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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, 
taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų, susijusių su paveldėjimu, 
pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0154),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 
5 dalies 2 punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0236/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 81 
straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. liepos 14 
d. nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A7–0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir (8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir 

                                               
1 OL C 44, 2011 2 11, p. 148.
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visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra bet kokios formos nuosavybės 
perdavimui dėl mirties, nesvarbu, ar tai 
būtų savanoriškas perdavimas testamentu 
arba paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties.

visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra bet kokios formos turto perdavimui 
dėl mirties, nesvarbu, ar tai būtų 
savanoriškas perdavimas testamentu arba 
paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties.

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Dovanų galiojimas ir pasekmės 
apibrėžti 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytos teisės (Roma I). Todėl jos, kaip ir 
kitos ne paveldėjimo teise įgyjamos arba 
perduodamos teisės ir turtas, neturėtų 
priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. 
Vis dėlto būtent paveldėjimo teisėje, 
nustatytoje pagal šį reglamentą, turėtų būti 
nurodyta, ar ši tiesioginį daiktinės teisės 
poveikį turinti dovana arba kitokios formos 
nuostata, priimta inter vivos, gali lemti 
įpareigojimą grąžinti visą dovaną, jos dalį 
arba į ją atsižvelgti, apskaičiuojant 
palikimo dalis pagal paveldėjimo teisę. 

(9) Dovanų galiojimas ir pasekmės 
apibrėžti 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytos teisės (Roma I). Todėl jos, kaip ir 
kitos ne paveldėjimo teise įgyjamos arba 
perduodamos teisės ir turtas, neturėtų 
priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. 
Vis dėlto būtent paveldėjimo teisėje, 
nustatytoje pagal šį reglamentą, turėtų būti 
nurodyta, ar ši dovana arba kitokios formos 
įvykdyta nuostata, priimta inter vivos, gali 
lemti įpareigojimą grąžinti visą dovaną, jos 
dalį arba į ją atsižvelgti, apskaičiuojant 
palikimo dalis pagal paveldėjimo teisę. 

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu turėtų būti (10) Nacionalinėmis įstatymų kolizijos 



PR\858633LT.doc 7/61 PE441.200v02-00

LT

apibrėžtas paveldėjimui taikytinoje teisėje 
numatytas daiktinės teisės į materialųjį 
arba nematerialųjį turtą įgijimo būdas, o
nacionalinėmis įstatymų kolizijos 
normomis turėtų būti reglamentuojamas 
valstybių narių nacionalinėje teisėje, iš 
principo reglamentuojamoje pagal lex rei 
sitae, galinčių egzistuoti daiktinių teisių 
ribotas sąrašas (numerus clausus). Be to, 
išimtis turėtų būti taikoma šių teisių 
viešinimui, visų pirma žemės kadastro 
veikimui ir įregistravimo arba 
neįregistravimo šiame registre 
pasekmėms, taip pat reglamentuojamiems 
nacionalinės teisės nuostatomis. 

normomis turėtų būti reglamentuojamas 
valstybių narių nacionalinėje teisėje, iš 
principo reglamentuojamoje pagal lex rei 
sitae, galinčių egzistuoti daiktinių teisių 
ribotas sąrašas (numerus clausus). 
Pakeitimai daromi pagal pripažintas 
tarptautinės privatinės teisės nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Šiuo reglamentu turėtų būti 
apibrėžtas paveldėjimui taikytinoje teisėje 
numatytas daiktinės teisės į materialųjį 
arba nematerialųjį turtą įgijimo būdas. 
Šio reglamento nuostatos netaikomos 
įregistravimui viešajame registre arba jų 
viešinimui bei teisės įregistravimo arba 
neįregistravimo viešajame registre 
pasekmėms, kurios taip pat reguliuojamos 
pagal lex rei sitae.

Or. de
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta velionio 
paskutinės nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybės narės teismų jurisdikcija visais 
paveldėjimo klausimais. Dėl tų pačių 
priežasčių šis reglamentas turėtų sudaryti 
kompetentingam teismui sąlygas išimties 
tvarka ir tam tikromis sąlygomis perduoti 
bylą velionio pilietybės valstybės narės 
teismui, jei šis teismas labiau tinka ją 
nagrinėti.

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta palikėjo
įprastinės nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybės narės teismų jurisdikcija visais 
paveldėjimo klausimais rungtyniniuose ir 
nerungtyniniuose teismo procesuose. Dėl 
tų pačių priežasčių šis reglamentas turėtų 
sudaryti kompetentingam teismui sąlygas ir 
tam tikromis sąlygomis perduoti bylą 
palikėjo pilietybės valstybės narės teismui 
arba šiuo reglamentu nustatytai 
institucijai, kompetentingai išduoti 
Europos paveldėjimo pažymėjimą, jei šis 
teismas arba ši institucija labiau tinka ją 
nagrinėti.

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant nustatyti įprastinę 
gyvenamąją vietą, reikėtų įvertinti 
palikėjo gyvenimo aplinkybes kelerius 
metus prieš mirtį ir mirties dieną, visų 
pirma atsižvelgiant į mirusiojo buvimo 
atitinkamoje valstybėje narėje trukmę bei 
reguliarumą ir to buvimo sąlygas bei 
priežastis.
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Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant palengvinti kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurios teismai kompetentingi 
spręsti paveldėjimo klausimus, gyvenančių 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal testamentą 
gyvenimą, reglamentu turėtų būti jiems 
leidžiama paduoti pareiškimus dėl 
palikimo priėmimo arba atsisakymo 
laikantis savo nuolatinės gyvenamosios 
vietos teisės, prireikus šios valstybės 
teismams.

(14) Siekiant palengvinti kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurios teismai kompetentingi 
spręsti paveldėjimo klausimus, gyvenančių 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal testamentą 
gyvenimą, reglamentu turėtų būti jiems 
taip pat leidžiama paduoti pareiškimus dėl 
palikimo priėmimo arba atsisakymo 
laikantis savo nuolatinės gyvenamosios 
vietos teisės, prireikus šios valstybės 
teismams.

Or. de

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Dėl glaudaus ryšio tarp paveldėjimo 
teisės normų ir daiktinės teisės normų 
reglamente turėtų būti numatyta išimtinė 
turto buvimo vietos valstybės narės teismų 
jurisdikcija, kai pagal šios valstybės narės 
teisę reikia jos teismų įsikišimo siekiant 
imtis daiktinės teisės priemonių, susijusių 
su šio turto perdavimu ir įregistravimu 
žemės kadastruose.

Išbraukta.

Or. de



PE441.200v02-00 10/61 PR\858633LT.doc

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sudarant piliečiams sąlygas pasirinkti 
taikytiną teisę, šiuo reglamentu turėtų būti 
padidintos piliečių galimybės iš anksto 
organizuoti paveldėjimą. Šis pasirinkimas 
turėtų būti tiksliai apibrėžtas, siekiant 
paisyti įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą teisėtų lūkesčių.

(18) Sudarant piliečiams sąlygas pasirinkti 
taikytiną teisę, šiuo reglamentu turėtų būti 
padidintos piliečių galimybės iš anksto 
organizuoti paveldėjimą. Šis pasirinkimas 
turėtų būti tiksliai apibrėžtas, siekiant 
paisyti įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą teisėtų lūkesčių. Pagal favor 
testamenti principą asmuo gali pasirinkti, 
kad jo palikimo paveldėjimą 
reglamentuojanti teisė būtų valstybės, 
kurios pilietybę ji turi pasirinkimo metu 
arba mirties dieną, teisė. Kelių šalių 
pilietybę turintis asmuo turėtų turėti 
galimybę pasirinkti. Taikytinos teisės 
pasirinkimas turėtų būti aiškus, turėtų 
būti taikomi visuotinai pripažinti 
aiškinimo interpretavimo kriterijai.

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutinės valios formos galiojimas
nepriklauso šio reglamento taikymo 
sričiai. Tose valstybėse narėse, kurios 
ratifikavo 1961 m. spalio 5 d. Hagos 
konvenciją dėl įstatymų, susijusių su 
testamentinės valios forma, kolizijos, 
formos galiojimas reglamentuojamas šios 
konvencijos nuostatomis.

(19) Tose valstybėse narėse, kurios 
ratifikavo 1961 m. spalio 5 d. Hagos 
konvenciją dėl įstatymų, susijusių su 
testamentinės valios forma, kolizijos, 
formos galiojimas reglamentuojamas šios 
konvencijos nuostatomis. Tačiau į 
reglamento tekstą reikėtų įtraukti 
papildomas nuostatas, susijusias su 
paskutinės valios, įskaitant paveldėjimo 
susitarimus, formos galiojimu.

Or. de
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Reikėtų įtraukti papildomas 
nuostatas, kuriomis būtų nustatyta 
galėjimui sudaryti testamentą taikytina 
teisė.

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant palengvinti kitoje valstybėje 
narėje įgytų paveldėjimo teisių 
pripažinimą, įstatymų kolizijos norma 
turėtų būti skatinamas paveldėjimo 
susitarimų galiojimas, išlaikant 
alternatyvius ryšius. Turėtų būti 
atsižvelgta į trečiųjų šalių teisėtus 
lūkesčius.

(20) Valstybės narės turėtų užtikrinti 
paveldėjimo susitarimų galiojimą ir pagal 
juos įgytų teisių pripažinimą. Kiekvienam 
palikėjui individualiai nustatoma 
taikytina teisė pagal šio reglamento 
nuostatas, taip pat paveldėjimo susitarimų 
atvejais. Faktinis paveldėjimo susitarimo 
galiojimas ir kiti su juo susiję teisiniai 
aspektai turėtų būti atskirai sprendžiami. 
Esant reikalui šios nuostatos mutatis 
mutandis taikomos bendriesiems 
testamentams.

Or. de
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Nekilnojamojo arba į viešuosius 
registrus įtraukto paveldimo turto atvejais, 
nepažeidžiamos teisės nuostatos, 
susijusios su turto buvimo vieta, daiktinių 
teisių nustatymu arba perdavimu arba jų 
įtraukimu į viešuosius registrus.

