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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist 
ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist
(KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0154);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 61 lõiget c ja artikli 67 lõike 
5 teist taanet, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C7-0236/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 81 lõiget 2;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. juuli 2010. aasta arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 44, 11.2.2011, lk 148.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma kõik tsiviilõiguslikud 
pärimisega seotud küsimused, st isiku vara 
üleminek tema surma korral, olenemata 
sellest, kas vara ülemineku kohta on 
koostatud vabatahtlik dokument testamendi 
või pärimislepingu vormis või on tegemist 
vara üleminekuga seadusjärgse pärimise 
teel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kingete kehtivust ja tagajärgi 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”). Seega tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, nagu ka muud 
õigused ja hüved, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel. See, kas 
asjaomane kinge või muu elus olevate 
isikute vahel kokku lepitud korraldus, 
millel on vahetu asjaõiguslik mõju, võib 
kaasa tuua kohustuse suurendada või 
vähendada pärandiosasid või võtta seda 
arvesse pärandiosade arvutamisel, tuleks 
kindlaks määrata käesoleva määruse alusel 
kohaldamise kuuluva pärimisõiguse alusel. 

(9) Kingete kehtivust ja tagajärgi 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”). Seega tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, nagu ka muud 
õigused ja hüved, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel. See, kas 
asjaomane kinge või muu elus olevate 
isikute vahel kokku lepitud korraldus võib 
kaasa tuua kohustuse suurendada või 
vähendada pärandiosasid või võtta seda 
arvesse pärandiosade arvutamisel, tuleks 
kindlaks määrata käesoleva määruse alusel 
kohaldamise kuuluva pärimisõiguse alusel. 
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Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolev määrus hõlmab küll 
kehaliste ja kehatute esemetega seotud 
asjaõiguste omandamist pärimisasja 
suhtes kohaldatava õiguse kohaselt, kuid
liikmesriigi õiguse kohaselt võimalike 
asjaõiguste täielik loetelu (numerus 
clausus), mida põhimõtteliselt reguleerib 
asja asukohariigi õigus (lex rei sitae), peaks 
jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Käesoleva määruse kohaldamisalast 
tuleks välja jätta ka asjaõiguste 
registreerimine, eelkõige 
kinnistusraamatu pidamine ja sellesse 
kannete tegemise või tegemata jätmise 
tagajärjed, mida samuti reguleerib 
kohalik õigus. 

(10) Liikmesriigi õiguse kohaselt 
võimalike asjaõiguste täielik loetelu 
(numerus clausus), mida põhimõtteliselt 
reguleerib asja asukohariigi õigus (lex rei 
sitae), peaks jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Vajalik on kohandamine vastavalt 
rahvusvahelise eraõiguse tunnustatud 
põhimõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesoleva määrusega tuleks 
kehaliste ja kehatute esemetega seotud 
asjaõiguste omandamist reguleerida 
vastavalt pärimisasja suhtes 
kohaldatavale õigusele. Kohaldamisalast 
tuleks välja jätta asjaõiguste avalikus 
registris registreerimine, nende 
avaldamine ning kannete tegemise või 
tegemata jätmise tagajärjed, mida samuti 
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reguleerib asja asukohariigi õigus (lex rei 
sitae).

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks on pädevad surnu viimaseks 
alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi 
kohtud. Samadel põhjustel peaks käesolev 
määrus erandina ja teatavatel tingimustel 
võimaldama pädeval kohtul anda asi üle 
selle liikmesriigi kohtule, mille kodanik 
surnu oli, kui sellel kohtul on paremad 
võimalused asja arutada.

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks hagiliste ja mittehagiliste 
menetluste puhul on pädevad surnu 
alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi 
kohtud. Samadel põhjustel peaks käesolev 
määrus teatavatel tingimustel võimaldama 
pädeval kohtul anda asi üle kohtule või 
käesoleva määruse kohaselt Euroopa 
pärimistunnistust väljastavale pädevale 
asutusele selles liikmesriigis, mille 
kodanik surnu oli, kui sellel kohtul või 
asutusel on paremad võimalused asja 
arutada.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Alalise elukoha kui isiku huvide 
keskme kindlaksmääramiseks tuleks 
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arvesse võtta surnud isiku eluolu nii tema 
surma hetkel kui ka tema surmaeelsetel 
aastatel, eelkõige surnud isiku asjaomases 
riigis viibimise kestvust ja korrapärasust 
ning sellise viibimise tingimusi ja 
põhjuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et hõlbustada asjaajamist pärijate ja 
annakusaajate jaoks, kes elavad muus 
liikmesriigis, kui see, mille kohtud on 
pädevad pärimisasja arutama, peaks 
käesolev määrus võimaldama neil teha 
pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise 
avaldus oma alaliseks elukohaks oleva riigi 
õigusega ettenähtud vormis ning vajaduse 
korral ka selle riigi kohtus.

(14) Et hõlbustada asjaajamist pärijate ja 
annakusaajate jaoks, kes elavad muus 
liikmesriigis, kui see, mille kohtud on 
pädevad pärimisasja arutama, peaks 
käesolev määrus lisaks võimaldama neil 
teha pärandi vastuvõtmise või sellest 
loobumise avaldus oma alaliseks elukohaks 
oleva riigi õigusega ettenähtud vormis ning 
vajaduse korral ka selle riigi kohtus.

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna pärimisõiguse sätted ja 
asjaõigusi käsitlevad sätted on omavahel 
tihedalt seotud, tuleks käesoleva 
määrusega ette näha vara 
asukohaliikmesriigi kohtute erakorraline 
pädevus juhul, kui selle liikmesriigi 
õiguse kohaselt peavad nimetatud kohtud 
võtma asjaõiguslikke meetmeid seoses 
vara üleminekuga või selle kandmisega 

välja jäetud
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kinnistusregistrisse.

Or. de

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolev määrus peaks andma 
kodanikele õiguse valida oma pärandi 
suhtes kohaldatavat õigust, seeläbi 
avardades nende võimalusi korraldada oma 
pärandiga seotud küsimusi aegsasti. 
Nimetatud valik peaks olema rangelt 
piiratud, et kaitsta pärijate ja annakusaajate 
õigustatud ootusi.

(18) Käesolev määrus peaks andma 
kodanikele õiguse valida oma pärandi 
suhtes kohaldatavat õigust, seeläbi 
avardades nende võimalusi korraldada oma 
pärandiga seotud küsimusi aegsasti. 
Nimetatud valik peaks olema rangelt 
piiratud, et kaitsta pärijate ja annakusaajate 
õigustatud ootusi. Vastavalt testaatori 
tahte austamise (favor testamenti) 
põhimõttele peaks isik saama oma 
pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
valida selle riigi õiguse, mille kodanik ta 
selle otsuse tegemisel või oma surma 
hetkel on. Kui isikul on mitu 
kodakondsust, peaks ta saama nende seast 
valida. Õiguse valik peaks lähtuvalt 
üldiselt tunnustatud 
tõlgendamiskriteeriumidest olema 
piisavalt selge.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Surma puhuks tehtud korralduste 
vormilist kehtivust käesoleva määrusega 
ei reguleerita. Liikmesriikides, kes on 
ratifitseerinud 5. oktoobri 1961. aasta 

(19) Liikmesriikides, kes on ratifitseerinud 
5. oktoobri 1961. aasta Haagi 
konventsiooni testamendi vormile 
kohaldatava õiguse kohta, reguleerivad 
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Haagi konventsiooni testamendi vormile 
kohaldatava õiguse kohta, reguleerivad 
vormilist kehtivust nimetatud 
konventsiooni sätted.

vormilist kehtivust nimetatud 
konventsiooni sätted. Siiski tuleks 
käesolevasse määrusesse lisada 
täiendavad sätted surma puhuks tehtud 
korralduste, sealhulgas pärimislepingute 
vormilise kehtivuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleks lisada täiendavad sätted, mis 
reguleerivad surma puhuks tehtud 
korralduste tegemise võime suhtes 
kohaldatavat õigust.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et hõlbustada teises liikmesriigis 
omandatud pärimisõiguste tunnustamist, 
peaks kollisiooninormides eelistama 
pärimislepinguid, tunnistades 
alternatiivseid ühendavaid tegureid. 
Kaitsta tuleks kolmandate isikute 
õigustatud ootusi.

(20) Liikmesriigid peaksid tunnustama 
pärimislepingute kehtivust ja neist 
tulenevaid õigusi. Pärandi suhtes 
kohaldatav õigus tuleks ka pärimislepingu 
puhul iga pärandaja jaoks eraldi 
käesoleva määruse asjaomaste sätete 
alusel kindlaks määrata. Pärimislepingu 
sisuline kehtivus, õiguslik siduvus ja 
muud spetsiifilised õigusküsimused tuleks 
eraldi reguleerida. Neid sätteid tuleks 
vajaduse korral vastavalt kohaldada 
vastastikuste testamentide suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Kinnisvara või registrisse kantud 
pärandvara korral ei piirata vara 
asukohariigi õiguse eeskirju, mis 
käsitlevad varaga seotud asjaõiguste 
saamist või üleminekut või nende 
registrisse kandmist. 

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kui teise riigi õigusnormide 
kohaldamine põhineb valitud õigusel, 
tuleb vastavalt rahvusvahelise eraõiguse 
põhimõtetele kohaldada üksnes selle riigi 
materiaalõigusnorme. Muul juhul tuleks 
asjaomase riigi rahvusvahelise eraõiguse 
eeskirju kohaldada, kui nad osundavad 
mõne liikmesriigi õigusele. See riik 
kohaldab oma materiaalõigust.

