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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, 
piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi 
mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0154),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 61. panta c) punktu un 67. panta 5. punkta 
otro ievilkumu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C7–
0236/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 81. panta 
2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 44, 11.2.2011., 148 lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs regulas piemērošanas jomai būtu 
jāattiecas uz visiem civiltiesību 
jautājumiem, kas saistīti ar mirušā 
mantojumu, proti, saistībā ar mirušā visu 
veidu īpašuma nodošanu neatkarīgi no tā, 
vai tā ir brīvprātīga nodošana testamenta 
vai mantojuma līguma veidā, vai tā ir 
likumīga īpašuma nodošana nāves 
gadījumā.

(8) Šīs regulas piemērošanas jomai būtu 
jāattiecas uz visiem civiltiesību 
jautājumiem, kas saistīti ar mirušā 
mantojumu, proti, saistībā ar mirušā visu 
veidu mantisko attiecību kopības pāreju
neatkarīgi no tā, vai tā ir brīvprātīga 
nodošana testamenta vai mantojuma 
līguma veidā, vai tā ir likumīga īpašuma 
nodošana nāves gadījumā.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Uz dāvinājumu derīgumu un ietekmi
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 
Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I). 
Līdz ar to tie būtu jāizslēdz no šīs regulas 
piemērošanas jomas tāpat kā citas tiesības 
un īpašumi, kas izveidoti vai nodoti citādi, 
nevis mantojuma ceļā. Tomēr mantojumam 
piemērojamajiem tiesību aktiem, kas 
noteikti, piemērojot šo regulu, būtu 
jāprecizē, vai šis dāvinājums vai cita veida 
inter vivos noteikums, kurš ir pamatā 
nepastarpinātām lietu tiesībām, var 
noteikt pienākumu ziņot vai samazināt, vai 
ņemt vērā, aprēķinot mantojamās daļas 
atbilstīgi mantojumam piemērojamiem 
tiesību aktiem. 

(9) Uz noteiktu mantisku vērtību 
piešķiršanas bez atlīdzības spēkā esamību
un sekām attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula 
(EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I). 
Līdz ar to tie būtu jāizslēdz no šīs regulas 
piemērošanas jomas tāpat kā citas tiesības 
un lietas, kas rodas vai tiek nodotas citādi, 
nevis mantojuma ceļā. Tomēr mantojumu 
regulējošiem tiesību aktiem, kas noteikti, 
piemērojot šo regulu, būtu jāprecizē, vai šī 
piešķiršana bez atlīdzības vai cita veida 
īstenoti rīkojumi inter vivos nodibina 
izlīdzināšanas vai ieskaita pienākumu, 
nosakot mantinieku vai legātāra 
mantojamo daļu. 

Or. de
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tomēr šajā regulā būtu jāietver lietu 
tiesību iegūšanas veids, kas attiecas uz 
materiālo īpašumu vai nemateriālo 
īpašumu, kā tas paredzēts mantošanai 
piemērojamajos tiesību aktos, lietu tiesību 
pilnīgs saraksts (numerus clausus), kas var 
pastāvēt saskaņā ar dalībvalstu tiesībām, 
kuru galvenokārt reglamentē lex rei sita, 
būtu jāiekļauj valsts noteikumos, kas 
pārvalda tiesību kolīzijas. Šo īpašuma 
tiesību publiskošana, jo īpaši zemes 
reģistra darbība un ietekme, ko rada 
ierakstīšana vai neierakstīšana šajā 
reģistrā, ko arī reglamentē vietējie tiesību 
akti, arī būtu jāizslēdz.

(10) To lietisko tiesību pilnīgs uzskaitījums
(numerus clausus), kas ir pieļaujamas
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuru 
galvenokārt nosaka atbilstoši lex rei sita, 
būtu jāreglamentē atsevišķu valstu kolīziju 
normām. Pielāgošana jāveic atbilstoši 
atzītiem starptautisko privāttiesību 
principiem.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar šo regulu būtu jāreglamentē 
materiālu vai nemateriālu priekšmetu 
lietisku tiesību iegūšanas veids 
galvenokārt saskaņā ar mantojumu 
regulējošiem tiesību aktiem. No 
reglamentēšanas jomas būtu jāizslēdz 
reģistrēšana publiskos reģistros, minēto 
tiesību publiskošana un reģistrēšanas vai 
atturēšanās no reģistrēšanas sekas, ko arī 
regulē saskaņā ar lex rei sitae.

Or. de



PR\858633LV.doc PE441.200v02-008/61 PR\858633LV.doc

LV

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā pieaugošo Eiropas pilsoņu 
mobilitāti un lai veicinātu labu tiesvedības 
pārvaldību Eiropas Savienībā un 
nodrošinātu reālu piesaisti starp 
mantojumu un dalībvalsti, kura īsteno 
jurisdikciju, šajā regulā būtu jāparedz 
mirušā pēdējās pastāvīgās dzīvesvietas 
dalībvalsts tiesu jurisdikcija attiecībā uz 
visu mantojumu kopumā. Tādu pašu 
iemeslu dēļ šai regulai izņēmuma kārtā vai 
noteiktos apstākļos būtu jāļauj tiesai, kurai 
ir jurisdikcija nodot lietu citas dalībvalsts 
tiesai, kuras pilsonība bija mirušajam, ja šī 
tiesa ir piemērotāka, lai izspriestu lietu.

(12) Ņemot vērā pieaugošo Eiropas pilsoņu 
mobilitāti un lai veicinātu labu tiesvedības 
pārvaldību Eiropas Savienībā un 
nodrošinātu reālu piesaisti starp 
mantojumu un dalībvalsti, kura īsteno 
jurisdikciju, šajā regulā būtu jāparedz 
mirušā pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts 
tiesu jurisdikcija attiecībā uz visu 
mantojumu kopumā gan strīdu 
izšķiršanas, gan bezstrīdus procedūrām. 
Tādu pašu iemeslu dēļ šai regulai noteiktos 
apstākļos būtu jāļauj tiesai, kurai ir 
jurisdikcija nodot lietu citas dalībvalsts, 
kuras pilsonība bija mirušajam, tiesai vai 
institūcijai, kura saskaņā ar šo regulu ir 
kompetenta izsniegt Eiropas mantojuma 
apliecību, ja šī tiesa vai institūcijas ir 
piemērotāka, lai izspriestu lietu.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai noteiktu pastāvīgo dzīvesvietu 
kā galveno interešu centru, būtu jāņem 
vērā mantojuma atstājēja dzīves apstākļi 
viņa nāves brīdī un gados pirms tam, jo 
īpaši tas, cik ilgi un regulāri viņš 
attiecīgajā vietā ir uzturējies, uzturēšanās 
apstākļus un iemeslus.