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Jei remiantis teisės pasirinkimu 
taikomos kitos valstybės teisinės normos, 
pagal tarptautinės privatinės teisės 
principus, turi būti taikomos tik tos 
valstybės materialiosios normos. Kitu 
atveju taikomos tarptautinės privatinės 
teisės normos, kuriose nurodoma 
atitinkamos valstybės narės teisė. Valstybė 
narė taiko savo materialiąją teisę.

Or. de

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turėtų būti suteikta 

(24) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turėtų būti suteikta 
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galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei 
konkrečiu atveju ši prieštarautų ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. Tačiau 
teismai neturėtų galėti taikyti viešosios 
tvarkos išimties, siekdami nepaisyti kitos 
valstybės narės teisės arba atsisakyti 
pripažinti ar vykdyti kitoje valstybėje 
narėje priimtą teismo sprendimą, autentišką 
aktą, teisminį susitarimą arba Europos 
paveldėjimo pažymėjimą, jei tai 
prieštarautų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijai, ypač jos 21 straipsniui, 
kuriuo draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija.

galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei 
konkrečiu atveju ši aiškiai prieštarautų 
ginčo nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. 
Tačiau teismai neturėtų galėti taikyti 
viešosios tvarkos išimties, siekdami 
nepaisyti kitos valstybės narės teisės arba 
atsisakyti pripažinti ar vykdyti kitoje 
valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, 
autentišką aktą, teisminį susitarimą arba 
Europos paveldėjimo pažymėjimą, jei toks 
veiksmas prieštarautų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijai, ypač jos 
21 straipsniui, kuriuo draudžiama bet 
kokios formos diskriminacija. Negalima 
atsisakyti taikyti kitos valstybės narės teisę 
tai motyvuojant privalomosios palikimo 
dalies teisės skirtumais.

Or. de

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant atsižvelgti į skirtingą su 
paveldėjimu susijusių klausimų sprendimą, 
reglamentu turėtų užtikrintas autentiškų 
aktų pripažinimas ir vykdymas. Tačiau 
autentiški aktai negali būti prilyginti 
teismo sprendimams, kai kalbama apie jų 
pripažinimą. Autentiškų aktų pripažinimas 
reiškia, kad akto turinys turi tokią pat 
visapusišką įrodomąją svarbą ir tokias pat 
pasekmes kaip ir jų kilmės šalyje, jiems 
galioja galiojimo prezumpcija, išskyrus 
atvejus, kai jie užginčijami. Galiojimą 
visada bus galima užginčyti autentiško 
dokumento kilmės valstybės narės teisme 
šios valstybės narės nustatytomis 
procedūrinėmis sąlygomis.

(26) Siekiant atsižvelgti į skirtingą su 
paveldėjimu susijusių klausimų sprendimą, 
reglamentu turėtų užtikrintas laisvas 
autentiškų dokumentų judėjimas ir 
vykdymas. Tačiau autentiški dokumentai 
negali būti prilyginti teismo sprendimams, 
kai kalbama apie jų pripažinimą. Oficialių 
dokumentų turinys kilmės ir paskirties 
šalies teisės nuostatų ribose turi turėti 
tokią pat visapusišką įrodomąją svarbą ir 
galiojimo prezumpciją, kurią galima 
užgincyti. Galiojimą visada bus galima 
užginčyti. Sandoriui, kurio pagrindu buvo 
sudarytas autentiškas dokumentas, 
taikoma tarptautinė privatinė teisė ir 
palikimui taikytina teisė.

Or. de
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant greitai, už prieinamą kainą ir 
veiksmingai spręsti tarptautinio 
paveldėjimo klausimus Europos Sąjungoje, 
reikia suteikti įpėdiniui pagal įstatymą, 
įpėdiniui pagal testamentą, testamento 
vykdytojui arba administratoriui galimybę 
lengvai neteisminiu būdu įrodyti savo 
statusą paveldimo turto buvimo vietos 
valstybėse narėse. Kad šio įrodymo 
judėjimas Europos Sąjungoje būtų 
lengvesnis, šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyta vienoda Europos paveldėjimo 
pažymėjimo forma ir paskirta 
kompetenciją jį išduoti turinti institucija. 
Siekiant atsižvelgti į subsidiarumo 
principą, šis pažymėjimas neturėtų pakeisti 
valstybių narių nacionalinių procedūrų. 
Reglamente turėtų būti nurodytas ryšys su 
šiomis procedūromis.

(27) Siekiant greitai, už prieinamą kainą ir 
veiksmingai spręsti tarptautinio 
paveldėjimo klausimus Europos Sąjungoje, 
reikia suteikti įpėdiniui pagal įstatymą, 
įpėdiniui pagal testamentą, testamento 
vykdytojui arba administratoriui galimybę 
lengvai neteisminiu būdu įrodyti savo 
statusą paveldimo turto buvimo vietos 
valstybėse narėse. Kad šio įrodymo 
judėjimas Europos Sąjungoje būtų 
lengvesnis, šiuo reglamentu 
tarpvalstybiniams atvejams turėtų būti 
nustatyta vienoda Europos paveldėjimo 
pažymėjimo forma ir paskirta 
kompetenciją jį išduoti turinti institucija. 
Tai gali būti teismai, valstybės įstaigos, 
notarai ir pan. Šią institucija turi paskirti 
valstybė narė, kurios teismai pagal šio 
reglamento nuostatas yra atsakingi už 
bylos nagrinėjimą, taip pat už bylos 
perdavimą ją nagrinėti kitam labiau 
tinkančam teismui arba institucijai.
Siekiant atsižvelgti į subsidiarumo 
principą, šis pažymėjimas neturėtų pakeisti 
valstybių narių nacionalinių procedūrų. 
Reglamente turėtų būti nurodytas ryšys su 
šiomis procedūromis.

Or. de
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reikėtų priimti šiam reglamentui 
įgyvendinti reikalingas priemones, 
laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

(30) Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas
šiam reglamentui įgyvendinti, reikėtų 
suteikti Komisijai įgyvendinimo 
įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. [.../2011/ES], 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo 
įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai1.

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 1 OL L ...

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Visų pirma, reikėtų įgalioti Komisiją 
atlikti šiame reglamente numatytų formų 
pakeitimus pagal Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnyje numatytą procedūrą.

(31) Siekiant priimti šiame reglamente 
numatytų formų pakeitimus, atsižvelgiant į 
įgyvendinančio teisės akto pobūdį, 
laikomasi patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Kadangi šio reglamento tikslai – (33) Kadangi šio reglamento tikslai –
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laisvas asmenų judėjimas, galimybė 
Europos piliečiams iš anksto organizuoti 
tarptautinio pobūdžio paveldėjimą, 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal testamentą, 
kitų su velioniu susijusių asmenų ir 
palikėjo kreditorių teisės – dėl šio 
reglamento masto ir poveikio gali būti 
tinkamiau įgyvendinti ne valstybių narių, o
Bendrijos, ši gali imtis priemonių pagal 
Sutarties 5 straipsnyje įteisintą 
subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti.

užtikrinti laisvą asmenų judėjimą, galimybę
Europos piliečiams iš anksto organizuoti 
tarptautinio pobūdžio paveldėjimą, 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal testamentą, 
kitų su palikėju susijusių asmenų ir 
palikėjo kreditorių teises – negalima 
tinkamai įgyvendinti valstybių narių 
lygmeniu, dėl šio reglamento masto ir 
poveikio gali būti tinkamiau įgyvendinti 
Sąjungos lygmeniu, ši gali imtis priemonių 
pagal ES Sutarties 5 straipsnyje įteisintą 
subsidiarumo principą. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti.

Or. de

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) fizinių asmenų statusui, šeimos 
santykiams ir analogiško poveikio
santykiams;

(a) klausimams, susijusiems su fizinių 
asmenų statusu, šeiminiais santykiais ir
santykiais, kurie pagal tokiems santykiams 
taikytiną teisę turi pasekmes, 
prilyginamas šeiminiams santykiams;

Or. de

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinių asmenų veiksnumui, jei taikomi
19 straipsnio 2 dalies c ir d punktai;

(b) klausimams, susijusiems su fizinių 
asmenų veiksnumu , nepažeidžiant 19 
straipsnio 2 dalies c ir d punktų ir 
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18a straipsnio;

Or. de

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinio asmens dingimui, nebuvimui ir 
tariamai mirčiai;

(c) fizinio asmens dingimui, nebuvimui ir 
tariamai mirčiai, nepažeidžiant 23 
straipsnio nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) santuokinių turto režimo ir turtinio 
režimo, taikytino analogiško 
sutuoktuvėms poveikio santykiams, 
klausimams;

(d) klausimams, susijusiems su 
sutuoktinių turtinius santykius 
reguliojančia teise ir turto režimais dėl 
santykių, kurie pagal tokiems santykiams 
taikytiną teisę turi pasekmes, 
prilyginamas santuokai;

Or. de

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) išlaikymo prievolėms; (e) išlaikymo prievolėms, kai jos 
nustatomos ne dėl mirties;



PE441.200v02-00 18/61 PR\858633LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) teisėms ir turtui, įgytiems arba 
perduotiems ne paveldėjimo dėl mirties 
teise, kaip antai dovanoms, jungtinei kelių 
asmenų nuosavybei, kuri po mirties pereina 
našlei (-iui), pensijų kaupimo sistemoms, 
draudimo sutartims ir analogiškiems 
susitarimams, jei taikomas 19 straipsnio 2 
dalies j punktas;

(f) teisėms ir turtui, įgytiems arba 
perduotiems ne paveldėjimo dėl mirties 
teise, kaip antai dovanoms, inter vivos 
dovanoms (dovanos dovanotos dar esant 
gyvam), jungtinei kelių asmenų 
nuosavybei, kuri po mirties pereina našlei 
(-iui), pensijų kaupimo sistemoms, 
draudimo sutartims ir analogiškiems 
susitarimams, nepažeidžiant 19 straipsnio 
2 dalies j punkto;

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) bendrovių teisės klausimams, kai antai
bendrovių, asociacijų ir juridinių asmenų 
steigimo aktų ir įstatų, kuriuose nustatoma, 
kas daroma su akcijomis po narių mirties, 
išlygoms;

(g) klausimams, susijusiems su bendrovių, 
asociacijų ir juridinių asmenų teise, pvz.,
bendrovių, asociacijų ir juridinių asmenų
steigimo aktų ir įstatų, kuriuose nustatoma, 
kas bus daroma su akcijomis po akcininkų 
arba narių mirties, išlygoms;

Or. de
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) bendrovių, asociacijų ir juridinių 
asmenų paleidimui, panaikinimui ir 
susijungimui; 

(h) bendrovių, asociacijų arba juridinių 
asmenų paleidimui, panaikinimui ir 
susijungimui; 

Or. de

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) patikos fondų steigimui, veikimui ir 
paleidimui;

(i) patikos fondų steigimui, 
administravimui ir paleidimui, išskyrus 
patikos fondus, įsteigtus pagal testamentą 
arba įstatymiška paveldėjimo tvarka;

Or. de

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) daiktinių teisių į turtą pobūdžiui ir šių 
teisių viešinimui. 