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avaliku korra kaalutlustel peaks (24) Avaliku korra kaalutlustel peaks 
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liikmesriikide kohtutel olema õigus 
erandkorras eirata välisriigi õigust, kui 
selle kohaldamine teataval kindlal juhul 
oleks vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kohaldada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat erandit 
selleks, et vältida teise liikmesriigi õiguse 
kohaldamist või keelduda tunnustamast või 
täitmast teises liikmesriigis tehtud otsust, 
ametlikku dokumenti, kohtutoimingut või 
pärimistunnistust, kui see oleks vastuolus 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ning 
eriti selle artikliga 21, mis keelab 
diskrimineerimise kõik vormid.

osalevate liikmesriikide kohtutel olema 
õigus erandkorras eirata välisriigi õigust, 
kui selle kohaldamine teataval kindlal juhul 
oleks ilmselgelt vastuolus kohtu 
asukohariigi avaliku korraga. Siiski ei 
tohiks kohtud kohaldada avaliku korra 
kaalutlustel põhinevat erandit selleks, et 
vältida teise liikmesriigi õiguse 
kohaldamist või keelduda tunnustamast või 
täitmast teises liikmesriigis tehtud otsust, 
ametlikku dokumenti, kohtutoimingut või 
pärimistunnistust, kui see keeldumine
oleks vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, ning eriti selle artikliga 21, mis 
keelab diskrimineerimise kõik vormid. 
Erinevustega sundosaõiguses ei saa 
üldjuhul põhjendada teise liikmesriigi 
õiguse kohaldamisest keeldumist.

Or. de

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
ametlike dokumentide tunnustamine ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimisega seotud küsimuste 
lahendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlike 
dokumentide tunnustamine tähendab, et 
neil on teises liikmesriigis nii sisu kui ka 
mõju poolest sama täielik tõendusjõud 
nagu dokumendi välja andnud riigis ning 
et sellist dokumenti loetakse kehtivaks, 
kuigi kehtivuse võib vaidlustada. Ametliku 
dokumendi kehtivuse võib alati vaidlustada 
selle välja andnud liikmesriigi kohtus 
vastavalt selles liikmesriigis sätestatud 
menetluskorrale.

(26) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
ametlike dokumentide vaba ringlus ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimisega seotud küsimuste 
lahendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlikud 
dokumendid peaksid olema dokumendi 
välja andnud riigi ja sihtriigi sätete piires
oma sisu poolest samaväärse 
tõendusjõuga ning neid loetakse kehtivaks, 
kuigi kehtivuse võib vaidlustada. Ametliku 
dokumendi kehtivuse võib alati 
vaidlustada. Dokumendi aluseks oleva 
tehingu suhtes kohaldatakse 
rahvusvahelist eraõigust ja asjaomast 
pärandi suhtes kohaldatavat õigust.
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Or. de

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Rahvusvaheliste pärimisasjade kiireks, 
ülemääraste kuludeta ja tõhusaks 
lahendamiseks Euroopa Liidus peaksid 
pärijad, annakusaajad, testamenditäitjad ja 
pärandi hooldajad saama hõlpsasti ja ilma 
kohtumenetluseta tõendada oma õigusi ja 
volitusi pärandvara asukohaliikmesriigis. 
Et hõlbustada sellise tõendusdokumendi 
kasutamist kogu Euroopa Liidus, tuleks 
käesoleva määrusega luua Euroopa 
pärimistunnistuse ühtne vorm ning määrata 
kindlaks asutused, kes on pädevad 
tunnistusi välja andma. 
Subsidiaarsuspõhimõtte järgimise 
tagamiseks ei peaks nimetatud tunnistus 
asendama liikmesriikide sisemenetlusi. 
Käesolevas määruses tuleks täpsustada 
tunnistuse suhe nimetatud menetlustega.

(27) Rahvusvaheliste pärimisasjade kiireks, 
ülemääraste kuludeta ja tõhusaks 
lahendamiseks Euroopa Liidus peaksid 
pärijad, annakusaajad, testamenditäitjad ja 
pärandi hooldajad saama hõlpsasti ja ilma 
kohtumenetluseta tõendada oma õigusi ja 
volitusi pärandvara asukohaliikmesriigis. 
Et hõlbustada sellise tõendusdokumendi 
kasutamist kogu Euroopa Liidus, tuleks 
piiriüleste juhtumite tarvis käesoleva 
määrusega luua Euroopa pärimistunnistuse 
ühtne vorm ning määrata kindlaks 
asutused, kes on pädevad tunnistusi välja 
andma. Nendeks asutusteks võivad olla 
kohtud, ametiasutused, notarid või 
samalaadsed asutused. Asutused määrab 
kindlaks liikmesriik, mille kohtud on 
käesoleva määruse sätete alusel pädevad; 
see peaks hõlmama pädevust, mis tuleneb 
asja üleandmisest selle arutamiseks 
paremaid võimalusi omavale kohtule või 
asutusele. Subsidiaarsuspõhimõtte 
järgimise tagamiseks ei peaks nimetatud 
tunnistus asendama liikmesriikide 
sisemenetlusi. Käesolevas määruses tuleks 
täpsustada tunnistuse suhe nimetatud 
menetlustega.

Or. de
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks võtta kooskõlas 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused1.

(30) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks 
rakendamisvolitused anda komisjonile 
ning neid tuleks kasutada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr .../2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.

EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 1ELT L ...

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused muuta käesoleva määrusega 
ettenähtud vorme otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 3 sätestatud menetluse kohaselt.

(31) Käesoleva määrusega ettenähtud 
vormide muudatuste vastuvõtmiseks
tuleks kasutada nõuandemenetlust, võttes 
arvesse rakendusakti iseloomu.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Arvestades, et käesoleva määruse 
eesmärke, milleks on isikute vaba 
liikumine, ELi kodanike võimalus 
korraldada aegsasti oma pärandiga seotud 
rahvusvahelisi küsimusi ning pärijate, 
annakusaajate ning teiste surnuga seotud 
isikute ja pärandaja võlausaldajate õiguste 
kaitse, ei saa liikmesriigid üksi tegutsedes 
piisavalt hästi saavutada ning seepärast on 
neid tänu käesoleva määruse ulatusele ja 
mõjule võimalik paremini saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

(33) Arvestades, et käesoleva määruse 
eesmärke, milleks on isikute vaba 
liikumine, ELi kodanike võimalus 
korraldada aegsasti oma pärandiga seotud 
rahvusvahelisi küsimusi ning pärijate, 
annakusaajate ning teiste surnuga seotud 
isikute ja pärandaja võlausaldajate õiguste 
kaitse, ei saa liikmesriigid üksi tegutsedes 
piisavalt hästi saavutada ning seepärast on 
neid tänu käesoleva määruse ulatusele ja 
mõjule võimalik paremini saavutada liidu
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
ELi lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 
vajalik nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsiliste isikute õiguslik seisund, 
peresuhted ning muud sarnase mõjuga 
suhted;

a) füüsiliste isikute õiguslik seisund, 
peresuhted ning muud suhted, mis on 
kohaldatava õiguse kohaselt sarnase 
mõjuga;

Or. de
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, 
ilma et see piiraks artikli 19 lõike 2 
punktide c ja d kohaldamist;

b) füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, 
ilma et sellega piirataks artikli 19 lõike 2 
punktide c ja d ning artikli 18a
kohaldamist;

Or. de

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) füüsilise isiku teadmata kadunuks või 
surnuks tunnistamine;

c) füüsilise isiku teadmata kadunuks või 
surnuks tunnistamine, ilma et sellega 
piirataks artikli 23 kohaldamist;

Or. de

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) abielu ja sellega samaväärset mõju 
omavate suhete suhtes kohaldatava 
vararežiimiga seotud küsimused;

d) küsimused, mis on seotud abikaasade 
varasuhtega ja varasuhtega, mis kehtib 
kohaldatava õiguse kohaselt abieluga 
sarnase mõjuga suhtes;

Or. de
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ülalpidamiskohustused; e) ülalpidamiskohustused, kui need ei 
tulene surmajuhtumist;

Or. de

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) õigused ja vara, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel, nagu 
kinked, mitme isiku ühisvara, mis läheb üle 
üleelanud isikule, pensioniskeemid, 
kindlustus- ja muud sarnased lepingud, 
ilma et see piiraks artikli 19 lõike 2 punkti j 
kohaldamist;

f) õigused ja vara, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel, nagu 
kinked, eluajal tehtud kinkelubadused 
surma korral, mitme isiku ühisvara, mis 
läheb üle üleelanud isikule, 
pensioniskeemid, kindlustus- ja muud 
sarnased lepingud, ilma et nendega 
piirataks artikli 19 lõike 2 punkti j 
kohaldamist;

Or. de

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) äriühinguõigusega seotud küsimused, 
nagu äriühingute, ühistute ja muude 
juriidiliste isikute asutamislepingute ja 
põhikirjade sätted, mis reguleerivad 
aktsionäride või osanike aktsiate või osade 
üleminekut nende surma korral;

g) küsimused, mida reguleeritakse 
äriühinguid ja muid juriidilisi isikuid või 
organiseeritud ühendusi käsitleva 
õigusega, näiteks äriühingute ja muude 
juriidiliste isikute või organiseeritud 
ühenduste asutamislepingute ja põhikirjade 
sätted, mis reguleerivad aktsionäride või 
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osanike aktsiate või osade üleminekut 
nende surma korral;

Or. de

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) äriühingute, ühistute ja muude 
juriidiliste isikute lõpetamine, lõppemine ja 
ühinemine; 

h) äriühingute, organiseeritud ühenduste
või muude juriidiliste isikute tegevuse 
lõpetamine, lõppemine ja ühinemine; 

Or. de

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) usaldusühingu vormis asutatud fondide 
(trust) loomine, tegevus ja lõpetamine;

i) usaldusühingu vormis asutatud fondide 
(trust) loomine, haldamine ja lõpetamine, 
välja arvatud fondid, mis olid loodud 
surma puhuks tehtud korraldusega või 
seadusjärgse pärimise raames;

Or. de

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) varaga seotud asjaõiguste liigitus ja 
selliste asjaõiguste registreerimine. 

j) varaga seotud asjaõiguste liigitus, 
asjaõiguste avalikus registris 
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registreerimine või nende avaldamine 
ning sellesse registrisse asjaõigust 
käsitleva kande tegemise või tegemata 
jätmise tagajärjed.