Or. de
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai atvieglotu to mantinieku un 
legātāru dzīvi, kuri dzīvo citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kuras tiesām ir jurisdikcija 
kārtot mantojumu, regulai vajadzētu 
viņiem atļaut sniegt deklarācijas par 
mantojuma pieņemšanu vai atteikšanos no 
mantojuma tādā veidā, kā tas ir paredzēts 
viņu pastāvīgās dzīvesvietas tiesību aktos, 
vajadzības gadījumā, šīs valsts tiesās.

(14) Lai ievērotu to mantinieku un legātāru 
intereses, kuri dzīvo citā dalībvalstī, nevis 
tajā, kuras tiesām ir jurisdikcija kārtot 
mantojumu, regulai vajadzētu viņiem 
papildus atļaut sniegt deklarācijas par 
mantojuma pieņemšanu vai atteikšanos no 
mantojuma tādā veidā, kā tas ir paredzēts 
viņu pastāvīgās dzīvesvietas tiesību aktos, 
vajadzības gadījumā, šīs valsts tiesās.

Or. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) No mantojuma tiesību un lietu 
tiesību noteikumu savstarpējās saistības 
izriet, ka regulā būtu jāparedz dalībvalsts, 
kurā atrodas īpašums, tiesu izņēmuma 
jurisdikcija, ja šajā dalībvalstī ir noteikta 
tiesu iesaiste, lai pieņemtu pasākumus, uz 
kuriem attiecas lietu tiesības, saistībā ar 
šā īpašuma nodošanu un tā reģistrēšanu 
zemes reģistros.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ar šo regulu būtu jāpalielina pilsoņu 
iespēja savlaicīgi plānot savu mantojumu, 
viņiem ļaujot izvēlēties piemērojamos 
tiesību aktus. Šai izvēlei ir jāparedz strikti 
noteikumi, lai ievērotu to, ko likumīgi
sagaida mantinieki un legātāri.

(18) Ar šo regulu būtu jāpalielina pilsoņu 
iespēja savlaicīgi nokārtot savu 
mantojumu, ļaujot viņiem izvēlēties 
piemērojamos tiesību aktus. Šai izvēlei ir 
jāparedz strikti noteikumi, lai ievērotu to, 
ko pamatoti sagaida mantinieki un legātāri. 
Atbilstoši favor testamenti principam 
personai būtu jānodrošina iespēja pakļaut 
tiesību pēcnācību savā mantojumā tās
valsts tiesību aktiem, kuras pilsonība tai ir 
izvēles izdarīšanas vai nāves brīdī. Ja 
persona ir vairāku valstu 
valstspiederīgais, tai būtu jāpiešķir izvēles 
iespējas. Būtu jānodrošina, ka, piemērojot 
vispārēji atzītus interpretēšanas kritērijus, 
ir pietiekama skaidrība attiecībā uz to, 
kuras valsts tiesību aktus persona 
izvēlējusies.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Regula neaptver mirušā īpašuma 
noteikumu formas derīgumu. Dalībvalstīs, 
kuras ir ratificējušas Hāgas 1961. gada 
5. oktobra Konvenciju par likumu kolīzijas 
normām attiecībā uz testamentārās 
mantošanas kārtību, tās piemērošanas jomu
reglamentē tajā paredzētie noteikumi.

(19) Dalībvalstīs, kuras ir ratificējušas 
Hāgas 1961. gada 5. oktobra Konvenciju 
par likumu kolīzijas normām attiecībā uz 
testamentārās mantošanas kārtību, 
testamenta formu reglamentē šī konvencija. 
Tomēr šajā regulā būtu jāiekļauj arī 
papildu noteikumi par to, kāda forma 
jāievēro attiecībā uz rīkojumiem nāves 
gadījumam, tostarp mantojuma līgumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jāiekļauj papildu noteikumi 
par to, kādus tiesību aktus piemēro 
attiecībā uz spēju taisīt mantojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atvieglotu vienā dalībvalstī iegūtu 
mantošanas tiesību atzīšanu, tiesību 
kolīziju normām būtu jāveicina 
mantojuma līgumu derīgums, pieņemot 
alternatīvos piesaistes faktorus. Trešo 
personu tiesiskā paļāvība būtu jāsaglabā.

(20) Dalībvalstīs būtu jāatzīst mantojuma 
līgumu un no tiem izrietošu tiesību spēkā 
esamība. Arī mantojuma līguma 
noslēgšanas gadījumā būtu nepieciešams 
attiecībā uz katru mantojuma atstājēju 
saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem paredzēt, kuras valsts tiesību 
normas tiek piemērotas. Materiālā spēkā 
esamība, juridiski saistošais spēks un citi 
juridiski jautājumi, kas konkrēti attiecas 
uz noteiktu mantojuma līgumu, jāregulē 
patstāvīgi. Šiem noteikumiem atbilstoši 
vajadzētu būt spēkā attiecībā uz 
savstarpējiem testamentiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Neskartiem būtu jāpaliek atrašanās 
vietas tiesību noteikumiem attiecībā uz 
nekustamu mantu vai reģistrējamiem 
mantojuma priekšmetiem, kas attiecas uz 
lietisku tiesību nodibināšanu vai 
pārnešanu vai uz tiesību reģistrēšanu 
reģistrā. 

Or. de

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ja citas valsts tiesību normu 
piemērošanas pamatā ir tiesību 
izvēlēšanās, saskaņā ar starptautisko 
privāttiesību pamatprincipiem atbilstoši 
jāpiemēro vienīgi šīs valsts lietu tiesību 
normas. Pretējā gadījuma būtu jāpiemēro 
attiecīgās valsts starptautisko privāttiesību 
normas tiktāl, cik tās atsaucas uz kādas 
dalībvalsts tiesībām. Šī dalībvalsts 
piemēro tajā spēkā esošās lietu tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Sabiedrības interesēs būtu jādod (24) Sabiedrības interesēs būtu jādod 
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dalībvalstu tiesām iespēja izņēmuma 
apstākļos atteikties piemērot ārvalstu 
tiesību aktus, ja to piemērošana būtu 
pretrunā tiesas atrašanās valsts 
sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām 
nedrīkstētu būt iespēja piemērot 
sabiedriskās kārtības izņēmumu, lai 
neievērotu citas dalībvalsts tiesību aktus 
vai atteiktos atzīt vai izpildīt lēmumu, 
autentisku aktu, tiesas izlīgumu vai Eiropas 
mantojuma apliecību, kas sagatavota citā 
dalībvalstī, ja tas būtu pretrunā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartai, jo īpaši tās 
21. pantam, kas aizliedz jebkāda veida 
diskrimināciju.