(j) teisių in rem  pobūdžiui, teisių in rem 
įregistravimui viešajame registre arba jų 
viešinimui bei teisės in rem įregistravimo 
arba neįregistravimo viešajame registre 
pasekmėms.

Or. de
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėžtys Apibrėžtys

(a) paveldėjimas – bet kokios formos 
nuosavybės perdavimas dėl mirties, 
nesvarbu, ar tai savanoriškas perdavimas 
testamentu arba paveldėjimo susitarimu, ar 
įstatyminis nuosavybės perdavimas dėl 
mirties;

(a) mirusiojo turto paveldėjimas – bet 
kokios formos turto, teisių ir prievolių
perdavimas dėl mirties, nesvarbu, ar tai 
savanoriškas perdavimas testamentu arba 
paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties;

Or. de

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija, 
vykdanti su paveldėjimu susijusią teisminę 
funkciją. Teismams prilyginamos kitos 
valdžios institucijos, kurioms viešoji 
valdžia perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

(b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija, 
arba teismo paskirtas asmuo arba 
institucija, vykdanti su paveldėjimu 
susijusią teisminę funkciją. Teismams 
prilyginamos kitos valdžios institucijos, 
kurioms viešoji valdžia perdavė vykdyti 
šiame reglamente numatytai teismų 
kompetencijai priklausančias funkcijas.

Or. de

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) paveldėjimo susitarimas – susitarimas, Pakeitimas neturi įtakos LT k. variantui.
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kuriuo už atlygį arba be jo suteikiamos, 
keičiamos ir panaikinamos teisės į būsimą 
vienos arba daugiau susitarimo šalių 
palikimą;

Or. de

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) bendrieji testamentai – trečiosios šalies 
labui ir (arba) remiantis abipusiška bei 
tarpusavio nuostata dviejų arba daugiau 
asmenų sudaryti testamentai, išdėstyti tame 
pačiame akte;

(d) bendrieji testamentai – dviejų arba 
daugiau asmenų jų bendru sprendimu
sudaryti testamentai, išdėstyti tame 
pačiame akte arba keliuose 
dokumentuose;

Or. de

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kilmės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, 
patvirtintas arba sudarytas teisminis 
susitarimas ir parengtas autentiškas aktas;

(e) kilmės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, 
patvirtintas arba sudarytas teisminis 
susitarimas ir parengtas autentiškas 
dokumentas;

Or. de
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) prašomoji valstybė narė – valstybė narė, 
kurios prašoma pripažinti ir (arba) vykdyti
teismo sprendimą, teisminį susitarimą arba 
autentišką aktą;

(f) vykdymo valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje prašoma pripažinti teismo 
sprendimą, teisminį susitarimą ar 
autentišką dokumentą, paskelbti jį 
vykdytinu arba jį vykdyti;

Or. de

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo priimtas sprendimas paveldėjimo 
byloje, nesvarbu, ar yra įvardijamas kaip 
potvarkis, sprendimas, nutartis ar 
vykdomasis raštas, taip pat teismo 
sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

(g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo, teismo paskirtos institucijos arba 
asmens priimtas sprendimas arba 
priemonė paveldėjimo byloje, nesvarbu, ar 
yra įvardijamas kaip potvarkis, sprendimas, 
nutartis ar vykdomasis raštas, taip pat 
teismo sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

Or. de

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) teisminis susitarimas – teismo 
patvirtintas arba teismo proceso metu 
sudarytas susitarimas paveldėjimo byloje;
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Or. de

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) autentiškas aktas – formaliai kaip 
autentiškas aktas sudarytas arba 
įregistruotas aktas, kurio autentiškumas:

(h) autentiškas dokumentas – formaliai 
kaip autentiškas dokumentas sudarytas arba 
įregistruotas dokumentas paveldėjimo 
byloje, kurio autentiškumas:

Or. de

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) Europos paveldėjimo pažymėjimas –
kompetentingo teismo pagal šio 
reglamento VI skyrių išduotas 
pažymėjimas. 

(i) Europos paveldėjimo pažymėjimas –
kompetentingo teismo arba 
kompetentingos institucijos pagal šio 
reglamento VI skyrių išduotas 
pažymėjimas. 

Or. de

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos šio reglamento nuostatos, 
kompetentingi priimti sprendimą 
paveldėjimo byloje yra valstybės narės, 
kurios teritorijoje mirties dieną velionis

Valstybės narės, kurios teritorijoje mirties 
dieną palikėjas turėjo nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teismai yra 
kompetentingi priimti sprendimus 
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turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, teismai. paveldėjimo byloje dėl viso palikimo.

Or. de

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal 17 straipsnį velionis pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių 
prašymu ir, jei mano, kad valstybės narės, 
kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje, gali 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams. 

1. Jei pagal 17 straipsnį palikėjas pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių arba 
vieno iš susijusių asmenų prašymu ir, jei 
mano, kad valstybės narės, kurios teisė 
pasirinkta, teismai labiau tinka priimti 
sprendimą paveldėjimo byloje, gali 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams arba 37 straipsnyje nurodytoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

Or. de

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 4 straipsnį kompetentingas 
teismas nustato laikotarpį, per kurį 
remiantis 1 dalimi turi būti kreipiamasi į 
valstybės narės, kurios teisė pasirinkta,
teismus. Jei per tą laikotarpį nesikreipiama 
į teismus, kompetentingas lieka teismas, 
kuriame buvo iškelta byla.

2. Teismas, kuriame pagal 4 straipsnį 
iškelta byla, susitarimo šalims arba 
susijusiems asmenims nustato laikotarpį, 
per kurį remiantis 1 dalimi turėtų būti 
kreipiamasi į valstybės narės teismus. Jeigu 
iki to laikotarpio pabaigos nesikreipiama į 
pirmiau minėtos valstybės narės teismus, 
kompetentingas lieka teismas, kuriame 
pagal 4 straipsnį buvo iškelta byla.
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Or. de

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, kurios teisė pasirinkta, 
teismai pasiskelbia kompetentingais 
praėjus ne daugiau kaip aštuonioms 
savaitėms nuo dienos, kurią buvo kreiptasi 
į juos remiantis 2 dalimi. Šiuo atveju 
teismas, kuriame byla buvo iškelta 
pirmiausia, nedelsdamas atsisako savo 
kompetencijos. Priešingu atveju 
kompetentingas lieka teismas, kuriame 
byla buvo iškelta pirmiausia.

3. Valstybės narės, kurios teisė pasirinkta, 
teismai pasiskelbia kompetentingais per 
tris mėnesius nuo dienos, kurią buvo 
kreiptasi į juos remiantis 2 dalimi. Šiuo 
atveju teismas, kuriame byla buvo iškelta 
pirmiausia, nedelsdamas atsisako savo 
kompetencijos. Priešingu atveju 
kompetentingas lieka teismas, kuriame 
byla buvo iškelta pirmiausia.

Or. de

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a ir b punktuose nurodytais 
atvejais jurisdikcijai priklauso visas 
paveldimas turtas.

Or. de

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teismas, kuriame pagal 4, 5 arba 6 „Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
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straipsnius tebenagrinėjama byla, taip pat 
yra kompetentingas nagrinėti priešieškinį, 
jei jis priklauso šio reglamento taikymo 
sričiai.

įtakos neturi“.

Or. de

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpėdinio pagal įstatymą arba pagal 
testamentą nuolatinės gyvenamosios vietos 
teismai taip pat yra kompetentingi priimti 
pareiškimus dėl palikimo pagal įstatymą 
arba pagal testamentą priėmimo ar 
atsisakymo arba dėl įpėdinio pagal 
įstatymą arba testamentą atsakomybės 
apribojimo, jei šie pareiškimai turi būti 
paduoti teismui. 

Įpėdinio pagal įstatymą arba pagal 
testamentą nuolatinės gyvenamosios vietos 
teismai, kaip ir pagal 4 straipsnį 
kompetentingas teismas, taip pat yra 
kompetentingi priimti pareiškimus dėl 
palikimo pagal įstatymą arba pagal 
testamentą priėmimo ar atsisakymo arba 
dėl įpėdinio pagal įstatymą arba testamentą 
atsakomybės apribojimo, jei šie 
pareiškimai turi būti paduoti teismui. 

Or. de

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis
Turto buvimo vietos teismų jurisdikcija

Kai pagal turto buvimo vietos valstybės 
narės teisę reikalingas jos teismų 
įsikišimas siekiant priimti daiktinės teisės 
priemonių, susijusių su šio turto 
perdavimu, įregistravimu viešuosiuose 
registruose arba perkėlimu į tokį registrą, 
šios valstybės narės teismai yra 

Išbraukta.
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kompetentingi priimti tokias priemones.

Or. de

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipimasis į teismą Kreipimasis į teismą
(b) jei aktas turi būti įteiktas prieš jį 
pateikiant teismui – tą dieną, kai jį gauna 
už jo įteikimą atsakinga institucija, jei 
ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių 
turėjo imtis, kad aktas būtų pateiktas 
teismui.