Or. de

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõisted Mõisted

a) „pärimine” – isiku vara üleminek tema 
surma korral, olenemata sellest, kas vara 
ülemineku kohta on koostatud vabatahtlik 
dokument testamendi või pärimislepingu 
vormis või läheb vara üle seadusjärgse 
pärimise teel;

a) „pärimine” – isiku vara, õiguste ja 
kohustuste mis tahes vormis üleminek 
tema surma korral, olenemata sellest, kas 
vara ülemineku kohta on koostatud 
vabatahtlik dokument testamendi või 
pärimislepingu vormis või läheb vara üle 
seadusjärgse pärimise teel;

Or. de

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused, kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus või kohtu määratud isik 
või asutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused, kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

Or. de
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „pärimisleping” – leping, millega 
vastutasu eest või ilma selleta antakse, 
muudetakse või tühistatakse õigusi ühe või 
mitme lepinguosalise tulevase pärandi 
suhtes;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „vastastikune testament ” – kahe või 
enama isiku testament, mis on koostatud 
ühe dokumendina ning milles isikud 
teevad korraldusi kolmanda isiku kasuks 
või nimetavad üksteist vastastikku 
pärijaks;

d) „vastastikune testament ” – kahe või 
enama isiku testament, mis on ühise otsuse 
alusel koostatud ühe või mitme
dokumendina;

Or. de

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus 
sõltuvalt asjaoludest on tehtud otsus, 
kinnitatud või sõlmitud kohtulik kokkulepe 
või koostatud ametlik dokument;

e) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus 
on tehtud otsus, kinnitatud või sõlmitud 
kohtulik kokkulepe või koostatud ametlik 
dokument;

Or. de
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „taotluse saanud liikmesriik” –
liikmesriik, kus kohtuotsuse, kohtuliku 
kokkuleppe või ametliku dokumendi 
täitmist taotletakse;

f) „otsuse täitmise liikmesriik” –
liikmesriik, kus taotletakse kohtuotsuse, 
kohtuliku kokkuleppe või ametliku 
dokumendi tunnustamist, täitmisele 
pööratavust või täitmist;

Or. de

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „otsus” – liikmesriigi kohtus pärimisasja 
kohta tehtud otsus, olenemata selle 
nimetusest, sealhulgas kohtuotsus, lahend, 
määrus ja täitedokument, samuti 
kohtusekretäri otsus kohtukulude suuruse 
kohta;

g) „otsus” – liikmesriigi kohtus või kohtu 
määratud isiku või asutuse poolt
pärimisasja kohta tehtud meede või otsus, 
olenemata selle nimetusest, sealhulgas 
kohtuotsus, lahend, määrus ja 
täitedokument, samuti kohtusekretäri otsus 
kohtukulude suuruse kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „kohtulik kokkulepe” – pärimisasjas 
saavutatud kokkulepe, mille kohus on 
kinnitanud või mis on sõlmitud 
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kohtumenetluse käigus;

Or. de

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „ametlik dokument” – dokument, mis on 
ametlikult koostatud või registreeritud 
ametliku dokumendina ning mille:

h) „ametlik dokument” – pärimisasja 
käsitlev dokument, mis on ametlikult 
koostatud või registreeritud ametliku 
dokumendina ning mille:

Or. de

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „Euroopa pärimistunnistus” – tunnistus, 
mille pädev kohus on välja andnud 
käesoleva määruse IV peatüki kohaselt. 

i) „Euroopa pärimistunnistus” – tunnistus, 
mille pädev kohus või asutus on välja 
andnud käesoleva määruse VI peatüki 
kohaselt. 

Or. de

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, 
on pärimisasja lahendamiseks pädev isiku 
surma hetkel tema alaliseks elukohaks 

Surnu pärandiga seotud asja tervikuna
lahendamiseks on pädev isiku surma hetkel 
tema alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi 
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olnud liikmesriigi kohus. kohus.

Or. de

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui surnu oli artikli 17 kohaselt valinud 
oma pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
teatava liikmesriigi õiguse, võib kohus, 
kuhu on pöördutud artikli 4 kohaselt, 
menetluse peatada ning soovitada pooltel 
esitada taotluse asja lahendamiseks surnu 
valitud liikmesriigi kohtus, kui üks pooltest 
seda soovib ning kui menetluse alustanud 
kohus leiab, et kõnealuse liikmesriigi 
kohtul on paremad võimalused pärimisasja 
lahendamiseks. 

1. Kui surnu oli artikli 17 kohaselt valinud 
oma pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
teatava liikmesriigi õiguse, võib kohus, 
kuhu on pöördutud artikli 4 kohaselt, 
menetluse peatada ning soovitada pooltel 
esitada taotluse asja lahendamiseks surnu 
valitud liikmesriigi kohtus või artikli 37 
kohases pädevas asutuses, kui üks pooltest 
või huvitatud isikutest seda soovib ning 
kui menetluse alustanud kohus leiab, et 
kõnealuse liikmesriigi kohtul on paremad 
võimalused pärimisasja lahendamiseks. 

Or. de

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 kohaselt pädev kohus määrab 
tähtaja, mille jooksul tuleb lõike 1 alusel 
pöörduda kohtusse liikmesriigis, mille 
õiguse surnu oli valinud. Kui nimetatud 
tähtaja jooksul kõnealuse liikmesriigi 
kohtusse ei pöörduta, jätkab asja arutamist 
menetluse alustanud kohus.

2. Artikli 4 kohaselt asja menetlev kohus 
määrab pooltele või huvitatud isikutele
tähtaja, mille jooksul tuleb lõike 1 alusel 
pöörduda selle liikmesriigi kohtusse. Kui 
kõnealuse teise liikmesriigi kohtu poole ei 
ole pöördutud ettenähtud tähtaja jooksul, 
jätkab asja arutamist artikli 4 kohaselt 
kohtuasja menetlev kohus.

Or. de
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selle liikmesriigi kohus, mille õiguse 
surnu oli valinud, kinnitab oma pädevust 
hiljemalt kaheksa nädala jooksul alates 
kuupäevast, mil pöörduti kohtusse lõike 2 
kohaselt. Sellisel juhul loobub kohus, kuhu 
pöörduti esimesena, viivitamata oma 
pädevusest. Vastupidisel juhul jätkab 
kohus, kuhu pöörduti esimesena, asja 
arutamist.

3. Selle liikmesriigi kohus, mille õiguse 
surnu oli valinud, kinnitab oma pädevust 
kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil 
pöörduti kohtusse lõike 2 kohaselt. Sellisel 
juhul loobub kohus, kuhu pöörduti 
esimesena, viivitamata oma pädevusest. 
Vastupidisel juhul jätkab kohus, kuhu 
pöörduti esimesena, asja arutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktides a ja b nimetatud 
juhtudel hõlmab pädevus kogu 
pärandvara.

Or. de

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4, 5 või 6 kohaselt asja menetlev 
kohus on pädev arutama ka vastuhagi, kui 
see kuulub käesoleva määruse 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kohaldamisalasse.

Or. de

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaldus pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest loobumise või 
pärija või annakusaaja vastutuse piiramise 
kohta tuleb teha kohtus, on pärija või 
annakusaaja alaliseks elukohaks oleva 
liikmesriigi kohtud samuti pädevad 
nimetatud avaldust vastu võtma. 

Kui avaldus pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest loobumise või 
pärija või annakusaaja vastutuse piiramise 
kohta tuleb teha kohtus, on pärija või 
annakusaaja alaliseks elukohaks oleva 
liikmesriigi kohtud lisaks artikli 4 kohaselt 
pädevale kohtule samuti pädevad 
nimetatud avaldust vastu võtma. 

Or. de

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9
Vara asukohariigi kohtute pädevus

Kui vara asukohaliikmesriigi õiguse 
kohaselt peavad nimetatud liikmesriigi 
kohtud võtma asjaõiguslikke meetmeid 
seoses vara ülemineku või vara või selle 
omandiõiguse ülemineku kandmisega 
kinnistusregistrisse, on kõnealuse 
liikmesriigi kohtud pädevad nimetatud 
meetmeid võtma.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohtusse pöördumine Kohtusse pöördumine

(b) kui dokument tuleb kätte toimetada 
enne kohtule esitamist, siis kuupäeval, mil 
kättetoimetamise eest vastutav asutus selle 
kätte saab, tingimusel et hageja on pärast 
seda võtnud vajalikud meetmed, et 
dokument kohtule esitada.