dalībvalstu tiesām iespēja izņēmuma 
apstākļos atteikties piemērot ārvalstu 
tiesību aktus, ja to piemērošana 
acīmredzami būtu pretrunā tiesas atrašanās 
valsts sabiedriskajai kārtībai. Tomēr tiesām 
nedrīkstētu būt iespēja piemērot 
sabiedriskās kārtības izņēmumu, lai 
neievērotu citas dalībvalsts tiesību aktus 
vai atteiktos atzīt vai izpildīt lēmumu, 
autentisku aktu, tiesā apstiprinātu izlīgumu 
vai Eiropas mantojuma apliecību, kas 
sagatavota citā dalībvalstī, ja atteikums
būtu pretrunā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai, jo īpaši tās 21. pantam, 
kas aizliedz jebkāda veida diskrimināciju. 
Atteikšanos piemērot citas dalībvalsts 
tiesības parasti nedrīkstētu attaisnot ar 
atšķirībām tiesībās, kas reglamentē 
neatņemamo matojuma daļu.

Or. de

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā atšķirīgos veidus, ka tiek 
kārtoti ar mantošanu saistīti jautājumi 
dalībvalstīs, šai regulai būtu jānodrošina 
autentisku aktu atzīšana un izpilde. Tomēr 
autentiskus aktus nevar pielīdzināt tiesu 
lēmumiem attiecībā uz to atzīšanu. 
Autentisku aktu atzīšana nozīmē, ka tiem
ir tāds pats pierādījuma spēks attiecībā uz 
akta saturu un tiem ir tāda pati ietekme kā 
viņu izcelsmes valstī, kā arī to, ka tiem ir
derīguma prezumpcija, kas var zaudēt 
spēku apstrīdēšanas gadījumā. Tādējādi šo 
derīgumu varēs vienmēr apstrīdēt tās 
dalībvalsts, kura ir izdevusi autentisko 
aktu, tiesā atbilstoši šīs dalībvalsts 
noteiktajām procesuālajām prasībām.

(26) Ņemot vērā atšķirīgos veidus, kā tiek 
kārtoti ar mantošanu saistīti jautājumi 
dalībvalstīs, šai regulai būtu jānodrošina 
autentisku aktu brīva aprite un izpilde. 
Tomēr autentiskus aktus nevar pilnībā
pielīdzināt tiesu lēmumiem attiecībā uz to 
atzīšanu. Autentiskiem aktiem izcelsmes 
valsts un saņēmējas valsts noteiktajās 
robežās attiecībā uz to saturu ir tāds pats 
pierādījuma spēks un spēkā esamības 
prezumpcija, kuru var apstrīdēt. Tādējādi 
šo spēkā esamību vienmēr var apstrīdēt. 
Akta pamatā esošo darījumu reglamentē 
starptautiskās privāttiesības un konkrētajā 
gadījumā piemērojamās valsts mantojuma 
tiesību normas.
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Or. de

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Paātrināta, pieejama un efektīva
regula attiecībā uz starptautiskiem 
mantojumiem Eiropas Savienībā dod 
mantiniekam, legātāram, testamenta
izpildītājam vai pārvaldītājam viegli un 
bez strīda pierādīt savu statusu dalībvalstīs, 
kurās atrodas mantojamais īpašums. Lai 
atvieglotu šāda pierādījuma brīvu apriti 
Eiropas Savienībā, ar šo regulu būtu 
jāievieš vienotas formas Eiropas 
mantojuma apliecība un jānorāda iestāde, 
kura ir kompetenta to izsniegt. Lai ievērotu
subsidiaritātes principu, šai apliecībai 
nevajadzētu aizstāt dalībvalstu iekšējās 
procedūras. Regulā būtu jāprecizē saistība 
ar šīm procedūrām.

(27) Starptautisko mantojuma lietu ātra un 
efektīva nokārtošana Eiropas Savienībā ar 
nelielām izmaksām ir iespējama tad, ja 
mantinieki, legātāri, testamenta izpildītāji 
vai pārvaldītāji viegli un bez strīda var
pierādīt savu statusu dalībvalstīs, kurās 
atrodas mantojamie objekti. Lai atvieglotu 
šāda pierādījuma brīvu apriti Eiropas 
Savienībā, ar šo regulu pārrobežu 
gadījumos būtu jāievieš vienotas formas 
Eiropas mantojuma apliecība un jānorāda 
institūcija, kura ir kompetenta to izsniegt.
Šādas institūcijas varētu būtu tiesas, 
notāri, pārvaldes iestādes un citas līdzīgas 
institūcijas. To nosaka tā dalībvalsts, 
kuras tiesas ir  piekritīgas saskaņā ar šo 
regulu. Tam būtu jāaptver arī piekritība, 
kas tiek noteikta, nododot lietu 
izvērtēšanai piemērotākai tiesai, 
respektīvi, institūcijai. Saskaņā ar
subsidiaritātes principu, šai apliecībai 
nevajadzētu aizstāt dalībvalstu iekšējās 
procedūras. Regulā būtu jāprecizē saistība 
ar šīm procedūrām.

Or. de
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību1.

(30) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai un jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un padomes Regulu (ES) 
Nr. .../2011, ar ko nosaka noteikumus un 
vispārējus principus attiecībā uz 
dalībvalstu izveidotajiem Komisijas 
pilnvaru īstenošanas kontroles 
mehānismiem1.

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 1 OV L ...

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro 
pieņemt jebkurus grozījumus šai regulā 
noteiktajās veidlapās saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 3. pantā noteikto procedūru.

(31) Attiecībā uz jebkuru grozījumu 
pieņemšanu šai regulā noteiktajās 
veidlapās būtu jāpiemēro konsultāciju 
procedūra, ņemot vērā īstenošanas akta 
veidu.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
personu brīva pārvietošanās, Eiropas 
pilsoņu savlaicīga sava mantojuma 
plānošana starptautiskā kontekstā, 
mantinieku un legātāru, citu personu, kas 
saistītas ar mirušo, kā arī mantojuma 
kreditoru tiesības, nevar pietiekami labi 
sasniegt dalībvalstis atsevišķi un tā kā šīs 
regulas mēroga un iedarbības dēļ šos 
mērķus var labāk sasniegt Kopienas
līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai.

