са запознати с 
понятието право на запазената част, макар и под различна форма. Ако даден завещател 
е избрал своето национално право, не съществуват основания за подозрения в 
заобикаляне на законовите правила. Но евентуалното свързване на правото на избор с 
обичайното местопребиваване би могло да породи опасения. Съгласно настоящото 
предложение не е достатъчно, че даден гражданин започва да пребивава обичайно в 
друга държава-членка, а че към момента на своята смърт той трябва да има своето 
обичайно там (но не е задължително да умира там). Би било доста преувеличено да се 
предполага, че голям брой хора поради тези съображения биха променили своето 
местопребиваване с намерението да го запазят до смъртта си. Гражданите, които 
желаят при всички обстоятелства да се оттеглят от тези права, намират начини да го 
сторят и в приложимото право.

Признаване на автентичните актове 
Докладчикът подкрепя признаването на автентичните актове по отношение на тяхното 
свободно движение и признаването на тяхната истинност и формална доказателствена 
сила. Понятието „признаване" обаче може доведе до недоразумения не само в немската 
езикова версия, тъй като само по себе си то не е еднозначно и може да бъде тълкувано 
по различен начин в различни контексти.

Европейско удостоверение за наследство
Европейско удостоверение за наследство следва да бъде ограничено в трансграничен 
план. Всяка служба, която се занимава с наследствено имущество, следва да разполага с 
правомощия за неговото издаване – съдилища, компетентни органи, нотариуси или 
други служби. Тези служби следва да бъдат определени от държавата-членка, чиито 
правомощия са установени съгласно глава II.