(b) kui dokument tuleb kätte toimetada 
enne kohtule esitamist, siis kuupäeval, mil 
kättetoimetamise eest vastutav asutus selle 
kätte saab, tingimusel et hageja on pärast 
seda võtnud vajalikud meetmed, et 
dokument kohtule esitada, või

Or. de

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) esimese menetlusliku toimingu ajal, 
juhul kui kohus algatab menetluse omal 
algatusel. 

Or. de

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi kohtusse on pöördutud 
küsimuses, mis käesoleva määruse kohaselt 
ei ole tema pädevuses, teatab kohus omal 
algatusel, et ta ei ole pädev asja arutama.

Kui liikmesriigi kohtusse on pöördutud
pärimisasja küsimuses, mis käesoleva 
määruse kohaselt ei ole tema pädevuses, 
teatab kohus omal algatusel, et ta ei ole 
pädev asja arutama.
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Or. de

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõike 1 asemel 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse 
(EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste 
dokumentide liikmesriikides 
kättetoimetamise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades) artiklit 19, kui 
hagiavaldus või sellega võrdväärne 
dokument tuli toimetada ühest 
liikmesriigist teise nimetatud määruse 
kohaselt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui määruse (EÜ) nr 1393/2007 sätteid
ei saa kohaldada, kohaldatakse tsiviil- ja 
kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste 
dokumentide välisriikides kätteandmist 
käsitleva 15. novembri 1965. aasta Haagi 
konventsiooni artiklit 15, kui hagiavaldus 
või sellega võrdväärne dokument tuli 
toimetada välisriiki nimetatud 
konventsiooni kohaselt.

3. Kui määrust (EÜ) nr 1393/2007 ei saa 
kohaldada, kohaldatakse tsiviil- ja 
kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste 
dokumentide välisriikides kätteandmist 
käsitleva 15. novembri 1965. aasta Haagi 
konventsiooni artiklit 15, kui hagiavaldus 
või sellega võrdväärne dokument tuli 
toimetada välisriiki nimetatud 
konventsiooni kohaselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Menetlused loetakse seotuks käesoleva 
artikli tähenduses, kui nad on sedavõrd 
tihedalt seotud, et eri menetlustest 
tulenevate vastuoluliste otsuste ohu 
vältimiseks tuleks neid menetleda ning 
nende üle otsustada üheaegselt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik võib kõikide oma pärandiga seotud 
küsimuste suhtes kohaldatavaks õiguseks 
valida selle riigi õiguse, mille kodanik ta 
on.

1. Isik võib kõikide oma pärandiga seotud 
küsimuste suhtes kohaldatavaks õiguseks 
valida selle riigi õiguse, mille kodanik ta
õiguse valimise ajal on. Õiguse valik 
jõustub ka siis, kui isikul on oma surma 
hetkel selle riigi kodakondsus, mille 
õiguse ta on valinud.

Or. de

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohaldatav õigus peab olema 
sõnaselgelt kindlaks määratud surma 
puhuks tehtud korraldusena vormistatud 

2. Õigusjärgluse korral kohaldatava 
õiguse valik peab toimuma surma puhuks
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avalduses. tehtava korraldusega.

Or. de

Selgitus

Määruse tekstist tuleks välja jätta sõna „sõnaselgelt”(artikkel 17 lõige 2). Kohaldatava 
õiguse valik on tahteavaldus, mille puhul tuleks rakendada üldtunnustatud 
tõlgendamiskriteeriume. Pärimisõiguse üldpõhimõtte kohaselt peaks võimaluse korral 
kehtima jääma pärandaja tahe (favor testamenti).

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kohaldatava õiguse valiku kohta 
korraldusi teinud isik soovib nimetatud 
korraldust muuta või tühistada, peab 
muudatus või tühistamine vastama surma 
puhuks tehtud korralduste muutmise või 
tühistamise suhtes kohaldatavatele 
vorminõuetele.

4. Kohaldatava õiguse valiku muutmise või 
tühistamise kohta kehtivad vastavalt lõige 
2 ja lõige 3.

Or. de

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isiku pärandit käsitleva lepingu suhtes 
kohaldatakse õigust, mida käesoleva 
määruse kohaselt oleks kohaldatud isiku 
pärandi suhtes juhul, kui ta oleks surnud 
lepingu sõlmimise päeval. Kui nimetatud 
õiguse kohaselt ei ole leping kehtiv, 
tunnistatakse tema kehtivust siiski juhul, 
kui ta on kehtiv selle õiguse kohaselt, mis 
isiku surma hetkel kuulub tema pärandi 
suhtes kohaldamisele käesoleva määruse 

1. Üheainsa isiku pärandit käsitleva
pärimislepingu kohta kehtib õigus, mida 
käesoleva määruse kohaselt oleks 
kohaldatud selle isiku surma puhul tema
pärandi suhtes juhul, kui pärandi avamine
oleks toimunud pärimislepingu 
sõlmimisel.
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kohaselt. Sellisel juhul kohaldatakse 
lepingu suhtes viimasena nimetatud 
õigust.

Or. de

Selgitus

Artikli 18 lõike 1 teine ja kolmas lause lähtuvad pärandaja tahte (favor testamenti) 
põhimõttest. Pärimislepingus sõlmitakse aga lepingulised sidemed mitme osalise vahel ning 
see toimub lepingu sõlmimise hetkel hüpoteetiliselt kehtiva õiguskorra alusel ja seda korda 
usaldades. Seda alust ei tohiks muuta pärimisõiguse muutmise kaudu, juhul kui on ainult üks 
osaline. Seetõttu tuleks need kaks lauset välja jätta.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitme isiku pärandit käsitlev leping on 
sisuliselt kehtiv ainult juhul, kui selle 
kehtivust tunnistatakse vastavalt õigusele, 
mis artikli 16 kohaselt oleks kuulunud 
kohaldamise ühe lepinguosalise isiku 
pärandi suhtes, kui ta oleks surnud 
lepingu sõlmimise päeval. Kui leping on 
kehtiv ainult ühe lepinguosalise isiku 
pärandi suhtes kohaldatava õiguse 
kohaselt, kohaldatakse nimetatud õigust.
Kui leping on kehtiv mitme lepinguosalise 
isiku pärandi suhtes kohaldatava õiguse 
kohaselt, kohaldatakse lepingu suhtes 
õigust, millega leping on kõige tihedamalt 
seotud.

2. Mitme isiku pärandit käsitleva lepingu 
kohta kehtib õigus, mida käesoleva 
määruse kohaselt oleks kohaldatud 
kõikide lepinguosaliste isikute suhtes, 
kelle pärandit see puudutab, kui pärandi 
avamine oleks toimunud pärimislepingu 
sõlmimisel. Kui pärast seda kohaldatakse 
pärimislepingu suhtes rohkem kui ühte 
õigust ning pärimislepingut tunnustatakse
ainult ühes õiguses, siis kohaldatakse 
pärimislepingu suhtes seda õigust. Kui
pärimislepingut tunnustatakse rohkem 
kui ühes õiguses, kohaldatakse lepingu 
suhtes seda õigust, millega leping on kõige 
tihedamalt seotud.

Or. de
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepinguosalised võivad lepingu suhtes 
kohaldatavaks õiguseks määrata õiguse, 
mille isik või üks lepinguosalistest isikutest 
oleks võinud valida vastavalt artiklile 17.

3. Lepinguosalised võivad lepingu suhtes 
kohaldatavaks õiguseks määrata õiguse, 
mille üks lepinguosalistest isikutest oleks 
võinud valida vastavalt artiklile 17, 
tingimusel, et selles õiguses tunnustatakse 
pärimislepinguid.

Or. de

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis sätestatud õiguse 
kohaldamine ei mõjuta nende isikute 
õigusi, kes ei ole lepinguosalised ning 
kellel artiklis 16 või 17 sätestatud õiguse 
kohaselt on õigus sundosale või muu 
õigus, millest lepinguosaline isik ei saa 
teda ilma jätta.

4. Lõiked 1, 2 ja 3 puudutavad ainult 
surma puhuks tehtavate korralduste 
pärimislepingulist osa, nagu näiteks 
pärimislepingu sisulist kehtivust, 
õigusliku siduvuse viisi ja ulatust, 
tõlgendamist ja tühistamist ning lepingust 
tagasiastumist.

Or. de

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. See artikkel kehtib vastavalt ühiste 
testamentide kohta. 