(33) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
personu brīva pārvietošanās, Eiropas 
pilsoņu savlaicīga sava mantojuma 
plānošana starptautiskā kontekstā, 
mantinieku un legātāru, citu personu, kas 
saistītas ar mirušo, kā arī mantojuma 
kreditoru tiesības, nevar pietiekami labi 
sasniegt dalībvalstis atsevišķi un tā kā šīs 
regulas mēroga un iedarbības dēļ šos 
mērķus var labāk sasniegt Savienības
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula paredz 
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo 
mērķu sasniegšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fizisku personu stāvoklis, ka arī ģimenes 
attiecības un attiecības, kurām ir 
salīdzināma ietekme;

a) fizisku personu civilstāvoklis, kā arī 
ģimenes attiecības un attiecības, kuras
saskaņā ar šīm attiecībām piemērojamiem 
tiesību aktiem rada līdzvērtīgas sekas;

Or. de
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskas personas juridiskas personas 
statuss, ievērojot 19. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktu;

b) fizisku personu tiesībspēja, darbības 
spēja un rīcībspēja, neskarot 19. panta 
2. punkta c) un d) apakšpunktu un 
18.a pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskas personas pazušana, prombūtne 
un iespējama nāve;

c) fiziskas personas pazušana, prombūtne 
un iespējama nāve, neskarot 23. pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) jautājumi, kas attiecas uz 
īpašumtiesībām, kas izriet no laulības 
attiecībām, kā arī uz īpašumtiesībām, ko 
piemēro attiecībām, kas pielīdzināmas 
laulībai;

d) jautājumi, kas attiecas uz laulāto 
īpašumtiesībām, kā arī tādu mantisko 
attiecību regulējumiem, kuras saskaņā ar 
piemērojamiem tiesību aktiem
pielīdzināmas laulībai;

Or. de
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzturēšanas pienākumi; e) uzturēšanas pienākumi, ja tie 
neizveidojas sakarā ar nāves faktu;

Or. de

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tiesības vai īpašumi, kas radušies vai 
nodoti citādi, nevis kā mirušā mantojums, 
piemēram, dāvinājumi, vairāku personu 
kopīpašums ar peļņas nodošanu
pārdzīvojušajai personai, pensiju plāni, 
apdrošināšanas līgumi un līdzīgi 
risinājumi, ievērojot 19. panta 2. punkta 
j) apakšpunktu;

f) tiesības vai mantisko attiecību kopības, 
kas radušās vai nodotas citādi, nevis kā 
tiesību pāreja nāves gadījumā, piemēram, 
piešķiršana bez atlīdzības, dzīves laikā 
izpildīti dāvinājuma solījumi nāves 
gadījumā, vairāku personu kopīpašums ar 
nogaidu tiesību pāreju pārdzīvojušajai 
personai, pensiju plāni, apdrošināšanas 
līgumi un līdzīgas vienošanās, neskarot 
19. panta 2. punkta j) apakšpunktu;

Or. de

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jautājumi, uz kuriem attiecas sabiedrību
tiesības, piemēram, sabiedrību, asociāciju
un juridisku personu izveides aktos vai 
statūtos ietvertās klauzulas, kurās noteikta 
daļu izmantošana tās locekļu nāves 

g) jautājumi attiecībā uz uzņēmējdarbības
tiesībām, organizāciju veidošanas 
tiesībām un juridisku personu tiesībām, 
piemēram, uzņēmējsabiedrību, 
organizāciju vai juridisku personu 
dibināšanas līgumos vai statūtos ietvertās 
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gadījumā; klauzulas, kurās noteikta kapitāla daļu 
pāreja dalībnieku, respektīvi, locekļu nāves 
gadījumā;

Or. de

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) sabiedrību, asociāciju un juridisku 
personu likvidēšana, slēgšana un 
apvienošanās; 

h) uzņēmējsabiedrību, organizāciju vai
juridisku personu likvidēšana, darbības 
izbeigšana un apvienošanās; 

Or. de

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) trestu veidošana, darbība un likvidēšana; i) trestu veidošana, pārvaldīšana un 
likvidēšana, izņemot trestus, kuri izveidoti, 
balstoties uz rīkojumu nāves gadījumam 
vai likumiskas mantošanas rezultātā;

Or. de

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) lietu tiesību veids attiecībā uz kādu 
īpašumu un šo tiesību publiskošana. 

j) lietisko tiesību veids, nekustamā 
īpašuma tiesību reģistrēšana publiskā 
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reģistrā vai to publiskošana un sekas, ko 
rada lietisko tiesību reģistrēšana vai 
nereģistrēšana publiskā reģistrā.

Or. de

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Definīcijas Definīcijas
a) „mirušā īpašuma mantošana” - visu 
veidu īpašuma nodošana nāves gadījumā 
neatkarīgi no tā, vai tā ir brīvprātīga 
nodošana testamenta vai mantojuma 
līguma veidā, vai likumiska īpašuma 
nodošana nāves gadījumā;

a) „tiesību pārņemšana nāves gadījumā” ir
visu veidu mantisko attiecību kopības, 
tiesību un pienākumu pāreja nāves 
gadījumā neatkarīgi no tā, vai tā ir 
brīvprātīga mantošanas kārtība saskaņā ar 
testamentu vai mantojuma līgumu, vai 
likumiskās mantošanas veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „tiesa” - jebkura tiesas iestāde vai 
jebkura dalībvalstu iestāde, kas veic 
tiesvedības funkcijas mantošanas jomā; 
tiesām tiek pielīdzinātas citas iestādes, kas 
deleģētā veidā pilda valsts iestāžu 
funkcijas, uz kurām attiecas tiesu 
jurisdikcija atbilstoši šai regulai.

b) „tiesa” - jebkura tieslietu iestāde vai 
jebkura cita dalībvalsts kompetenta
institūcija vai tiesas noteikta persona vai 
iestāde, kas veic tiesas funkcijas 
mantošanas lietās; tiesām tiek pielīdzinātas 
institūcijas, kas pilda tās valsts iestāžu 
funkcijas šīs valsts teritorijā, kuras 
atbilstoši šai regulai ir tiesu kompetencē.