(b) jei aktas turi būti įteiktas prieš jį 
pateikiant teismui – tą dieną, kai jį gauna 
už jo įteikimą atsakinga institucija, jei 
ieškovas vėliau ėmėsi priemonių, kurių 
turėjo imtis, kad aktas būtų pateiktas 
teismui, arba

Or. de

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jeigu procesas pradedamas teismo 
iniciatyva tuo metu, kai teismas pradėjo 
pirmąjį procesinį veiksmą. 

Or. de

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jei į valstybės narės teismą kreipiamasi dėl 
bylos, kurios nagrinėti pagal šį reglamentą 
teismas neturi jurisdikcijos, šis teismas turi 
savo iniciatyva paskelbti, kad neturi 
jurisdikcijos.

Jei į valstybės narės teismą kreipiamasi dėl 
paveldėjimo bylos, kurios nagrinėti pagal 
šį reglamentą teismas neturi jurisdikcijos, 
šis teismas turi savo iniciatyva paskelbti, 
kad neturi jurisdikcijos.

Or. de

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1393/2007 dėl civilinių arba 
komercinių bylų teisminių ir neteisminių 
dokumentų įteikimo valstybėse narėse 
19 straipsnis taikomas vietoj šio straipsnio
1 dalies nuostatų, jei, vykdydama minėtą 
reglamentą, bylos iškėlimo arba lygiavertį 
aktą viena valstybė narė turėjo perduoti 
kitai valstybei narei.

„Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi“.

Or. de

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Reglamento (EB) Nr. 1384/2007 
nuostatos netaikomos, taikomas 1965 m. 
lapkričio 15 d. Hagos konvencijos dėl 
teisminių ir neteisminių dokumentų 
civilinėse arba komercinėse bylose 
įteikimo užsienyje 15 straipsnis, jei pagal 
šią konvenciją bylos iškėlimo ar lygiavertį 
aktą reikėjo išsiųsti į užsienį.

3. Kai Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 
netaikomas, taikomas 1965 m. lapkričio 
15 d. Hagos konvencijos dėl teisminių ir 
neteisminių dokumentų civilinėse arba 
komercinėse bylose įteikimo užsienyje 15 
straipsnis, jei pagal šią konvenciją bylos 
iškėlimo ar lygiavertį aktą reikėjo išsiųsti į 
užsienį.
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Or. de

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šį straipsnį ieškiniai yra susiję, kai 
juos sieja toks glaudus ryšys, kad juos 
tikslinga nagrinėti ir spręsti kartu, siekiant 
išvengti sprendimų nesuderinamumo 
rizikos, atsirandančios bylas nagrinėjant 
atskirai.

„Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.“

Or. de

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip visam savo palikimui taikytiną 
teisę, asmuo gali pasirinkti savo pilietybės
valstybės teisę.

1. Kaip visam savo palikimui taikytiną 
teisę, asmuo gali pasirinkti valstybės, 
kurios pilietybę jis turi pasirinkimo metu,
teisę. Pasirinkta teisė galioja ir tuomet, 
kai asmuo savo mirties dieną turi pilietybę 
tos valstybės, kurios teisę jis pasirinko.

Or. de



PE441.200v02-00 30/61 PR\858633LT.doc

LT

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paveldėjimui taikytina teisė turi būti 
aiškiai nurodoma pareiškime, kuriame 
išreiškiama paskutinė valia. 

2. Paveldėjimui taikytina teisė turi būti 
nurodoma išreiškiant paskutinę valią dėl 
turto palikimo. 

Or. de

Pagrindimas

Įstatymo tekste žodis „aiškiai“(17 straipsnio 2 dalis) turėtų būti išbrauktas. Taikytinos teisės 
pasirinkimas yra valios pareiškimas, kuriam turėtų būti taikomi pripažinti aiškinimo 
kriterijai. Paveldėjimo teisėje laikomasi bendrojo principo, jog reikėtų atsižvelgti į palikėjo 
išreikštą valią (favor testamenti).

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikytiną teisę nurodęs asmuo keičia 
arba panaikina pareiškimą, laikydamasis 
paskutinės valios nuostatų keitimo arba 
panaikinimo sąlygų. 

4. Keičiant arba atšaukiant tokį teisės 
pasirinkimą mutatis mutandis taikomos 2 
ir 3 dalys. 

Or. de

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Su asmens palikimu susijęs susitarimas 
reglamentuojamas teise, kuri susitarimo 
sudarymo dieną pagal šį reglamentą būtų 

1. Su asmens palikimu susijęs susitarimas 
reglamentuojamas teise, kuri pagal šį 
reglamentą būtų buvusi taikoma šio asmens 
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buvusi taikoma šio asmens palikimui jo 
mirties atveju. Vis dėlto, jei pagal šią teisę 
susitarimas negalioja, jo galiojimas bus 
priimtinas, jei bus priimtinas pagal teisę, 
kuri mirties dieną pagal šį reglamentą 
taikoma paveldėjimui. Tokiu atveju 
susitarimas reglamentuojamas šia teise.

palikimo paveldėjimui, jeigu palikimas 
būtų atsiradęs susitarimo sudarymo dieną.

Or. de

Pagrindimas

18 straipsnio 1 dalies antras ir trečias sakiniai grindžiami favor testamenti principu. Tačiau 
paveldėjimo susitarime nustatomi daugelio susijusių asmenų sutartiniai įsipareigojimai, 
būtent remiantis ir pasikliaunant susitarimo sudarymo metu tariamai galiojančia teisine 
sistema. Šio principo neturėtų būti galima pakeisti pasikeitus tik vieno iš susijusių asmenų 
paveldėjimo teisei, todėl šiuos du sakinius reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su kelių asmenų palikimu susijęs 
susitarimas galioja iš esmės tik tuomet, jei 
šis galiojimas yra priimtinas pagal teisę, 
kuri, remiantis 16 straipsniu, susitarimo 
sudarymo dieną būtų buvusi taikoma vieno 
iš palikėjų mirties atveju, palikimui. Jei 
susitarimas galioja pagal teisę, taikytiną 
vienintelio iš palikėjų palikimui, taikoma 
ši teisė. Jei susitarimas galioja pagal teisę, 
taikytiną kelių palikėjų palikimui, jis 
reglamentuojamas teise, su kuria jis 
glaudžiausiai susijęs.

2. Su kelių asmenų palikimu susijusiam 
paveldėjimo susitarimui taikoma teisė, 
kuri pagal šį reglamentą būtų buvusi 
taikoma visų susijusių asmenų palikimui, 
jeigu palikimas būtų atsiradęs susitarimo 
sudarymo dieną. Jeigu pagal pirmą dalį 
paveldėjimo susitarimui taikoma daugiau 
nei viena teisinė sistema ir paveldėjimo 
susitarimas pripažįstamas tik vienoje iš 
šių teisinių sistemų, paveldėjimo 
susitarimą reglamentuoja ši teisė. Jei 
paveldėjimo susitarimas pripažįstamas 
daugiau nei vienoje iš šių teisinių sistemų, 
jis reglamentuojamas teise, su kuria jis 
glaudžiausiai susijęs.

Or. de
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kaip susitarimui taikytiną teisę, šalys 
gali nurodyti teisę, kurią palikėjas arba
vienas iš palikėjų būtų galėjęs pasirinkti 
pagal 17 straipsnį.

3. Kaip susitarimui taikytiną teisę, susiję 
asmenys gali nurodyti teisę, kurią vienas iš 
palikėjų būtų galėjęs pasirinkti pagal 
17 straipsnį, su sąlyga, kad šioje teisėje 
pripažįstami paveldėjimo susitarimai.

Or. de

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje numatytas teisės 
taikymas nepažeidžia asmens, kuris nėra 
susitarimo šalis ir kuris pagal 16 arba 
17 straipsniuose nurodytą teisę turi teisę 
gauti privalomąją palikimo dalį arba kitą 
teisę, kurios iš jo negali atimti palikėjas, 
teisių.

4. 1, 2 ir 3 dalys susijusios tik su 
paskutinės valios dėl turto palikimo 
pareiškimo sutartiniais aspektais, 
pavyzdžiui, faktiniu paveldėjimo 
susitarimo galiojimu, jo privalomojo 
poveikio pobūdžiu ir taikymo sritimi, 
išaiškinimu ir panaikinimu, taip pat 
susitarimo nutraukimu.

Or. de

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio nuostatos mutatis 
mutandis taikomos bendriesiems 
testamentams. 
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Or. de

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Galėjimas disponuoti palikimu

1. Testatorius gali disponuoti palikimu, jei 
jis galėjo tai daryti pagal:
a) teisę, kuria būtų buvęs 
reglamentuojamas jo palikimo 
paveldėjimas, jei testatorius būtų miręs 
valios pareiškimo dieną, arba
b) palikimui mirties dieną taikytiną teisę 
pagal šį reglamentą.
2. 1 dalis mutatis mutandis taikoma 
keičiant ar atšaukiant paskutinę valią dėl 
turto palikimo bei nutraukiant 
paveldėjimo susitarimą.

Or. de

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Formalus paskutinės valios dėl turto 

palikimo galiojimas
1. Paskutinės valios pareiškimas formaliai 
galioja, jeigu jis:
a) būtų formaliai galiojęs pagal teisę, 
kuria būtų buvęs reglamentuojamas 
palikimo paveldėjimas, jei testatorius būtų 
miręs valios pareiškimo dieną, arba
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b) formaliai galioja pagal palikimui 
testatoriaus mirties dieną pagal šį 
reglamentą taikytiną teisę.
2. 1 dalis mutatis mutandis taikoma 
keičiant ar atšaukiant paskutinę valią dėl 
turto palikimo bei nutraukiant 
paveldėjimo susitarimą.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad parengimo dieną formaliai galiojantys paskutinės valios dėl turto 
palikimo pareiškimai nenustotų galioti dėl pasikeitusios taikytinos teisės ir, kita vertus, būtų 
išaiškintas paveldėjimo susitarimų formos klausimas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III skyriuje nurodyta teise 
reglamentuojami visi paveldėjimo 
klausimai – nuo palikimo atsiradimo iki 
galutinio perdavimo teisę jį gauti 
turintiems asmenims.