Or. de
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Surma puhuks tehtavate korralduste 

tegemise võime
1. Testaatoril on võime teha surma 
puhuks korraldusi, kui tal 
a) oleks see võime selle õiguse alusel, mis 
oleks kehtinud pärandi kohta, kui ta oleks 
surnud päeval, kui ta tegi korralduse 
surma puhuks, või
b) oleks see võime käesoleva määruse 
kohaselt tema surma hetkel pärandi 
suhtes kohaldatava õiguse järgi.
2. Lõige 1 kehtib vastavalt surma puhuks 
tehtava korralduse muutmise ja 
tühistamise ning pärimislepingust 
tagasiastumise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Surma puhuks tehtavate korralduste 

vormiline kehtivus
1. Surma puhuks tehtav korraldus on 
vormiliselt kehtiv, kui
a) see oleks vormiliselt kehtiv selle õiguse 
alusel, mis oleks kehtinud pärandi kohta, 
kui testaator oleks surnud päeval, kui ta 
tegi korralduse surma puhuks, või
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b) see oleks vormiliselt kehtiv käesoleva 
määruse kohaselt testaatori surma hetkel 
pärandi suhtes kohaldatava õiguse järgi.
2. Lõige 1 kehtib vastavalt surma puhuks 
tehtava korralduse muutmise ja 
tühistamise ning pärimislepingust 
tagasiastumise kohta.

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et surma puhuks tehtavad korraldused, mis on koostamise hetkel vormiliselt 
kehtivad, ei muutuks õiguse muutmise tõttu kehtetuks. Teisalt tuleb tagada, et 
pärimislepingute vormiküsimus oleks selge.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III peatüki kohaselt kindlaks määratud 
õigus reguleerib kõiki pärandiga seotud 
küsimusi pärandi avanemisest kuni 
pärandvara lõpliku üleandmiseni 
õigustatud isikutele.

1. Käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määratud õigus reguleerib kõiki pärandiga 
seotud küsimusi pärandi avanemisest kuni 
pärandvara lõpliku üleandmiseni 
õigustatud isikutele.

Or. de

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärijate ja annakusaajate õigus pärida, 
sealhulgas üleelanud abikaasa 
pärimisõigused, nimetatud isikute 
pärandiosade kindlaksmääramine, 
kohustused, mille pärandaja on neile 
määranud ning muud pärandiga seotud 
õigused, mis tulenevad pärandaja surmast;

(b) pärijate ja annakusaajate määramine, 
sealhulgas üleelanud abikaasa 
pärimisõigused, nimetatud isikute 
pärandiosade kindlaksmääramine, 
kohustused, mille pärandaja on neile 
määranud ning muud pärandiga seotud 
õigused, mis tulenevad pärandaja surmast, 
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samuti pärimisest loobumine;

Or. de

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pärandisse kuuluva vara ja õiguste 
üleminek pärijatele ja annakusaajatele, 
sealhulgas pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest keeldumise 
tingimused ja tagajärjed;

(f) pärandisse kuuluva vara, õiguste ja
kohustuste üleminek pärijatele ja
olemasolu korral annakusaajatele, 
sealhulgas pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest keeldumise 
tingimused ja tagajärjed, ilma et sellega 
piirataks artikli 20a kohaldamist;

Or. de

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) pärijate, testamenditäitjate ja muude 
pärandi hooldajate volitused eelkõige 
seoses vara müügi ning võlausaldajate 
nõuete rahuldamisega; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) pärandvara vabalt käsutatav osa, 
sundosad ning muud pärandvara vaba 
käsutamise piirangud, sealhulgas
pärandiosad, mille õigus- või muu asutus 
arvab pärandvarast maha surnu lähedaste 
kasuks;

(i) pärandvara vabalt käsutatav osa, 
sundosad ja muud piirangud surma 
puhuks tehtavatele korraldustele, 
sealhulgas mahaarvamised pärandvarast 
surnu lähedaste kasuks, samuti sundosast 
loobumine;

Or. de

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) surma puhuks tehtud korralduste 
kehtivus, tõlgendamine, muutmine ja 
tühistamine, v.a nimetatud korralduste 
vormiline kehtivus;

(k) surma puhuks tehtud korralduste
sisuline kehtivus ja tõlgendamine ning 
selliste korralduste muutmine ja 
tühistamine, ilma et see piiraks artiklite 
18a ja 18b kohaldamist, ja 

Or. de

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) pärandvara jagamine. (l) pärandvara jagamine, ilma et see piiraks 
artikli 20a kohaldamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, 
on pärandi või annaku vastuvõtmine või 
sellest loobumine ning pärija või 
annakusaaja vastutuse piiramist käsitlev
avaldus kehtiv ka siis, kui see vastab pärija 
või annakusaaja alaliseks elukohaks oleva 
riigi õiguses sätestatud tingimustele.

Pärandi või annaku vastuvõtmist või sellest
loobumist käsitlev avaldus ning pärija või 
annakusaaja vastutuse piiramiseks 
mõeldud avaldus on vormiliselt kehtiv, kui 
see vastab nõuetele, mis on sätestatud 
pärimise suhtes kohaldatavas õiguses või
pärija või annakusaaja peamiseks
elukohaks oleva riigi õiguses.

Or. de

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Asukohariigi õigus

Käesolev määrus ei puuduta selle riigi
puhul, kus pärandvara hulka kuuluv 
kinnisvara või avalikku registrisse kantud 
vara asub, nende õigusaktide 
kohaldamist, mis käsitlevad omandi või 
muude pärandvaraga seotud asjaõiguste 
saamist või üleminekut või nende 
avalikku registrisse kandmist.

Or. de
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Asukohariigi õigus

Käesolev määrus ei puuduta selle riigi 
puhul, kus pärandvara hulka kuuluv 
kinnisvara või avalikku registrisse kantud 
vara asub, nende õigusaktide 
kohaldamist, mis käsitlevad omandi või 
muude pärandvaraga seotud asjaõiguste 
saamist või üleminekut või nende 
avalikku registrisse kandmist niivõrd, 
kuivõrd saamis- või üleminekuakt või 
kohtuotsus on õiguse omandamise 
seisukohalt oluline.

Or. de

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse alusel kuulub 
kohaldamisele teatava riigi õigus, 
kohaldatakse selle riigi õigusnorme, välja 
arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid.

Kui käesoleva määruse alusel kuulub 
kohaldamisele teatava riigi õigus, 
kohaldatakse selle riigi õigusnorme, välja 
arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid, 
millest on omakorda välja arvatud need 
rahvusvahelise eraõiguse normid, milles 
täielikult või osaliselt viidatakse 
konkreetse liikmesriigi õigusele.

Or. de
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud õiguse sätte võib jätta 
kohaldamata üksnes siis, kui see on 
vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga.

1. Käesolevas määruses osutatud riigi
õiguse sätte kohaldamisest võib keelduda
üksnes siis, kui selle kohaldamine on
ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi 
avaliku korraga (ordre public).

Or. de

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelkõige ei saa käesoleva määruse 
alusel kindlaks määratud õiguse 
kohaldamist lugeda kohtu asukohariigi 
avaliku korraga vastuolus olevaks ainult 
sellepärast, et selle sundosa käsitlevad 
sätted erinevad kohtu asukohariigis 
kehtivatest sätetest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Raportööri arvates ei ole artikli 27 lõige 2 sellisena vajalik ja seetõttu teeb ta ettepaneku 
sama mõtet väljendada põhjenduses artikli 27 kohta.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametliku dokumendi tunnustamine Ametlikud dokumendid
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Or. de

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigis koostatud ametlikku 
dokumenti tunnustatakse teistes 
liikmesriikides, välja arvatud juhul, kui 
selle kehtivus vaidlustatakse 
päritoluliikmesriigis kehtiva korra 
kohaselt, ning tingimusel, et dokumendi 
tunnustamine ei ole vastuolus avaliku korra 
normidega taotluse saanud liikmesriigis.

Liikmesriigis pärimisasjades koostatud
ametlik dokument võib teistes 
liikmesriikides vabalt ringelda ja selline 
dokument on vabastatud 
legaliseerimismenetlustest ja teistest 
sedalaadi formaalsustest. Sellisel 
dokumendil on teistes liikmesriikides 
samaväärne tõendusjõud nagu nende 
riikide oma dokumentidel, kuid see 
tõendusjõud ei ole nendes riikides suurem 
kui selles liikmesriigis, kust dokument 
pärineb, tingimusel et dokumendi 
tunnustamine ei ole selgelt vastuolus
sihtliikmesriigi avaliku korra normidega.

Or. de

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
pärimistunnistus, mis tõendab pärija või 
annakusaaja õigusi ning testamenditäitja 
või pärandvara valitseva kolmanda isiku 
volitusi. Tunnistuse annab välja käesoleva 
peatüki kohaselt pädev asutus kooskõlas 
õigusega, mida kohaldatakse pärandi 
suhtes käesoleva määruse III peatüki 
kohaselt. 

1. Käesoleva määrusega luuakse
piiriülesteks vajadusteks Euroopa 
pärimistunnistus (edaspidi „tunnistus”), 
mis kehtib kõigis liikmesriikides 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustel.

(Mõiste „tunnistus” kehtib kogu käesoleva 
õigusakti ulatuses, muudatusettepaneku 
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vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. de

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tunnistus on ette nähtud 
kasutamiseks pärijate või annakusaajate 
ning testamenditäitjate või pärandi 
hooldajate poolt, kes peavad teises riigis, 
mis ei ole see riik, mille pädevad asutused 
on tunnistuse käesolevas peatükis 
sätestatud nõuete kohaselt väljastanud, 
tõendama oma staatust ja/või õigusi 
pärijana või annakusaajana ja/või 
testamenditäitja või pärandi hooldaja 
volitusi, tehes seda kooskõlas õigusega, 
mida kohaldatakse käesoleva määruse III 
peatüki kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Eelkõige võib tunnistust kasutada 
selleks, et tõendada ühte või mitut 
järgnevatest punktidest:
(a) kõikide tunnistuses märgitud pärima 
õigustatud isikute õigused ning nende 
pärandiosad;
(b) teatava pärandi osaks oleva vara 
määramine tunnistuses märgitud pärima 
õigustatud isiku(te)le;
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(c) tunnistuses märgitud isiku volitused 
testamenti täita või pärandit hooldada.