Or. de
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „mantojuma līgums” - līgums, ar kuru ar 
vai bez atlīdzības piešķir, groza vai atsauc 
tiesības uz vienas vai vairāku personu, 
kuras ir līguma slēdzējas, nākamo 
mantojumu;

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) „savstarpēji testamenti” - testamenti, ko 
viena kopīga akta veidā ir sagatavojušas 
divas vai vairāk personas trešās personas 
labā un/vai savstarpējos nolūkos;

d) „savstarpēji testamenti” - testamenti, ko
viena vai vairāku aktu veidā ir 
sagatavojušas divas vai vairākas personas
un kas balstīts uz šo personu kopīgu 
lēmumu;

Or. de

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „izcelsmes dalībvalsts” - dalībvalsts, 
kurā attiecīgi ir pieņemts nolēmums, 
apstiprināts vai noslēgts tiesas izlīgums, 
izdots autentisks akts;

e) „izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kurā ir pieņemts nolēmums, vai kuras tiesā
apstiprināts vai noslēgts izlīgums, vai kurā
sagatavots autentisks akts;

Or. de
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „dalībvalsts, kurā iesniegts 
pieprasījums” - dalībvalsts, kurā ir 
pieprasīta nolēmuma, tiesas izlīguma vai 
autentiskā akta atzīšana un/vai izpilde;

f) „izpildes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā 
notiek nolēmuma, tiesas izlīguma vai 
autentiskā akta atzīšana, izpildāmības 
deklarēšana vai izpilde;

Or. de

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „lēmums” - dalībvalsts tiesā pieņemts 
lēmums mantojuma lietā neatkarīgi no šā 
lēmuma nosaukuma, piemēram, nolēmums, 
spriedums, rīkojums vai izpildraksts, kā arī 
tiesas sekretāra lēmums par tiesvedības 
izmaksu noteikšanu;

g) „nolēmums” - dalībvalsts tiesā vai kādas 
tās noteiktas personas vai institūcijas 
pieņemts nolēmums mantojuma lietā 
neatkarīgi no šā nolēmuma nosaukuma, 
piemēram, spriedums, lēmums vai 
izpildraksts, kā arī tiesas sekretāra lēmums 
par tiesas izdevumu noteikšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „mierizlīgums" ir izlīgums 
mantošanas lietās, ko ir apstiprinājusi 
tiesa vai kas noslēgts tiesas procesa  gaitā;
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Or. de

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
2. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „autentisks akts” - dokuments, kurš 
oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā autentisks 
akts un kura autentiskums

h) „autentisks akts” - dokuments 
mantojuma lietās, kurš oficiāli sastādīts 
vai reģistrēts kā autentisks akts un kura 
pierādījuma spēks

Or. de

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
2. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „Eiropas mantojuma apliecība” -
apliecība, ko izdevusi kompetentā tiesa, 
piemērojot šīs regulas VI nodaļu. 

i) „Eiropas mantojuma apliecība” ir
apliecība, ko izsniegusi kompetentā tiesa 
vai kompetenta institūcija saskaņā ar šīs 
regulas VI nodaļu. 

Or. de

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no šīs regulas noteikumiem
jurisdikcija pieņemt lēmumus mantošanas 
jomā ir tās dalībvalsts tiesām, kuras 
teritorijā mirušajam bija pastāvīgā 
dzīvesvieta nāves dienā.

Nolēmumu pieņemšana attiecībā uz 
mantojuma atstājēja visu mantojuma 
kopumu ir tās dalībvalsts tiesu 
kompetencē, kuras teritorijā mantojuma 
atstājējam bija pastāvīgā dzīvesvieta nāves 
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dienā.

Or. de

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja mirušais ir izvēlējies kādas dalībvalsts 
tiesību aktus sava mantojuma pārvaldīšanai 
atbilstīgi 17. pantam, tiesa, kurā ir iesniegta 
prasība atbilstoši 4. pantam, pēc vienas 
puses pieprasījuma un ja tā uzskata, ka tās 
dalībvalsts tiesas, kuras tiesību akti ir 
izvēlēti, ir piemērotākas, lai izskatītu 
mantojuma lietu, var apturēt tiesvedību un 
aicināt puses iesniegt prasību šīs 
dalībvalsts tiesās. 

1. Ja mantojuma atstājējs ir izvēlējies 
kādas dalībvalsts tiesību aktus sava 
mantojuma pārvaldīšanai atbilstīgi 
17. pantam, tiesa, kurā ir iesniegta prasība 
atbilstoši 4. pantam, pēc vienas puses vai 
iesaistītās personas pieprasījuma un ja tā 
uzskata, ka tās dalībvalsts tiesas, kuras 
tiesību akti ir izvēlēti, ir piemērotākas, lai 
izskatītu mantojuma lietu, var apturēt 
tiesvedību un aicināt puses iesniegt prasību 
šīs dalībvalsts tiesās vai vajadzības 
gadījumā griezties kompetentajās 
institūcijās saskaņā ar 37. pantu. 

Or. de

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā tiesa atbilstoši 4. pantam 
nosaka termiņu, kura laikā saskaņā ar 
1. punktu var tikt iesniegta prasība tās
dalībvalsts tiesās, kuras tiesību akti tika 
izvēlēti. Ja šajā laikā attiecīgajās tiesās nav 
iesniegta prasība, tiesa, kurā iesniegta 
prasība, turpina īstenot jurisdikciju.

2. Tiesa, kuras tiesvedībā ir lieta, atbilstoši 
4. pantam pusēm un iesaistītajam 
personām nosaka termiņu, kura laikā 
saskaņā ar 1. punktu jāiesniedz prasība 
dalībvalsts tiesās. Ja šajā termiņā pēdējās 
minētās dalībvalsts attiecīgajās tiesās nav 
iesniegta prasība, tiesa, kurā iesniegta 
prasība, saskaņā ar 4. pantu turpina 
īstenot jurisdikciju.
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Or. de

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tās dalībvalsts tiesas, kuras tiesību akti 
tika izvēlēti, paziņo par jurisdikciju ne 
vairāk kā astoņu nedēļu laikā no dienas, 
kad tajās ir iesniegta prasība atbilstīgi 
2. punktam. Šajā gadījumā tiesa, kurā 
pirmajā iesniegta prasība, nekavējoties 
atsakās no jurisdikcijas. Pretējā gadījumā 
tiesa, kurā pirmajā iesniegta prasība, 
turpina īstenot jurisdikciju.

3. Tās dalībvalsts tiesas, kuras tiesību akti 
tika izvēlēti, paziņo trīs nedēļu laikā no 
dienas, kad tajās ir iesniegta prasība 
atbilstīgi 2. punktam, ka tām piekritīga 
lietas izskatīšana. Šajā gadījumā tiesa, kurā 
pirmajā iesniegta prasība, nekavējoties 
atsakās no jurisdikcijas. Pretējā gadījumā 
tiesa, kurā pirmajā iesniegta prasība, 
turpina īstenot jurisdikciju.