1. Šiame skyriuje nurodyta teise 
reglamentuojami visi paveldėjimo 
klausimai – nuo palikimo atsiradimo iki 
galutinio perdavimo teisę jį gauti 
turintiems asmenims.

Or. de

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą teisės, įskaitant našlės (-io)
paveldėjimo teises, šių asmenų atitinkamų 
palikimo dalių nustatymas, velionio jiems 
nustatytos prievolės ir kitos dėl mirties 
atsirandančios paveldėjimo teisės;

(b) įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą teisės, įskaitant likusio gyvo 
sutuoktinio (-ės) arba partnerio (-ės)
paveldėjimo teises, šių asmenų atitinkamų 
palikimo dalių nustatymas, palikėjo jiems 
nustatytos prievolės ir kitos dėl mirties 
atsirandančios paveldėjimo teisės, taip pat 
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palikimo atsisakymas;

Or. de

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) paveldimo turto ir teisių perdavimas 
įpėdiniams pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, įskaitant palikimo pagal 
įstatymą arba pagal testamentą priėmimo 
arba atsisakymo sąlygas ir pasekmes;

(f) palikimą sudarančio turto, teisių ir 
prievolių perdavimas įpėdiniams pagal 
įstatymą ir atitinkamais atvejais pagal 
testamentą, įskaitant palikimo pagal 
įstatymą arba palikimo pagal testamentą 
priėmimo arba atsisakymo sąlygas ir 
pasekmes, nepažeidžiant 20a straipsnio;

Or. de

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) įpėdinių, testamento vykdytojų ir kitų 
palikimo administratorių įgaliojimai, 
pavyzdžiui, parduoti turtą ir grąžinti 
skolas kreditoriams; 

(g) įpėdinių, testamento vykdytojų ir kitų 
palikimo administratorių įgaliojimai, visų 
pirma susiję su turto pardavimu ir skolų 
grąžinimu kreditoriams; 

Or. de
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) laisva palikimo dalis, privalomosios 
palikimo dalys ir kiti laisvės disponuoti 
palikimu apribojimai, įskaitant teisminės 
arba kitos institucijos velionio artimųjų 
labui iš palikimo išskaičiuojamas lėšas;

(i) disponuotina palikimo dalis, 
privalomosios palikimo dalys ir kiti laisvės
pareikšti paskutinę valią dėl turto 
palikimo apribojimai, įskaitant palikėjo
artimiesiems iš palikimo išskaičiuotą dalį, 
taip pat privalomosios palikimo dalies 
atsisakymas;

Or. de

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) paskutinės valios galiojimas,
aiškinimas, keitimas ir panaikinimas, 
išskyrus jos galiojimą iš esmės;

(k) paskutinės valios dėl turto palikimo
faktinis galiojimas ir aiškinimas bei tokios 
valios pakeitimas ir atšaukimas 
nepažeidžiant 18a ir 18b straipsnių, taip
pat

Or. de

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) palikimo pasidalijimas. (l) palikimo padalijimas nepažeidžiant 20a 
straipsnio.

Or. de
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 19 straipsnio nuostatų,
palikimo pagal įstatymą arba pagal 
testamentą priėmimas ar atsisakymas arba 
pareiškimas dėl įpėdinio pagal įstatymą 
arba pagal testamentą atsakomybės 
apribojimo taip pat galioja, jei tenkinamos
valstybės, kurioje įpėdinis pagal įstatymą 
arba pagal testamentą turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisės nuostatos. 

Pareiškimo dėl palikimo pagal įstatymą 
arba palikimo pagal testamentą priėmimo
ar atsisakymo arba pareiškimo dėl įpėdinio 
pagal įstatymą arba įpėdinio pagal 
testamentą atsakomybės apribojimo forma
taip pat galioja, jei ji atitinka paveldėjimui 
taikytinos teisės arba valstybės, kurioje 
įpėdinis pagal įstatymą arba pagal 
testamentą turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisės reikalavimus. 

Or. de

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Vietos, kurioje yra nekilnojamasis turtas, 

teisė (Lex rei sitae)
Šis reglamentas nesudaro kliūčių taikyti 
tokias valstybės, kurioje yra nekilnojamas 
arba į viešuosius registrus įtrauktas 
paveldimas turtas, teisės nuostatas, kurios 
susijusios su nuosavybės ar kitų daiktinių 
teisių į tokį paveldimą turtą nustatymu 
arba perdavimu arba jų įtraukimu į 
viešajį registrą.

Or. de
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Vietos, kurioje yra nekilnojamasis turtas, 

teisė (Lex rei sitae)
Šis reglamentas nesudaro kliūčių taikyti 
tokias valstybės, kurioje yra nekilnojamas 
arba į viešuosius registrus įtrauktas 
paveldimas turtas, teisės nuostatas, kurios 
susijusios su nuosavybės ar kitų daiktinių 
teisių į tokį paveldimą turtą nustatymu 
arba perdavimu, arba su jų įtraukimu į 
viešąjį registrą tik tuo atveju, jeigu teisės 
įgyjamos teisių nustatymo arba perdavimo 
aktu arba teismo sprendimu.

Or. de

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente įpareigojimas taikyti 
valstybės teisę reiškia įpareigojimą taikyti 
šioje valstybėje galiojančias teisės normas, 
išskyrus tarptautinės privatinės teisės 
normas.

Šiame reglamente įpareigojimas taikyti 
valstybės teisę reiškia įpareigojimą taikyti 
šioje valstybėje galiojančias teisės normas, 
išskyrus tarptautinės privatinės teisės 
normas ir išskyrus tokias tarptautinės 
privatinės teisės normas, kuriose visiškai 
ar iš dalies nurodoma taikyti valstybės 
narės teisę. 

Or. de
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam tikra šiame reglamente nurodytos 
teisės nuostata gali būti netaikoma tik 
tuomet, jei jos taikymas nesuderinamas su 
ginčo nagrinėjimo vietos viešąja tvarka. 

1. Tam tikra šiame reglamente nurodytos 
valstybės teisės nuostata gali būti 
netaikoma tik tuomet, jei jos taikymas 
akivaizdžiai nesuderinamas su ginčo 
nagrinėjimo vietos viešąja tvarka.

Or. de

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikros šiame reglamente nurodytos 
teisės nuostatos taikymas negali būti 
laikomas prieštaraujančiu ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai tik dėl 
to, kad jos sąlygos, susijusios su 
privalomąja palikimo dalimi, skiriasi nuo 
ginčo nagrinėjimo vietoje galiojančių 
sąlygų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad 27 straipsnio 2 dalies formuluotė nėra reikalinga ir siūlo įtraukti šį 
teiginį į 27 straipsnio konstatuojamąją dalį.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autentiškų aktų pripažinimas Autentiški dokumentai

Or. de

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoje valstybėje narėje gauti autentiški 
aktai pripažįstami kitose valstybėse narėse, 
jei šių aktų galiojimas nėra užginčijamas jų 
kilmės valstybėje narėje numatyta tvarka
ir jei jų pripažinimas yra suderinamas su
valstybės narės, kurioje prašoma juos 
pripažinti, viešąja tvarka. 

Vienoje valstybėje narėje paveldėjimo 
byloje parengti autentiški dokumentai gali 
laisvai cirkuliuoti valstybėse narėse ir 
jiems netaikomos jokios legalizavimo 
procedūros ar kiti panašūs formalumai. 
Kitose valstybėse narėse jie turi tokią 
pačią įrodomąją galią kaip ir atitinkami 
nacionaliniai dokumentai, tačiau ne 
daugiau, nei numatyta kilmės valstybėje 
narėje, jei šių dokumentų galiojimas nėra 
užginčijamas ir jei jų pripažinimas nėra 
akivaizdžiai nesuderinamas su paskirties
valstybės viešąja tvarka.

Or. de

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu pradedamas naudoti 
Europos paveldėjimo pažymėjimas, kuriuo 
įrodomas įpėdinio pagal įstatymą ir pagal 
testamentą statusas ir testamento 

1. Šiuo reglamentu tarptautiniais tikslais
pradedamas naudoti Europos paveldėjimo 
pažymėjimas (toliau – pažymėjimas), kuris 
šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis 



PR\858633LT.doc 41/61 PE441.200v02-00

LT

vykdytojų arba jį administruojančių 
trečiųjų šalių įgaliojimai. Šį pažymėjimą 
išduoda pagal šį skyrių kompetentinga 
institucija, laikydamasi paveldėjimui 
pagal šio reglamento III skyrių taikytinos 
teisės. 

galioja visose valstybėse narėse.

(Sąvokos „pažymėjimas“ nustatymas 
taikomas visam teisėkūros dokumentui; 
Priėmus šį pakeitimą reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. de

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pažymėjimas skirtas naudoti 
įpėdiniams pagal įstatymą ar įpėdiniams 
pagal testamentą, taip pat testamento 
vykdytojams ar palikimo 
administratoriams, kuriems kitoje nei 
valstybė, kurios kompetentingos 
institucijos išdavė pažymėjimą pagal šį 
skyrių, valstybėje reikia įrodyti 
atitinkamai savo kaip įpėdinio pagal 
įstatymą ar įpėdinio pagal testamentą 
statusą ir (arba) teises arba savo kaip 
testamento vykdytojo ar palikimo 
administratoriaus įgaliojimus, laikantis 
taikytinos teisės, kaip numatyta 
III skyriuje.

Or. de
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pažymėjimas visų pirma gali būti 
naudojamas vienam ar keliems iš toliau 
nurodytų dalykų patvirtinti:
(a) kiekvieno pažymėjime nurodyto 
paveldėjimo teisę turinčio asmens teisėms 
ir šiems asmenims tenkančioms 
atitinkamoms palikimo dalims;
(b) nustatyto turto ar konkrečių turto 
dalių, sudarančių palikimą, priskyrimui 
pažymėjime nurodytam paveldėjimo teisę 
turinčiam asmeniui arba asmenims;
(c) pažymėjime nurodyto asmens 
įgaliojimams vykdyti testamentą arba 
administruoti palikimą.