Or. de

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.Euroopa pärimistunnistuse kasutamine 
ei ole kohustuslik. Tunnistus ei asenda 
riiklikke menetlusi. Sellegipoolest 
tunnustatakse tunnistuse õiguslikku toimet 
ka liikmesriigis, mille asutus on selle
käesoleva peatüki kohaselt välja andnud.

2. Tunnistuse kasutamine ei ole 
kohustuslik. Tunnistus ei asenda riiklikke 
menetlusi. Sellegipoolest tunnustatakse 
tunnistuse õiguslikku toimet ka 
liikmesriigis, mille pädev asutus on selle 
käesoleva peatüki kohaselt välja andnud.

Or. de

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnistus antakse taotluse alusel välja 
isikutele, kellel on vaja põhjendada oma 
õigusi pärija või annakusaajana või oma 
volitusi testamenditäitja või pärandi 
kolmandast isikust hooldajana.

1. Tunnistus antakse taotluse alusel välja 
isikutele, kellel on tunnistust vaja selleks, 
et teises riigis, mis ei ole see riik, mille 
pädevad asutused on tunnistuse 
käesolevas peatükis sätestatud nõuete 
kohaselt väljastanud, põhjendada oma 
õigusi pärija või annakusaajana või oma 
volitusi testamenditäitja või pärandi 
kolmandast isikust hooldajana.

Or. de
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tunnistuse koostab selle liikmesriigi 
pädev kohus, mille kohtud on pädevad 
artiklite 4, 5 ja 6 kohaselt.

2. Tunnistuse annab välja konkreetse
liikmesriigi õigusnormide kohaselt pädev 
kohus või pädev asutus (edaspidi mõlema 
kohta „pädev asutus”). Artikleid 4, 5 ja 6
kohaldatakse sellele vastavalt.
(Mõiste „pädev asutus” kehtib kogu 
käesoleva õigusakti ulatuses,
muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. de

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
asjakohase teabe pädevate asutuste kohta, 
et selle saaks avalikkusele teatavaks teha.

Or. de

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik, kes taotleb pärimistunnistuse
väljaandmist, esitab I lisas esitatud vormis 
järgmised andmed, kui need on talle teada:

1. Isik, kes taotleb tunnistuse väljaandmist, 
esitab I lisas esitatud vormis järgmised 
andmed, kui need on talle teada:
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Or. de

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, viimase alalise 
elukoha aadress, surmakuupäev ja -koht.

(a) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, alalise elukoha 
aadress surma hetkel, surmakuupäev ja -
koht.

Or. de

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas surnu oli sõlminud abielulepingu.
Kui jah, siis peab taotleja lisama taotlusele
abielulepingu koopia;

(e) kas surnu oli sõlminud abielulepingu
või partnerluslepingu. Kui jah, siis peab 
taotleja lisama taotlusele selle lepingu
koopia;

Or. de

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotleja peab esitatud andmete õigsust 
tõendama ametlike dokumentidega. Kui 
nimetatud dokumente ei ole võimalik 
esitada või kui nende esitamine on seotud 
ebaproportsionaalselt suurte raskustega, 

2. Taotleja peab esitatud andmete õigsust
vajaduse korral tõendama ametlike 
dokumentidega. Kui nimetatud dokumente 
ei ole võimalik esitada või kui nende 
esitamine on seotud ebaproportsionaalselt 
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võib esitada muus vormis tõendeid. suurte raskustega, võib esitada muus 
vormis tõendeid.

Or. de

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev kohus võtab asjakohaseid 
meetmeid esitatud andmete õigsuse 
kindlakstegemiseks. Kui see on kohtu
asukohariigi õiguse kohaselt lubatud, 
nõuab kohus andmete esitamist vande all.

3. Pädev asutus võtab asjakohaseid 
meetmeid esitatud andmete õigsuse 
kindlakstegemiseks. Pädev asutus nõuab 
andmete esitamist vande all, tõendatult 
või muus kindlas vormis vastavalt sellele, 
kas ja millises ulatuses see on asukohariigi 
õiguse kohaselt lubatud.

Or. de

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnistus antakse välja ainult juhul, kui 
pädev kohus on veendunud, et taotluse 
aluseks olevad faktid on tõendatud. Pädev 
kohus annab tunnistuse välja viivitamata.

1. Tunnistus antakse välja ainult juhul, kui 
pädev asutus on veendunud, et taotluse 
aluseks olevad faktid on tõendatud. Pädev 
asutus annab tunnistuse välja viivitamata.

Or. de
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev kohus uurib omal algatusel 
taotleja esitatud andmetes, dokumentides ja 
muudes tõendites sisalduvaid fakte ning 
kogub muid tõendeid, kui see tundub 
vajalik.

2. Pädev asutus uurib omal algatusel 
taotleja esitatud andmetes, dokumentides ja 
muudes tõendites sisalduvaid fakte ning 
kogub muid tõendeid, kui see tundub 
vajalik.

Or. de

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva peatüki kohaldamise 
eesmärgil võimaldavad liikmesriigid teiste 
liikmesriikide pädevatele kohtutele
juurdepääsu oma riigi 
perekonnaseisuregistritele, pärandit või 
surnu perekonna abieluvararežiimi
käsitlevaid dokumente või andmeid 
sisaldavatele registritele ning 
kinnistusregistritele.

3. Käesoleva peatüki kohaldamise 
eesmärgil võimaldavad liikmesriigid teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele
juurdepääsu oma riigi 
perekonnaseisuregistritele, pärandit või 
surnu perekonna vararežiimi käsitlevaid 
dokumente või andmeid sisaldavatele 
registritele ning kinnistusregistritele.

Or. de

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tunnistust välja andev kohus võib välja 
kutsuda huvitatud isikuid ja võimalikke 
pärandi hooldajaid ja testamenditäitjaid 
ning teha avaldusi, mille eesmärk on 

4. Pädev asutus võib välja kutsuda 
huvitatud isikuid ja võimalikke pärandi 
hooldajaid ja testamenditäitjaid ning teha 
avaldusi, mille eesmärk on kutsuda muid 
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kutsuda muid võimalikke pärandi suhtes 
õigustatud isikuid üles kaitsma oma õigusi.

võimalikke pärandi suhtes õigustatud 
isikuid üles kaitsma oma õigusi.

Or. de

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa pärimistunnistus antakse välja 
II lisas esitatud tüüpvormi kohaselt.

1. Tunnistus antakse välja II lisas esitatud 
tüüpvormi kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tunnistuse välja andnud kohus, 
faktilised ja õiguslikud asjaolud, mille 
alusel kohus loeb ennast pädevaks 
tunnistust välja andma ning väljaandmise 
kuupäev;

(a) pädev asutus, faktilised ja õiguslikud 
asjaolud, mille alusel asutus loeb ennast 
pädevaks tunnistust välja andma ning 
väljaandmise kuupäev;

Or. de

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, viimase alalise 

(b) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, alalise elukoha 
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elukoha aadress, surmakuupäev ja -koht. aadress surma hetkel, surmakuupäev ja -
koht.

Or. de

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) surnu võimalikud abielulepingud; (c) surnu võimalikud abielulepingud või 
partnerluslepingud;

Or. de

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kui pärijaid on mitu, siis iga pärija 
pärandiosa ning võimaluse korral nimekiri 
varast ja õigustest, mis on määratud 
teatavale pärijale; 

(h) kui pärijaid on mitu, siis iga pärija 
pärandiosa ning nimekiri varast ja 
õigustest, mis on määratud teatavale 
pärijale; 

Or. de

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 kohaste andmete märkimise 
suhtes võib teha erandi, kui see ei näi 
tunnistuse kasutamiseks ja selle 
otstarbeks vajalik olevat ning taotleja seda 
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taotleb, samuti kui see ei ole kohaldatava 
õigusega ette nähtud või kui see ei ole 
asjakohane.

Or. de

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa pärimistunnistust
tunnustatakse kõikides liikmesriikides 
täielikult kui dokumenti, mis tõendab 
pärijate ja annakusaajate õigusi ning 
testamenditäitjate ja pärandi kolmandast 
isikust hooldajate volitusi. 

1. Tunnistust tunnustatakse kõikides 
liikmesriikides täielikult kui dokumenti, 
mis tõendab pärijate ja juhul, kui see on 
kohaldatava õigusega ette nähtud,
annakusaajate kui selliste õigusi ning 
testamenditäitjate ja pärandi kolmandast 
isikust hooldajate volitusi. 

Or. de

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tunnistuse sisu loetakse kõikides 
liikmesriikides õigeks kuni tunnistuse 
kehtivusaja lõpuni. Eeldatakse, et isikul, 
kes on tunnistuses märgitud pärija, 
annakusaaja, testamenditäitja või pärandi 
hooldajana, on õigus pärandile või
tunnistuses nimetatud volitused 
pärandvara valitseda ning et puuduvad 
muud kui tunnistuses märgitud tingimused 
ja piirangud.