Or. de

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 
norādītajos gadījumos kompetence 
attiecas uz visu mantojuma masu 
kopumā.

Or. de

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesai, kurā norit tiesvedība, pamatojoties Tiesai, kurā celta prasība, pamatojoties uz 
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uz 4., 5. vai 6. pantu, piekrīt izskatīt arī 
pretprasības, kuras ietilpst šīs regulas 
piemērošanas jomā.

4., 5. vai 6.  pantu, ir piekritīga arī 
attiecībā uz pretprasību, ciktāl tā ietilpst 
šīs regulas piemērošanas jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās dalībvalsts tiesas, kurās ir mantinieka 
vai legātāra pastāvīgā dzīvesvieta, ir arī 
kompetentas, lai saņemtu deklarācijas par 
mantojuma vai legāta pieņemšanu vai par 
to noraidīšanu, vai paredz ierobežot
mantinieka vai legātāra atbildību, ja šīs 
deklarācijas ir jāsniedz tiesā. 

Tās dalībvalsts tiesas, kurās ir mantinieka 
vai legātāra pastāvīgā dzīvesvieta līdzās 
piekritīgajai tiesai saskaņā ar 4. pantu, ir 
arī kompetentas, lai saņemtu deklarācijas 
par mantojuma vai legāta pieņemšanu vai 
par to noraidīšanu, vai par mantinieka vai 
legātāra atbildības ierobežošanu, ja šīs 
deklarācijas ir jāsniedz tiesā. 

Or. de

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants
Īpašuma atrašanās vietas tiesu 

jurisdikcija
Ja dalībvalsts, kurā atrodas īpašums, 
tiesību aktos ir paredzēta tās tiesu 
iesaistīšanās, lai veiktu pasākumus, uz 
kuriem attiecas lietu tiesības saistībā ar šī 
īpašuma nodošanu, reģistrēšanu vai 
pārvietošanu zemes reģistrā, šīs 
dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija veikt 
šādus pasākumus.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
10. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības iesniegšana tiesā Prasības iesniegšana tiesā
b) dokuments [atbildētājam] jāizsniedz 
pirms iesniegšanas tiesā — laikā, kad to 
saņem iestāde, kas ir atbildīga par 
izsniegšanu, ar nosacījumu, ka pieteicējs
pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas 
viņam bija jāveic, lai nodrošinātu 
dokumentu iesniegšanu tiesā.

b) ja dokuments jāizsniedz pirms 
iesniegšanas tiesā — laikā, kad to saņem 
iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar 
nosacījumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis 
visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai 
nodrošinātu dokumentu iesniegšanu tiesā,
vai

Or. de

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
10. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja tiesvedība ir uzsākta pēc pašas 
tiesas iniciatīvas brīdī, kad tiesa veic 
pirmo procesuālo darbību. 

Or. de

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja prasība ir celta kādas dalībvalsts tiesā, Ja prasība mantojuma lietā ir celta kādas 
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kurai saskaņā ar šo regulu nav 
jurisdikcijas, tā pēc savas iniciatīvas 
paziņo, ka tai nav jurisdikcijas.

dalībvalsts tiesā, kura nav piekritīga
saskaņā ar šo regulu, tā pēc savas 
iniciatīvas paziņo, ka tā nav piekritīga.

Or. de

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 13. novembra Regulas (EK) 
Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas 
civillietu un komerclietu dokumentu 
izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs 
19. pantu piemēro šā panta 1. punkta
noteikumu vietā, ja dokuments, uz kura 
pamata tiek ierosināta lieta, vai līdzvērtīgs 
dokuments jānosūta no vienas dalībvalsts 
uz citu saskaņā ar minēto regulu.

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 13. novembra Regulas (EK) 
Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas 
civillietu un komerclietu dokumentu 
izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs 
19. pantu piemēro 1. punkta vietā, ja 
dokuments, uz kura pamata tiek ierosināta 
lieta, vai līdzvērtīgs dokuments jānosūta no 
vienas dalībvalsts uz citu saskaņā ar minēto 
regulu.

[Komitejas ierosinātais 12. panta 2. punkta 
grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.]

Or. de

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nepiemēro Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1393/2007 noteikumus, piemēro Hāgas 
1965. gada 15. novembra Konvencijas par 
tiesas un ārpustiesas civillietu un 
komerclietu dokumentu izsniegšanu 
ārvalstīs 15. pantu, ja dokuments, uz kura 
pamata ierosināta lieta, vai līdzvērtīgs 
dokuments bija jānosūta uz ārvalstīm 

3. Ja nepiemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 
1393/2007, piemēro Hāgas 1965. gada 
15. novembra Konvencijas par tiesas un 
ārpustiesas civillietu un komerclietu 
dokumentu izsniegšanu ārvalstīs 15. pantu, 
ja dokuments, uz kura pamata uzsākta 
tiesvedība lietā, vai līdzvērtīgs dokuments 
bija jānosūta uz ārvalstīm saskaņā ar šo 
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saskaņā ar šo konvenciju. konvenciju.

Or. de

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā pantā prasības uzskata par 
saistītām, ja tās ir tik cieši saistītas, ka ir 
lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai 
izvairītos no riska, ka atsevišķā tiesvedībā 
tiek pieņemti nesavienojami spriedumi.

3. Prasības uzskata par saistītām šā panta 
izpratnē, ja tās ir tik cieši saistītas, ka ir 
lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai 
izvairītos no tā, ka atsevišķā tiesvedībā tiek 
pieņemti pretrunīgi spriedumi.

Or. de

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura persona var izvēlēties kā tiesību 
aktus, kas reglamentē viņas mantojumu 
kopumā, tās valsts tiesību aktus, kuras 
pilsone šī persona ir.

1. Jebkura persona var izvēlēties kā tiesību 
aktus, kas reglamentē viņas mantojumu 
kopumā, tās valsts tiesību aktus, kuras 
valstspiederīgais šī persona ir tiesību aktu 
izvēles brīdī. Tiesību izvēle ir spēkā arī 
tad, ja persona nāves brīdī ir tās valsts 
valstspiederīgais, kuras tiesību aktus tā 
izvēlējusies.

Or. de
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Mantojumam piemērojamie tiesību akti 
ir jānorāda precīzi, un tie ir jāietver
deklarācijā, kurā ir ietverti noteikumi 
attiecībā uz īpašumu nāves gadījumā [kura 
atbilst formas prasībām, kas noteikti 
attiecībā uz rīkojumu nāves gadījumam. 