Or. de

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos paveldėjimo pažymėjimo
taikymas nėra privalomas. Pažymėjimu 
nepakeičiamos nacionalinės procedūros. 
Tačiau pažymėjimo pasekmės taip pat 
pripažįstamos valstybėje narėje, kurios 
institucijos jį išdavė pagal šį skyrių.

2. Pažymėjimo naudojimas nėra 
privalomas. Pažymėjimu nepakeičiamos 
nacionalinės procedūros. Tačiau 
pažymėjimo galiojimas taip pat 
pripažįstamas valstybėje narėje, kurios 
kompetentingos institucijos jį išdavė pagal 
šį skyrių.

Or. de
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pažymėjimas išduodamas bet kokio 
asmens, privalančio pagrįsti savo, kaip 
įpėdinio pagal įstatymą ir pagal testamentą, 
statusą ir savo, kaip testamento vykdytojo 
arba jį administruojančios trečiosios šalies, 
įgaliojimus, prašymu.

1. Pažymėjimas išduodamas bet kokio 
asmens, kuriam jo reikia, kad galėtų
pagrįsti savo, kaip įpėdinio pagal įstatymą 
ir pagal testamentą, statusą arba savo, kaip 
testamento vykdytojo arba jį 
administruojančios trečiosios šalies, 
įgaliojimus kitoje valstybėje nei ta, kurios 
kompetentingos institucijos išdavė 
pažymėjimą pagal šio skyriaus nuostatas, 
prašymu.

Or. de

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pažymėjimą išduoda valstybės narės, 
kurios teismai yra kompetentingi pagal 4, 
5 ir 6 straipsnius, kompetentingas teismas.

2. Pažymėjimą pagal valstybės narės 
nuostatas išduoda kompetentingas teismas 
arba kompetentinga institucija (toliau abu 
vadinami kompetentinga institucija). 4, 5 
ir 6 straipsnių nuostatos taikomos mutatis 
mutandis.

(Sąvoka „kompetentinga institucija“ 
vartojama visame teisės akto tekste; 
priėmus šį pakeitimą reikės padaryti 
atitinkamus techninius pakeitimus visame 
tekste.)

Or. de
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją apie 
kompetentingas institucijas, kad ją būtų 
gali paskelbti viešai.

Or. de

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išduoti paveldėjimo pažymėjimą 
prašantis asmuo, pildydamas I priede 
pateikiamo pavyzdžio formą, nurodo tokią 
turimą informaciją:

1. Išduoti pažymėjimą prašantis asmuo, 
pildydamas I priede pateikiamo pavyzdžio 
formą, nurodo tokią turimą informaciją:

Or. de

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, paskutinės nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas, mirties data 
ir vieta;

(a) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, nuolatinės 
gyvenamosios vietos mirties metu adresas, 
mirties data ir vieta;

Or. de
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) ar velionis buvo sudaręs vedybų sutartį; 
jei taip, jis turi pridėti prie prašymo vedybų 
sutarties kopiją;

(e) ar velionis buvo sudaręs vedybų arba 
partnerystės sutartį; jei taip, jis turi pridėti 
prie prašymo atitinkamos sutarties kopiją;

Or. de

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašytojas turi įrodyti pateiktų duomenų 
tikslumą, pateikdamas autentiškus 
dokumentus. Jei šių dokumentų 
neįmanoma pateikti arba juos galima 
pateikti tik įveikus neproporcingai didelius 
sunkumus, leidžiama naudoti kitas įrodymo 
priemones.

2. Prašytojas turi aiškiai įrodyti pateiktų 
duomenų tikslumą, pateikdamas 
autentiškus dokumentus. Jei šių dokumentų 
neįmanoma pateikti arba juos galima 
pateikti tik įveikus neproporcingai didelius 
sunkumus, leidžiama naudoti kitas įrodymo 
priemones.

Or. de

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingas teismas imasi reikiamų 
priemonių pateiktų duomenų teisingumui 
patikrinti. Jei tai įmanoma pagal 
nacionalinę teisę, teismas reikalauja, kad 
duomenys būtų pateikti prisiekiant.

3. Kompetentinga institucija imasi 
reikiamų priemonių pateiktų duomenų 
teisingumui patikrinti. Jei ir kiek tai 
įmanoma pagal nacionalinę teisę, 
kompetentinga institucija reikalauja, kad 
duomenys būtų pateikti prisiekiant, 
padarant priesaikai tolygų pareiškimą 
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arba kitu didesnį poveikį turinčiu būdu.

Or. de

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pažymėjimas išduodamas tik tuomet, jei 
kompetentingas teismas laiko įrodytais 
prašymui pagrįsti pateiktus faktus. 
Kompetentingas teismas pažymėjimą 
išduoda nedelsdamas.

1. Pažymėjimas išduodamas tik tuomet, jei 
kompetentinga institucija laiko įrodytais 
prašymui pagrįsti pateiktus faktus. 
Kompetentinga institucija pažymėjimą 
išduoda nedelsdama.

Or. de

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdamas į prašytojo pateiktus 
duomenis, aktus ir kitas įrodymo 
priemones, kompetentingas teismas
automatiškai atlieka faktams patikrinti 
reikalingus tyrimus ir ieško kitų, jo
nuomone, svarbių įrodymų.

2. Atsižvelgdama į prašytojo pateiktus 
duomenis, aktus ir kitas įrodymo 
priemones, kompetentinga institucija
automatiškai atlieka faktams patikrinti 
reikalingus tyrimus ir ieško kitų, jos 
nuomone, svarbių įrodymų.

Or. de
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šį skyrių valstybės narės suteikia 
galimybę kitų valstybių narių 
kompetentingiems teismams susipažinti su 
civilinės būklės aktų registrų, registrų, 
kuriuose viešinami su paveldėjimu arba 
velionio šeimos santuokinio turto režimu 
susiję aktai arba faktai, ir nekilnojamojo 
turto registrų įrašais.

3. Pagal šį skyrių valstybės narės suteikia 
galimybę kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms susipažinti 
su civilinės būklės aktų registrų, registrų, 
kuriuose viešinami su paveldėjimu arba 
velionio šeimos santuokinio turto režimu 
susiję aktai arba faktai, ir nekilnojamojo 
turto registrų įrašais.

Or. de

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pažymėjimą išduodantis teismas gali 
pakviesti atvykti suinteresuotuosius 
asmenis ir galimus administratorius bei 
vykdytojus ir skelbti kvietimus pareikšti 
savo teises kitus galimus palikimo gavėjus.

4. Pažymėjimą išduodanti kompetentinga 
institucija gali pakviesti atvykti 
suinteresuotuosius asmenis ir galimus 
administratorius bei vykdytojus ir skelbti 
kvietimus pareikšti savo teises kitus 
galimus palikimo gavėjus.

Or. de

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos paveldėjimo pažymėjimui gauti 
užpildoma II priede pateikiama standartinė 
forma.

1. Europos pažymėjimui gauti užpildoma II 
priede pateikiama standartinė forma.



PE441.200v02-00 48/61 PR\858633LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažymėjimą išduodantis teismas, 
faktinė ir teisinė informacija, leidžianti 
šiam teismui laikyti save kompetentingu
išduoti pažymėjimą, ir išdavimo data;

(a) pažymėjimą išduodanti kompetentinga 
institucija, faktinė ir teisinė informacija, 
leidžianti šiai institucijai laikyti save 
kompetentinga išduoti pažymėjimą, ir 
išdavimo data;

Or. de

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, paskutinės nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas, mirties data 
ir vieta;

(b) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, nuolatinės 
gyvenamosios vietos mirties metu adresas, 
mirties data ir vieta;

Or. de

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) velionio sudarytos vedybų sutartys; (c) velionio sudarytos vedybų ar 
partnerystės sutartys;
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Or. de

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) jei yra keli įpėdiniai pagal įstatymą, 
kiekvienam iš jų priklausanti palikimo 
dalis, prireikus – konkrečiam įpėdiniui 
pagal įstatymą priklausančio turto arba 
teisių sąrašas; 

(h) jei yra keli įpėdiniai pagal įstatymą, 
kiekvienam iš jų priklausanti palikimo 
dalis ir konkrečiam įpėdiniui pagal 
įstatymą priklausančio turto arba teisių 
sąrašas; 

Or. de

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalies nurodytų duomenų galima 
nepaiteikti, jei jų nereikia norint 
panaudoti pažymėjimą ir siekiant su juo 
susijusių tikslų ir jei to paprašo 
pareiškėjas, taip pat tuo atveju, jeigu tai 
nenumatoma pagal taikytiną teisę arba 
jeigu jie nesvarbūs.

Or. de

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visose valstybėse narėse Europos 1. Visose valstybėse narėse Europos 
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paveldėjimo pažymėjimas automatiškai 
pripažįstamas kaip dokumentas, kuriuo 
įrodomas įpėdinių pagal įstatymą bei pagal 
testamentą statusas ir testamento vykdytojų 
arba jį administruojančių trečiųjų šalių 
įgaliojimai. 

pažymėjimas automatiškai pripažįstamas 
kaip dokumentas, kuriuo įrodomas įpėdinių 
pagal įstatymą bei pagal testamentą 
statusas ir, jei numatyta pagal taikytiną 
teisę – testamento vykdytojų arba jį 
administruojančių trečiųjų šalių 
įgaliojimai. 

Or. de

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pažymėjimo galiojimo laikotarpį jo 
duomenys visose valstybėse narėse laikomi 
teisingais. Daroma prielaida, kad asmuo, 
kuris pažymėjime įvardijamas kaip įpėdinis 
pagal įstatymą, įpėdinis pagal testamentą, 
testamento vykdytojas arba 
administratorius, turi paveldėjimo teisę 
arba pažymėjime nurodytus 
administravimo įgaliojimus ir kad galioja 
tik pažymėjime nurodytos sąlygos bei 
apribojimai. 