2. Tunnistuse sisu loetakse kõikides 
liikmesriikides õigeks kuni tunnistuse 
kehtivusaja lõpuni. Eeldatakse, et isikul, 
kes on tunnistuses märgitud pärija, 
annakusaaja, testamenditäitja või pärandi 
hooldajana, on sellekohane funktsioon või
tunnistusest või kohaldatavast õigusest 
tulenevad volitused pärandvara valitseda 
ning et puuduvad muud kui sellest 
tulenevad tingimused ja piirangud.

Or. de
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selline isik, kes teostab makse või 
annab üle vara tunnistuse omanikule, 
kellel on tunnistuse alusel õigus nimetatud 
toiminguteks, vabastatakse vastutusest, kui 
ta ei teadnud, et tunnistuse sisu ei vasta 
tegelikkusele.

3. Selline isik, kes osutab teenuseid
tunnistuse omanikule, kellel on tunnistuse 
alusel õigus nimetatud toiminguteks, 
vabastatakse vastutusest, kui ta ei teadnud, 
et tunnistuse sisu ei vasta tegelikkusele.

Or. de

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellist isikut, kes on pärandvara saanud 
tunnistuse omanikult, kellel tunnistusele 
lisatud nimekirja kohaselt on õigus 
kõnealust pärandvara käsutada, loetakse 
olevat pärandvara saanud selle 
käsutamiseks volitatud isikult, kui ta ei 
teadnud, et tunnistuse sisu ei vasta 
tegelikkusele.

4. Sellist isikut, kes on pärandvara saanud 
tunnistuse kohaselt õigustatud isikult, 
loetakse soosivalt lõike 2 kohaselt olevat 
pärandvara saanud selle käsutamiseks 
volitatud isikult, kui ta ei teadnud, et 
tunnistuse sisu ei vasta tegelikkusele.

Or. de

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tunnistus kehtib dokumendina, mille 
alusel võib teha pärandvara omandamist 
käsitlevaid kandeid või kannete muudatusi 
vara asukohaliikmesriigi avalikes 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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registrites. Kannete muutmine toimub 
registrit pidava liikmesriigi õigusega 
kehtestatud korras ning sellel on nimetatud 
õiguses sätestatud õiguslik toime.

Or. de

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnistuse originaali säilitatakse selle 
välja andnud kohtus, kes esitab sellest ühe 
või mitu tõestatud ärakirja taotlejale või 
isikutele, kellel selleks on õigustatud huvi. 

1. Tunnistuse originaali säilitatakse selle 
välja andnud pädevas asutuses, kes esitab 
sellest ühe või mitu tõestatud ärakirja 
taotlejale või isikutele, kellel selleks on 
õigustatud huvi. 

Or. de

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tõestatud ärakirjal on artiklis 42 
sätestatud õiguslik toime kolme kuu
jooksul. Nimetatud tähtaja möödumisel 
peab tunnistuse omanik või muu 
huvitatud isik taotlema tunnistuse välja 
andnud kohtult oma pärimisõiguste 
teostamiseks uut tõestatud ärakirja.

2. Tõestatud ärakirjal on artiklis 42 
sätestatud õiguslik toime kuue kuu
jooksul. Põhjendatud juhtudel võib pädev 
asutus kehtestada pikema tähtaja. 
Tõestatud ärakirjale tuleb teha märge 
ajahetke kohta, millest alates tõestatud 
ärakirjal õiguslikku toimet enam ei ole. 
Tähtaja möödumisel tuleb vajaduse korral
taotleda uut tõestatud ärakirja.

Or. de
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Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tunnistuse välja andnud kohus on 
kohustatud huvitatud isiku taotlusel või 
omal algatusel:

3. Pädev asutus on kohustatud huvitatud 
isiku taotlusel või omal algatusel:

Or. de

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegema tunnistusele märke selle 
kehtivuse peatamise kohta, kui tunnistuse 
vastavus tegelikkusele on vaidlustatud;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tunnistuse tühistama, kui on tõendatud, 
et see ei vasta tegelikkusele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tunnistuse välja andnud kohus teeb 
selle originaalile märke tunnistuse 
parandamise, selle kehtivuse peatamise või 
tühistamise kohta ning teatab sellest 
taotleja(te)le. 

Pädev asutus teeb tunnistuse originaalile 
märke tunnistuse parandamise, selle 
kehtivuse peatamise või tühistamise kohta 
ning teatab sellest taotleja(te)le. 

Or. de

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 38 ja 41 nimetatud vorme 
muudetakse artikli 48 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega jõustatakse artikli 38 lõikes 1 ja 
artiklis 41 nimetatud vormide muudatusi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu
artikli 48 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
44/2001 artikli 75 alusel loodud komitee.

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
44/2001 artikli 75 alusel loodud komitee.
Kõnealune komitee on komitee määruse 
(EL) nr …/2011 tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
3 ja 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr .../2011 
artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui surnu oli enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva kindlaks 
määranud oma pärandi suhtes kohaldatava 
õiguse, loetakse selline määrang kehtivaks, 
kui see vastab artiklis 17 sätestatud 
tingimustele.

2. Kui surnu oli enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva, sh 
ajavahemikus enne selle jõustumist,
kindlaks määranud oma pärandi suhtes 
kohaldatava õiguse, loetakse selline 
määrang kehtivaks, kui see vastab artiklis 
17 sätestatud tingimustele.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on puhtalt ennetuslik ning võimalike arusaamatuste välistamiseks tuleks 
täpsustada, et kõnealune korraldus kehtib ka määruse jõustumise eelse ajavahemiku suhtes.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärimislepingu osalised olid enne 3. Kui pärimislepingu osalised olid enne 
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käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva kindlaks määranud 
pärimislepingu suhtes kohaldatava õiguse, 
loetakse selline määrang kehtivaks, kui see 
vastab artiklis 18 sätestatud tingimustele.

käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva, sh ajavahemikus enne 
selle jõustumist, kindlaks määranud 
pärimislepingu suhtes kohaldatava õiguse, 
loetakse selline määrang kehtivaks, kui see 
vastab artiklis 18 sätestatud tingimustele. 

Or. de

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva, sh 
ajavahemikus enne selle jõustumist, 
tehtud õiguse valik jääb kehtivaks 
liikmesriikides, kus see oli selle tegemise 
ajal kehtiv. 

Or. de

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva, sh 
ajavahemikus enne selle jõustumist, 
õigustühiselt surma puhuks tehtud 
korraldus muutub kehtivaks, kui see on 
käesoleva määruse kohaldamisel kehtiv.

Or. de
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Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kui korraldus surma puhuks tehti 
enne käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva, sh ajavahemikus enne 
selle jõustumist, niisuguse riikliku õiguse 
kohaselt, mille surnu võinuks valida 
käesoleva määruse artikli 17 kohaselt, 
kehtib see kõnealuse õiguse 
õigusvalikuna.

Or. de

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Käesoleva määruse kohaldatavus ei 
muuda kehtetuks niisuguseid surma 
puhuks tehtud korraldusi, mis olnuks 
kehtivad, kui pärand oleks avanenud 
nende tegemisel. Kehtivus tuleneb 
õigusest, sh rahvusvahelisest eraõigusest, 
mis oleks sellel ajahetkel olnud 
kohaldatav.

Or. de

Selgitus

Testamentaarsed korraldused, mis on tehtud enne määruse kohaldatavust, ei peaks määruse 
kohaldatavuse tagajärjel muutuma kehtetuks, ning seda mitte üksnes seetõttu, et kohanduste 
tegemist ei saa põhjendatult eeldada, vaid ka seetõttu, et need ei pruugi üksikjuhul testamendi 
koostamise võime kadumise tõttu enam võimalikud olla.
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SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Euroopa lahenduse keskpunktiks on kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse ühtsed ühendavad 
tegurid. Komisjoni ettepaneku kohaselt on alaline elukoht mõlema jaoks otsustava tähtsusega. 
Kuid selle juurde kuulub tingimata testaatori õigus valida pärandi suhtes kohaldatavaks 
õiguseks oma koduriigi õigus koos võimalusega, et niisugusel juhul on võimalik anda 
menetlus üle koduriigi kohtule.

Ettepanekut tuleb hinnata niisuguses kombinatsioonis.

Igal lahendusel on omad tugevad ja nõrgad küljed. Alati on võimalik kirjeldada sündmuste 
kulgusid, mille puhul ei ole lahendus täielikult rahuldav. See tuleneb asja, keerulise 
valdkonna, eluolude mitmekesisuse ja eri hinnangute vaheliste eesmärkide konfliktide 
olemusest. Hinnang tuleb anda üldvaatluse alusel.

Seetõttu tuleb komisjoni ettepaneku põhiotsustega nõustuda. Need vastavad ka üldiselt 
Euroopa Parlamendi seisukohale rohelise raamatu kohta1. Ettepanekuga luuakse õiguskindlus, 
see on suhteliselt selge ja lihtne ning ka tavakodanikule tema kõige olulisemate küsimuste 
osas arusaadav. Välditakse pärandvara lahutamist. Tänu seotusele alalise elukohaga saab 
pädev kohus üldjuhul kohaldada oma enda õigust ja seda ka kolmandate riikide kodanike 
suhtes. Enamasti langeb testaatori alaline elukoht kokku ka tema huvide keskpunktiga.

Õiguse valimisel saab ühtsuse tagada asja üleandmisega koduriigi kohtule.