2. Tiesību pārņemšanai piemērojamie 
tiesību akti ir jānorāda rīkojumā nāves 
gadījumam. 

Or. de

Pamatojums
Formulējot tiesību akta tekstu, būtu jāsvītro vārds „precīzi“ (17. panta 2. punkts). Tiesību 
aktu izvēlēšanās ir gribas izteikums, attiecībā uz kuru būtu jāpiemēro vispāratzīti 
interpretēšanas kritēriji. Tas, ka mantojuma atstājēja griba jācenšas pēc iespējas atbilstoši 
īstenot (favor testamenti), ir mantojuma tiesību vispārējs princips.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai autors varētu izdarīt grozījumus vai 
atsaukt piemērojamo tiesību aktu 
norādījumu, šiem grozījumiem vai 
atsaukumam ir jāatbilst grozīšanas vai 
atsaukšanas nosacījumiem, kas ietverti 
noteikumos attiecībā uz īpašumu nāves 
gadījumā. 

4. Lai varētu izdarīt grozījumus attiecībā 
uz šādu piemērojamo tiesību aktu izvēli vai 
atsaukt to, attiecīgi ir spēkā 2. un 
3. punkts. 

Or. de
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumu, kas attiecas uz kādas personas 
mantojumu, reglamentē tiesību akti, kas 
saskaņā ar šo regulu būtu piemērojami šīs 
personas mantojamam nāves gadījumā [, ja
šī persona būtu mirusi]dienā, kad līgums 
tika noslēgts. Ja saskaņā ar šiem tiesību 
aktiem līgums nav derīgs, tā derīgums 
tomēr tiks pieļauts, ja tas atbilst tiesību 
aktiem, kas nāves dienā ir piemērojami 
mantojumam saskaņā ar šo regulu. Tātad 
līgumu reglamentē šis tiesību akts.

1. Mantojuma līgumu, kas attiecas uz 
vienas vienīgas personas mantojumu, 
reglamentē tiesību akti, kas saskaņā ar šo 
regulu būtu piemērojami šīs personas 
tiesību pārņemšanai nāves gadījumā 
attiecībā uz mantojumu[, ja ]mantojums 
būtu atklājies, gatavojot mantojuma 
līgumu.

Or. de

Pamatojums

Regulas 18. panta 1. punkta pirmais un otrais teikums balstās uz favor testamenti 
pamatprincipu. Tomēr mantojuma līgumā tiek panākta vienošanās par līgumiskām saistībām 
starp vairākām iesaistītām personām, balstoties uz līguma noslēgšanas brīdī hipotētiski spēkā 
esošo tiesisko regulējumu un uzticoties tam. Šo pamatu nevajadzētu varēt grozīt, mainot 
kādas no iesaistīto personu mantojuma statusu, tāpēc šie divi teikumi būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vairāku personu mantojumu līgums ir 
derīgs pēc būtības tikai tad, ja tas atbilst 
tiesību aktiem, kas, piemērojot 16. pantu, 
būtu bijis piemērojami vienas no šo 
personu mantojumam, uz kuras mantojumu 
tas attiecas, gadījumā, ja nāve iestājas 
dienā, kad parakstīts līgums. Ja līgums ir 
derīgs saskaņā ar tiesību aktiem, kas 
piemērojami vienas no šo personu 
mantojumam, piemēro šos tiesību aktus. 
Ja līgums ir derīgs saskaņā ar tiesību 

2. Vairāku personu mantojuma līgumu 
reglamentē tiesību akti, kas saskaņā ar šo 
regulu būtu piemērojami visu šo personu 
tiesību pārņemšanai, uz kuru mantojumu 
tas attiecas, gadījumā, ja mantojums būtu 
atklājies, gatavojot mantojuma līgumu. Ja 
saskaņā ar šo atbilstoši pirmajam 
teikumam attiecībā uz mantojuma līgumu 
tiek piemērots vairāk nekā viens tiesiskais 
regulējums un vienu mantojuma līgumu 
atzīst tikai viens no šiem tiesiskajiem 
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aktiem, kas piemērojami vairāku personu 
mantojumam, līgumu reglamentē tie 
tiesību akti, ar kuriem tam ir visciešākā 
saikne.

regulējumiem, mantojuma līgumu 
reglamentē šī regulējuma tiesību akti. Ja 
mantojumu līguma atzīst vairāk nekā 
viens no šiem tiesiskajiem regulējumiem, 
to reglamentē tie tiesību akti, ar kuriem 
tam ir visciešākā saikne.

Or. de

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kā tiesību aktus, kas reglamentē viņu 
līgumu, līdzēji var norādīt tiesību aktus, ko 
persona vai viena no personām, uz kuras 
mantojumu tas attiecas, būtu varējusi 
izvēlēties saskaņā ar 17. pantu.

3. Kā tiesību aktus, kas reglamentē viņu 
mantojuma līgumu, iesaistītās personas
var izvēlēties tiesību aktus, ko viena no 
personām, uz kuras mantojumu tas attiecas, 
būtu varējusi izvēlēties saskaņā ar 
17. pantu ar nosacījumu, ka šis tiesiskais 
regulējums atzīst mantojuma līgumus.

Or. de

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā minēto tiesību aktu 
piemērošana neskar to personu tiesības, 
kuras nav līguma slēdzējas un kurām 
saskaņā ar 16. vai 17. pantā norādītajiem 
tiesību aktiem ir tiesības uz neatraidāmo 
mantojuma daļu vai citas tiesības, kuras 
tai nevar atņemt persona, uz kuras 
mantojumu tas attiecas.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punkts attiecas 
tikai uz rīkojumu nāves gadījumam 
mantojuma līgumu daļu, piemēram, spēkā 
esamību atbilstoši materiālajām tiesībām, 
saistošā spēka veidu un apjomu, 
mantojuma līguma interpretēšanu, kā arī 
tā atcelšanu un atkāpšanos no tā.

Or. de
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šis pants attiecīgi ir spēkā attiecībā uz 
savstarpējiem testamentiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Spēja taisīt rīkojumu nāves gadījumam

1. Personai, kas pauž pēdējo gribu, ir 
spēja taisīt rīkojumu nāves gadījumam, ja 
viņam ir šāda spēja saskaņā ar:
a) tiesību aktiem, kas būtu spēkā attiecībā 
uz rīkojuma  atstājēja mantojumu, ja viņš 
būtu miris dienā, kurā ir dots rīkojums, 
vai
b) tiesību aktiem, kas mantojumam 
saskaņā ar šo regulu būtu piemērojami 
viņa nāves brīdī.
2. Šā panta 1. punkts atbilstoši ir spēkā 
attiecībā uz rīkojuma nāves gadījumam 
grozīšanu vai atsaukšanu, kā arī uz 
atkāpšanos no mantojuma līguma.