2. Pažymėjimo galiojimo laikotarpį jo 
duomenys visose valstybėse narėse laikomi 
teisingais. Daroma prielaida, kad asmuo, 
kuris pažymėjime įvardijamas kaip įpėdinis 
pagal įstatymą, įpėdinis pagal testamentą, 
testamento vykdytojas arba 
administratorius, turi šią teisę arba 
pažymėjime nurodytus ar pagal taikytiną 
teisę suteikiamus administravimo 
įgaliojimus ir kad galioja tik atitinkamai 
atsirandančios sąlygos bei apribojimai. 

Or. de

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimo savininkui už turtą 
sumokantis arba turtą jam perduodantis
asmuo, įgaliotas atlikti tokius veiksmus 
remiantis pažymėjimu, atleidžiamas nuo 
atsakomybės, nebent jis žino, kad 
pažymėjimo turinys neatitinka tikrovės.

3. Pažymėjimo savininkui mokantis asmuo, 
įgaliotas atlikti tokius veiksmus remiantis 
pažymėjimu, atleidžiamas nuo 
atsakomybės, nebent jis žino, kad 
pažymėjimo turinys neatitinka tikrovės.



PR\858633LT.doc 51/61 PE441.200v02-00

LT

Or. de

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Laikoma, kad iš pažymėjimo savininko, 
įgalioto disponuoti turtu remiantis sąrašu, 
kuris pridedamas prie pažymėjimo, 
paveldimą turtą įgijęs asmuo jį įgijo iš 
asmens, turinčio teisę juo disponuoti, 
nebent jis žino, kad pažymėjimo turinys 
neatitinka tikrovės.

4. Pagal 2 dalį laikoma, kad iš asmens, 
kuris pagal pažymėjimą turi atitinkamą 
teisę, paveldimą turtą įgijęs asmuo jį įgijo 
iš asmens, turinčio teisę juo disponuoti, 
nebent jis žino, kad pažymėjimo turinys 
neatitinka tikrovės.

Or. de

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pažymėjimas laikomas dokumentu, 
galiojančiu atliekant paveldimo turto 
įgijimo nuorašą arba jį įregistruojant turto 
buvimo vietos valstybės narės viešuosiuose 
registruose. Nuorašas atliekamas valstybės 
narės, kurios žinioje yra šis registras, 
teisėje nustatyta tvarka ir turi joje 
numatytas pasekmes.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. įtakos 
neturi.

Or. de
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pažymėjimo originalą saugo jį išdavęs 
teismas, kuris išduoda vieną arba daugiau 
kopijų prašytojui arba kitam teisėtą interesą 
turinčiam asmeniui. 

1. Pažymėjimo originalą saugo jį išdavusi 
kompetentinga institucija, kuri išduoda 
vieną arba daugiau kopijų prašytojui arba 
kitam teisėtą interesą turinčiam asmeniui. 

Or. de

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išduotos kopijos turi 42 straipsnyje 
numatytas pasekmes ribotą trijų mėnesių 
laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
pažymėjimo savininkai arba kiti 
suinteresuotieji asmenys turi prašyti jį 
išdavusio teismo išduoti naują kopiją, kad 
galėtų pasinaudoti paveldėjimo teisėmis.

2. Išduotos kopijos turi 42 straipsnyje 
numatytas pasekmes ribotą šešių mėnesių 
laikotarpį. Pagrįstais atvejais 
kompetentinga institucija gali nustatyti 
ilgesnį terminą. Data, nuo kurios išduotos 
kopijos nebeturi teisinių pasekmių, turi 
būti nurodoma ant kopijų. Pasibaigus 
terminui, jei reikia, turi būti prašoma
išduoti naują kopiją.

Or. de

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimą išdavusiam teismui 
adresuotu suinteresuotojo asmens prašymu 
arba šios institucijos iniciatyva 
pažymėjimas gali būti:

3. Pažymėjimą išdavusiai kompetentingai 
institucijai adresuotu suinteresuotojo 
asmens prašymu arba šios kompetentingos
institucijos iniciatyva pažymėjimas gali 
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būti:

Or. de

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) papildomas pastaba paraštėje dėl jo 
galiojimo sustabdymo, jei užginčyta, kad 
pažymėjimas atitinka tikrovę;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. įtakos 
neturi.

Or. de

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) panaikinamas, jei nustatyta, kad 
Europos paveldėjimo pažymėjimas 
neatitinka tikrovės.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. įtakos 
neturi.

Or. de

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pažymėjimą išdavęs teismas pažymi 
pažymėjimo originalo paraštėje, kad 
pažymėjimas yra taisomas, jo galiojimas 
sustabdomas arba kad jis yra 

Pažymėjimą išdavusi kompetentinga 
institucija pažymi pažymėjimo originalo 
paraštėje, kad pažymėjimas yra taisomas, 
jo galiojimas sustabdomas arba kad jis yra 
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panaikinamas, ir praneša apie tai prašytojui 
(-ams). 

panaikinamas, ir praneša apie tai prašytojui 
(-ams). 

Or. de

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38–41 straipsniuose nurodytų formų 
pakeitimai atliekami laikantis 48 straipsnio 
2 dalyje minimos patariamosios 
procedūros.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
pagal kuriuos įsigaliotų 38 straipsnio 1 
dalyje ir 41 straipsnyje nurodytų formų 
pakeitimai. Šie įgyvendinimo aktai
tvirtinami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 
44/2001 75 straipsniu įsteigtas komitetas.

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 75 straipsniu įsteigtas 
komitetas. Komitetas – tai komitetas, kaip 
apibrėžiama Reglamente (ES) 
Nr. …/2011.

Or. en
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Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2. Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. …./2011 4 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei iki šio reglamento taikymo datos
velionis buvo nurodęs jo palikimui 
taikytiną teisę, toks nurodymas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 17 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.

2. Jei iki šio reglamento taikymo pradžios, 
įskaitant laikotarpį iki įsigaliojimo,
velionis buvo nurodęs jo palikimui 
taikytiną teisę, toks nurodymas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 17 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Atsargumo sumetimais ir siekiant išvengti galimų nesusipratimų turėtų būti paaiškinta, kad 
reglamentas galioja ir laikotarpiu prieš reglamento įsigaliojimą.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei iki šio reglamento taikymo datos 
paveldėjimo susitarimo šalys buvo 
nurodžiusios šiam susitarimui taikytiną 
teisę, toks nurodymas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 18 straipsnyje 

3. Jei iki šio reglamento taikymo pradžios, 
įskaitant laikotarpį iki įsigaliojimo,
paveldėjimo susitarimo šalys buvo 
nurodžiusios šiam susitarimui taikytiną 
teisę, toks nurodymas laikomas 
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išvardytas sąlygas. galiojančiu, jei atitinka 18 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.  

Or. de

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki šio reglamento taikymo pradžios, 
įskaitant laikotarpį iki įsigaliojimo, 
pasirinkta taikytina teisė galioja tose 
valstybėse narėse, kuriose ji galiojo 
pasirinkimo metu. 

Or. de

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Iki šio reglamento taikymo pradžios, 
įskaitant laikotarpį iki įsigaliojimo, 
negaliojantis paskutinės valios dėl turto 
palikimo pareiškimas ima galioti, jei jis 
galioja, kai taikomas šis reglamentas.

Or. de

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Jeigu iki šio reglamento taikymo 
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pradžios, įskaitant laikotarpį iki 
įsigaliojimo, paskutinės valios dėl turto 
palikimo pareiškimas surašomas pagal 
valstybės, kurią palikėjas galėjo pasirinkti 
pagal šio reglamento 17 straipsnį, teisę, 
taikoma šios valsytbės teisė.

Or. de

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Tai, kad taikomas šis reglamentas, 
nereiškia, kad negalioja paskutinės valios 
dėl turto palikimo pareiškimas, kuris būtų 
galiojęs, jeigu palikimas būtų atsiradęs 
pareiškimo surašymo metu. Galiojimas 
nustatomas pagal teisę, įskaitant 
tarptautinę privatinę teisę, kurią būtų 
reikėję taikyti tuo metu.

Or. de

Pagrindimas

Testamentiniai potvarkiai, surašyti prieš pradedant taikyti šį reglamentą, neturėtų nustoti 
galioti dėl to, kad taikomas reglamentas, ir ne tik todėl, kad pakeitimai neleistini, bet ir todėl, 
kad konkrečiais atvejais nebeesama gebėjimo sudaryti testamentą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Pagrindinis dalykas siekiant rasti Europos masto sprendimą yra vienodi kriterijai, susiję su 
teismų jurisdikcija ir taikytina teise. Pagal Komisijos pasiūlymą abiems sritims svarbiausia 
nuolatinė gyvenamoji vieta. Su šiuo klausimu neatsiejamai susijusi mirusiojo asmens teisė 
taikyti palikimui savo šalies teisę ir galimybė tokiu atveju perduoti bylą kilmės valstybės 
teismui.

Pasiūlymą reikia vertinti atsižvelgiant į minėtuosius aspektus.

Kiekvienas sprendimas turi privalumų ir trūkumų. Visada galima aprašyti procesus, kurių 
rezultatas ne visiškai patenkina. Taip yra dėl paties dalyko prigimties, gyvenimo aplinkybių 
įvairovės ir konfliktų, kylančių dėl skirtingo vertinimo. Vertinti reikia atsižvelgiant į visumą.

Dėl to reikėtų pritarti pagrindiniams Komisijos sprendimams. Jie iš esmės atitinka Europos 
Parlamento nuomonę dėl žaliosios knygos1. Pasiūlymas suteikia teisinio tikrumo, jis gana 
aiškus, paprastas, svarbiausius jame dėstomus dalykus gali suprasti ir paprasti piliečiai. 
Siekiama neskaldyti palikimo. Kadangi remiamasi nuolatine gyvenamąja vieta, 
kompetentingas teismas paprastai gali taikyti savo valstybės teisę, taip pat ir trečiųjų valstybių 
piliečiams. Nuolatinė gyvenamoji vieta paprastai yra ir pagrindinė palikėjo interesų vieta.