Uus õiguse valimise õigus tugevdab kodanike autonoomiat. Seeläbi, et see on piiritletud 
kodakondsusega, tagatakse samal ajal pärimisõiguses peituv korra loomise funktsioon ja 
pereliikmete kaitse ning välditakse igati kõrvalehoidumist ja kuritarvitamist. Kodakondsus on 
usaldusväärne ühendav tegur. 

Sellel põhinevalt on võimalik näha ette otsuste tunnustamine ja täitmine.

Komisjoni ettepaneku muudab terviklikuks Euroopa pärimistunnistuse loomine. Seejuures ei 
ole tegemist lõpliku õiguslikku jõudu omava otsusega pärimise kohta, vaid tõendiga pärimise 
kohta. Seda kasutatakse piiriüleselt tõendina registritesse kannete tegemiseks ja selle suhtes 
kehtib pärandvara omandaja kaitseks hea usu põhimõte. Seega parandatakse otsustavalt 
pärandvaraga seotud piiriüleste õigus- ja äritehingute tegemist. 

Kokkuvõtteks tuleb märkida järgmist:
kodanike jaoks, kelle alaline elukoht asub nende koduriigis, ei muutu miski, kui kogu nende 
vara asub ainult seal. Kui nad peaksid omama vara, eelkõige kinnisvara, väljaspool nende 
koduriiki, kohaldatakse ka selle suhtes ühtselt ja ilma testamendil põhinevate erikorraldusteta 
nende koduriigi õigust.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 16. novembri 2006. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile pärimisõiguse ja 

testamentide kohta (ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 342).
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Kui kodanike alaline elukoht peaks asuma väljaspool nende koduriiki või kui nad peaksid 
tahtma võtta selleks muu kui nende koduriigi, võivad nad valida koduriigi õiguse. See on 
otsustava tähtsusega parandus.

Ka pärimisasjade valdkonnas tegutsevad nõustajad saavad kindla aluse.

Kohtud või muidu pädevad asutused saavad üldjuhul kohaldada oma enda õigust.

Piiriüleste pärimisasjade lahendamist lihtsustatakse tunduvalt.

Kodanike suhtes, kelle alaline elukoht asus väljaspool nende koduriiki ja kes ei olnud õiguse 
osas valikut teinud, kohaldatakse tulevikus surmajuhtumi korral elukohariigi õigust. See on 
uus asi kõikide liikmesriikide jaoks. Kahtluste osas tuleb juhtida tähelepanu sellele, et 
kõnealune õiguslik olukord esineb ka praegu juba paljudel juhtudel, ilma et kodanikud sellest 
teadlikud oleks.

Kõnealuseid kahtlusi on võimalik hajutada teavituskampaaniate abil. Igal lahendusel on 
eelised ja puudused ning kõiki eesmärke ei ole võimalik samal ajal arvesse võtta. Raportöör 
on arvamusel, et nii praegune õiguslik olukord kui ka mis tahes muu lähenemisviis tekitab 
märksa rohkem probleeme, ning peab seetõttu esildatud kontseptsiooni eelistatuks.

Määrusega ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme ning see ei pea reguleerima igat 
üksikasja, kuid see parandab praegust õiguslikku olukorda tunduvalt. Kodanikele antakse 
selge ja kindel alus oma pärandi korraldamiseks. Neil on võimalik oma õigusi siseturul 
paremini kasutada. Õigusselgus ja õiguskindlus on kesksed õigushüved eelkõige 
pärimisõiguse valdkonnas. Määrusega tugevdatakse kõnealuseid õigushüvesid, tuuakse kasu 
kodanikele ja luuakse märkimisväärne Euroopa lisandväärtus.

Ennetavalt tuleks tähelepanu juhtida järgmistele asjaoludele:
1) kohaldatav õigus ei mõjuta kohaldatavat pärandimaksu, 
2) määrusega reguleeritakse üksnes rahvusvahelist eraõigust, pärimisõiguse valdkonna 
materiaalõigusnorme ei muudeta,
3) Ühendkuningriik ja Iirimaa kasutasid oma loobumisõigust.

Määruse ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 81.

II. Konkreetsed küsimused

Ettepaneku põhiotsustega nõustumisest hoolimata esineb keerulisi probleeme ja tuleb teha 
vajalikke parandusi ja täiendusi. Mõningaid neist käsitletakse alljärgnevalt. 

Alaline elukoht
Alaline elukoht on määruse keskse tähtsusega mõiste. Õigustatult pööratakse sellele erilist 
tähelepanu ning äratab see soovi võimalikult selge määratluse järele. Kohustuslike tingimuste 
ja/või ajaliste piirangutega määratluse puhul ei võeta arvesse eluolude mitmekesisust. Selle 
kindlaksmääramine ei muutu seeläbi kokkuvõttes kindlamaks, vaid on võimalik, et see 
muutub pikalevenivamaks. Surmajuhtumi korral tuleks pädev kohus võimalikult kiiresti 
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kindlaks teha. See saab ja peab konkreetsel üksikjuhul tegema kindlaks alalise elukoha ja selle 
pädevuse üldiste kriteeriumite alusel, nagu on kirjeldatud ühes põhjenduses. Lisaks tuleb 
juhtida tähelepanu asjaolule, et üksnes väheste riikide õiguses on kõnealune mõiste 
seaduslikult määratletud ning ka ülalpidamisõigust käsitlevas Euroopa määruses ja mitmetes 
rahvusvahelistes kokkulepetes ei ole määratlust ette nähtud.

Õiguse valimise õigus
Paljude kodanike ja riikide jaoks uus õiguse valimise õigus on ettepaneku keskne element. 
Favor testamenti põhimõtte huvides tuleks teha erinevaid selgitusi ja täiendusi.

Liikmesriikide asja- ja menetlusõiguse eraldus
Määrusega reguleeritakse üksnes liikmesriikide rahvusvahelist eraõigust ning mitte nende 
materiaalõigusnorme pärimisõiguse valdkonnas või muud asja- või menetlusõigust. Siiski 
esinevad väiksemad sekkumised ja kattuvused. Selle põhjuseks on liikmesriikide 
pärimisõiguse, asjaõiguse ja pärimismenetluste erinev korraldus.

Liikmesriikide asja- ja menetlusõigust tuleks raportööri ettepaneku kohaselt puudutada 
võimalikult vähe. Pärijate puhul võib see olla seotud täiendava bürokraatliku koormusega (vt 
artiklit 21). Seetõttu teeb raportöör ennetavalt teise ettepaneku, mis sisaldab tema arvates 
vähimat, mis tuleks ette näha, et mitte mõjutada riikide asja- ja menetlusõigust. 

Pärimisleping
Pärimislepingud kujutavad endast rahvusvahelises eraõiguses erilist probleemi, kuna 
mõningates riikides neid ei tunta või isegi keeldutakse neist. Peaks olema selge, et pärandi 
suhtes kohaldatav õigus ja seega nt sundosaõigus määratakse pärimislepingu iga osalise jaoks 
eraldi kindlaks käesoleva määruse alusel ning artikkel 18 puudutab üksnes konkreetseid 
pärimislepinguga seotud õigusküsimusi, nii et artikli 18 lõike 4 võib välja jätta.

Muudatused peaksid olema ka niisuguste liikmesriikide huvides, kes pärimislepingut ei tunne.

Avalik kord 
Avaliku korra kaalutlus on rahvusvahelises eraõiguses tunnustatud õiguspõhimõte. 
Liimesriikide vahelistes suhetes ei tohiks sel ühiseid õigusveendumusi ja väärtusi arvesse 
võttes enam tähtsust olla.

Kahtlused, et avanevad taas võimalused sundosaõigusest kõrvale hoida, ei ole põhjendatud. 
Pea kõik liikmesriigid tunnevad sundosaõigust, olgugi, et erinevas vormis. Kui testaator on 
valinud koduriigi õiguse, ei ole mingit põhjust kõrvalehoidumiste peale mõelda. Õiguse 
valimise õiguse sidumise korral alalise elukohaga võinuks seda karta. Käesoleva ettepaneku 
kohaselt ei piisa sellest, et kodanik võtab alaliseks elukohaks muu liikmesriigi, vaid see peab 
olema tema alaline elukoht surma hetkel (ta ei pea seal tingimata surema). Näib olevat üsna 
ebarealistlik eeldada, et suurem hulk inimesi vahetab sellest seisukohast vaadatuna oma 
elukohta kavatsusega see kuni oma surmani säilitada. Kodanikud, kes igal juhul tahavad 
kõnealustest õigustest kõrvale hoida, leiavad selleks ka kehtivas õiguses võimalusi.

Ametlike dokumentide tunnustamine 
Raportöör pooldab ametlike dokumentide tunnustamist nende vaba liikumise ning nende 
ehtsuse ja formaalse tõendusjõu „tunnustamise” tähenduses. Mõistega „tunnustamine” võivad 
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kaasneda aga arusaamatused (mitte üksnes saksakeelses versioonis), kuna see ei ole iseenesest 
ühemõtteline, vaid seda tuleb vastavas kontekstis tõlgendada.

Euroopa pärimistunnistus
Euroopa pärimistunnistus peaks piirduma piiriüleste asjaoludega. Väljaandmise eest peaks 
olema vastutav iga asutus (kohtud, ametiasutused, notarid või muud asutused), kes pärandiga 
tegeleb. Need asutused peaks kindlaks määrama liikmesriik, kelle kohtualluvuse aluseks on II 
peatükk.