Kai renkamasi taikytina teisė, atitiktis gali būti užtikrinama perduodant bylą kilmės valstybės 
teismui.

Pagal naują pasirinkimo teisę didėja piliečių autonomija. Dėl to, kad ši teisė apribojama 
taikant nuostatą dėl pilietybės, drauge užtikrinama paveldėjimo teisei būdinga tvarkos 
funkcija ir šeimos narių apsauga bei iš esmės užkertamas kelias bandymams apeiti įstatymus 
ir piktnaudžiavimui. Pilietybė – tai patikimas atspirties taškas. 

Vadovaujantis šiuo kriterijumi galima nustatyti, kaip pripažinti ir vykdyti sprendimus.

Komisijos pasiūlymą išbaigia nuostata sukurti Europos paveldėjimo pažymėjimą. Kalbama ne 
apie baigtinį, teisinę galią turintį sprendimą, o apie pažymėjimą dėl paveldėjimo tvarkos. Jis 
taikomas tarpvalstybiniu mastu kaip įrodymas, kad esama įrašo registruose, ir apsaugo 
asmenį, kuris įsigyja paveldimą turtą, nes nurodoma, kad turtas įgytas sąžiningai. Dėl to ypač 
palengvinami su paveldėjimu susiję teisiniai ir verslo santykiai. 

Apibendrinant galima pasakyti:
Piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra jų kilmės valstybė, nesikeičia niekas, jei 
visas jų palikimas yra toje šalyje. Jeigu jie turi turto, ypač nekilnojamojo, ne kilmės 
valstybėje, visam jam taikoma kilmės valstybės teisė ir nereikia jokių ypatingų testamentinių 

                                               
1 2006 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl paveldėjimo ir 

testamentų (OL C 314 E, 2006 12 21, p. 342)..
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potvarkių.

Jeigu piliečių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne kilmės valstybėje arba jie nori įsikurti ne joje, 
jie gali pasirinkti savo kilmės valstybės teisę. Tai esminis patobulinimas.

Patarėjams paveldėjimo klausimais suteikiamas tvirtas pagrindas, kuriuo jie gali pasiremti.

Teismai ar kitos kompetentingos institucijos paprastai galės taikyti savo teisę.

Spręsti su paveldėjimu susijusius klausimus tampa gerokai lengviau.

Piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne kilmės valstybė narė ir kurie nebuvo 
pasirinkę teisės, mirties atveju ateityje bus taikoma gyvenamosios valstybės paveldėjimo 
teisė. Tai nauja visoms valstybėms narėms. Jeigu kyla abejonių, reikėtų pasakyti, kad tokia 
teisinė padėtis daugeliu atveju susiklosto jau dabar, tik piliečiai to nepastebi.

Šias abejones galima išsklaidyti rengiant sąmoningumo ugdymo kampanijas. Visi sprendimo 
būdai turi privalumų ir trūkumų, neįmanoma siekti visų tikslų vienu metu. Pranešėjas mano, 
kad dėl dabartinės teisinės padėties, kaip ir bet kokio kito sprendimo būdo, kyla daug daugiau 
problemų, todėl mano, kad pirmenybę reikia teikti pasiūlytai koncepcijai.

Reglamentu negalima išspręsti visų problemų ir nereikia reguliuoti kiekvienos detalės, tačiau 
dėl jo dabartinė teisinė padėtis pagerės iš esmės. Piliečiams suteikiamas aiškus ir patikimas 
pagrindas, kad jie galėtų tvarkyti savo palikimą. Jie galės geriau pasinaudoti savo teisėmis 
vidaus rinkoje. Teisinis aiškumas ir teisinis tikrumas yra svarbiausios teisinės vertybės, ypač 
paveldėjimo teisės srityje. Reglamentas įtvirtina šias vertybes, jis naudingas piliečiams ir dėl 
jo gaunama didelė europinė pridėtinė vertė.

Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:
1) Taikytina teisė nedaro įtakos taikytinai paveldėjimo mokesčių teisei. 
2) Pagal reglamentą reglamentuojama tik tarptautinė privatinė teisė. Materialinė paveldėjimo 
teisė nesikeičia.
3) Jungtinė Karalystė ir Airija pasinaudojo atsisakymo teise.

Teisinis šio pasiūlymo dėl reglamento pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 
straipsnis.

II. Konkretūs klausimai

Nepaisant pritarimo pagrindiniams pasiūlyme pateiktiems sprendimams, išlieka rimtų 
problemų ir reikia padaryti pataisymų ir papildymų. Keletą šių klausimų reikėtų aptarti. 

Nuolatinė gyvenamoji vieta
Nuolatinė gyvenamoji vieta yra pagrindinė reglamento sąvoka. Visiškai teisinga, kad šiai 
sąvokai skiriamas ypatingas dėmesys ir norisi, kad ji būtų kuo aiškiau apibrėžta. Taikant 
apibrėžtį, kurioje nurodomos privalomos sąlygos ir (arba) laiko apribojimai, neatsižvelgiama į 
gyvenimo aplinkybių įvairovę. Dėl to ji nebus nustatyta tiksliau, tačiau kai kada ji gali būti 
nustatinėjama ilgiau. Mirties atveju turėtų būti kuo greičiau nustatytas kompetentingas 
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teismas. Šis teismas gali ir turi nustatyti nuolatinę gyvenamąją vietą ir teismo kompetenciją 
konkrečiu atveju taikydamas bendruosius kriterijus. Be to, reikėtų nurodyti, kad yra labai 
mažai šios sąvokos teisinių apibrėžčių nacionalinėje teisėje ir kad Europos reglamente dėl 
išlaikymo ir daugelyje tarptautinių susitarimų šios apibrėžties nėra.

Teisė pasirinkti.
Daugeliui piliečių ir valstybių naujas dalykas – teisė pasirinkti yra svarbiausias pasiūlymo 
dalykas. Turint mintyje favor testamenti, reikia paaiškinti ir papildyti įvairius klausimus.

Valstybių narių materialiosios ir procesinės teisės atskyrimas
Pagal reglamentą turi būti reguliuojama valstybių narių tarptautinė privatinė teisė, o ne 
materialioji paveldėjimo ar kitokia materialioji ar procesinė teisė. Vis dėlto esama nedidelio 
persipynimo ir dubliavimo. Priežastis ta, kad valstybių narių palikimui taikytina teisė ir 
materialioji teisė bei paveldėjimo procedūros skirtingos.

Pranešėjas siūlo, kiek įmanoma, neliesti valstybių narių materialiosios ir procesinės teisės. 
Paveldėtojams tai galėtų būti susiję su papildoma biurokratine našta (žr. 21 straipsnį). Dėl šios 
priežastis pranešėjas iš atsargumo pateikia antrą pasiūlymą, kuriame, jo nuomone, pateikiami 
būtiniausi dalykai siekiant nepakenkti nacionalinei materialiajai ir procesinei teisei. 

Paveldėjimo susitarimas
Paveldėjimo susitarimai tarptautinėje privatinėje teisėje yra yaptinga problema, nes kai 
kuriose valstybėse apie juos nežinoma arba jie netgi atmetami. Turėtų būti aišku, kad 
palikimui taikytina teisė, taigi ir, pvz., kiekvieno paveldėjimo susitarimo dalyvio teisė į 
privalomąją palikimo dalį, nustatoma atskirai ir kad 18 straipsnis taikomas tik tam tikriems su 
paveldėjimo sutartimi susijusiems teisiniams klausimams, taigi 18 straipsnio 4 dalis 
nereikalinga.

Šie pakeitimai turėtų tikti ir valstybėms narėms, kuriose palikimo susitarimas nežinomas.

Viešoji tvarka
Viešosios tvarkos kriterijus yra pripažintas tarptautinės privatinės teisės principas. Valstybių 
narių santykiuose, turint mintyje tai, kad teisiniai įsitikinimai ir vertybės bendri, šis principas 
nebeturėtų turėti jokios reikšmės.

Svarstymai, kad atsirastų galimybių nepaisyti teisės į privalomąją palikimo dalį, nepagrįsti. 
Beveik visose valstybėse narėse yra teisė į privalomąją palikimo dalį, nors ir skirtingo 
pavidalo. Jeigu palikėjas pasirinko kilmės valstybės teisę, nėra jokios priežasties svarstyti, ar 
bus apeitas įstatymas. Būtų galima baimintis, jeigu būtų laikomasi nuolatinės gyvenamosios 
vietos teisės pasirinkimo principo. Pagal pateiktą pasiūlymą neapsiribojama tuo, kad pilietis 
nuolat apsigyvena kitoje valstybėje narėje, jo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti toje šalyje 
ir mirties metu (jis nebūtinai turi mirti toje šalyje). Atrodo mažai tikėtina, kad daug žmonių 
dėl šio aspekto pakeistų savo gyvenamąją vietą norėdami išlaikyti ją iki mirties. Piliečiai, 
kurie bet kokiomis aplinkybėmis nori apeiti įstatymus, gali rasti galimybių ir dabar 
galiojančioje teisėje.

Autentiškų aktų pripažinimas
Pranešėjas pritaria tam, kad būtų pripažįstami autentiški dokumentai siekiant, kad jie galėtų 
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laisvai cirkuliuoti, kad būtų pripažįstamas jų tikrumas ir oficiali įrodomoji svarba. Dėl 
sąvokos „pripažinimas“ gali kilti nesusipratimų ne tik vokiečių kalba, nes ji nėra savaime 
aiški, ji turi būti išaiškinama atsižvelgiant į kontekstą.

Europos paveldėjimo pažymėjimas
Europos paveldėjimo pažymėjimas turėtų būti taikomas tik tarpvalstybinio pobūdžio 
dalykams. Už jų išdavimą turėtų būti atsakingos visos institucijos – teismai, institucijos, 
notarai ar kitos įstaigos, kurios užsiima palikimo klausimais. Šias institucijas galėtų nustatyti 
valstybė narė, kurios kompetencijai tai priklauso pagal II skyrių.