Or. de
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Rīkojumu nāves gadījumam spēkā 

esamība pēc formas
1. Rīkojuma nāves gadījumam forma ir 
ievērota, ja
a) attiecībā uz to būtu ievērota forma 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas būtu spēkā 
attiecībā uz mantojumu, ja rīkojuma 
atstājējs būtu miris dienā, kurā ir dots 
rīkojums, vai
b) tā forma ir ievērota saskaņā ar 
atbilstoši šai regulai mantojumam 
piemērojamajiem tiesību aktiem nāves 
brīdī.
2. Šā panta 1. punkts atbilstoši ir spēkā 
attiecībā uz rīkojuma nāves gadījumam 
grozīšanu vai atsaukšanu, kā arī uz 
atkāpšanos no mantojuma līguma.

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina, ka sagatavošanas brīdī pēc formas spēkā esoši rīkojumi nāves gadījumam 
nekļūst spēkā neesoši statusa maiņas dēļ un ka tiek precizēts mantojuma līgumu formas 
jautājums.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. III nodaļā norādītie tiesību akti 
reglamentē visu mantojumu kopumā — no 
tā atklāšanas brīža līdz mantojuma 
galīgajai nodošanai tā saņēmējiem.

1. Šajā  nodaļā norādītie tiesību akti 
reglamentē visu tiesību pārņemšanu
kopumā nāves gadījumos — no tā 
atklāšanas brīža līdz mantojuma galīgajai 
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nodošanai tā saņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mantinieku un legātāru atbilstību 
[aicināšanu], tostarp pārdzīvojuša laulātā 
mantošanas tiesības, šo personu attiecīgo 
mantojuma daļu noteikšanu, saistības, ko 
tiem noteicis mirušais, kā arī citas tiesības, 
kas attiecas uz mantojumu un kuras 
radušās nāves gadījumā;

b) mantinieku un legātāru noteikšanu, 
tostarp pārdzīvojuša laulātā vai reģistrētā 
partnera mantošanas tiesības, šo personu 
attiecīgo mantojuma daļu noteikšanu, 
saistības, ko tiem noteicis mirušais, kā arī 
citas tiesības, kas attiecas uz mantojumu un 
kuras radušās nāves gadījumā, kā arī 
atteikšanos no mantojuma;

Or. de

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) mantojumu veidojošo īpašumu un 
tiesību nodošana mantiniekiem un 
legātāriem, tostarp nosacījumi un ietekme, 
ko rada mantojuma vai legātu pieņemšana 
vai to atraidīšana;

f) mantisko attiecību kopības, tiesību un 
pienākumu, kas izriet no mantojuma, 
pāriešana mantiniekiem un attiecīgā 
gadījumā legātāriem, tostarp nosacījumi un 
sekas, ko rada mantojuma vai legātu 
pieņemšana vai to atraidīšana, neskarot 
20.a pantu;

Or. de
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Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) mantinieku, testamentu izpildītāju un 
citu mantojuma pārvaldītāju pilnvaras
[tiesības], jo īpaši īpašumu [lietu]
pārdošana, kreditoru maksājumi; 

g) mantinieku, testamentu izpildītāju un 
citu īpašumu pārvaldītāju pilnvaras, jo 
īpaši attiecībā uz īpašumu atsavināšanu un 
kreditoru prasījumu apmierināšanu; 

Or. de

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) brīvi pieejamā daļa, rezervētās daļas un 
citi ierobežojumi brīvībai rīkoties ar 
īpašumu nāves gadījumā [taisīt 
testamentu], tostarp piešķīrumi, ko tiesas 
iestāde vai kāda cita iestāde atrēķina no 
mantojuma mirušā tuvu radinieku labā;

i) brīvi pieejamā daļa, rezervētās daļas un 
citi ierobežojumi brīvībai rīkoties ar 
īpašumu nāves gadījumā, tostarp 
piešķīrumi, ko atrēķina no mantojuma 
mirušā tuvu personu labā, kā arī 
atteikšanās no mantojuma neatņemamās 
daļas;

Or. de

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikumu par īpašumu nāves gadījumā
derīgums, interpretācija, grozījumi un 
atsaukšana, izņemot attiecībā uz šo 
noteikumu formālo derīgumu;

k) rīkojumu nāves gadījumam spēkā 
esamība saskaņā ar materiālajām 
tiesībām un interpretācija, kā arī šāda 
rīkojuma grozīšana un atsaukšana, 
neskarot 18.a un 18.b punktu, un
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Or. de

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) mantojuma dalīšanu. l) mantojuma sadalījumu, neskarot 
20.a pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 19. pantu, mantojuma vai legāta 
pieņemšana vai to noraidīšana, vai 
deklarācija, kas paredz ierobežot 
mantinieka vai legātāra atbildību, ir arī 
derīga, ja tā ievēro dalībvalsts, kurā šim 
mantiniekam vai legātāram ir pastāvīgā
dzīvesvieta, tiesību aktu nosacījumus. 

Deklarācija par mantojuma vai legāta 
pieņemšanu vai to noraidīšanu, vai 
deklarācija, kas paredz ierobežot 
mantinieka vai legātāra atbildību, ir spēkā
attiecībā uz tās formu, ja tā atbilst tiesību 
pārņemšanai piemērojamo tiesību aktu 
prasībām vai tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā šim mantiniekam vai 
legātāram ir pastāvīgā dzīvesvieta. 

Or. de

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Atrašanās vietas tiesību akti
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Šī regula neskar kādas valsts tiesību aktu 
piemērošanu, kurā atrodas mantojumā 
iekļauts nekustams vai publiskā reģistrā 
reģistrējams īpašums, ja šie tiesību akti 
attiecas uz mantojamās mantas īpašuma 
vai citu nekustama īpašuma tiesību 
nodibināšanu vai nodošanu vai šīs mantas 
reģistrēšanu publiskos reģistros.

Or. de

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Atrašanās vietas tiesību akti

Šī regula neskar kādas valsts tiesību aktu 
piemērošanu, kurā atrodas mantojumā 
iekļauts nekustams vai publiskā reģistrā 
reģistrējams īpašums, ja šie tiesību akti 
attiecas uz mantojamās mantas īpašuma 
vai citu nekustama īpašuma tiesību 
nodibināšanu vai nodošanu vai šīs mantas 
reģistrēšanu publiskos reģistros, bet tikai 
tiktāl, cik īpašuma tiesību nodibināšanas 
vai nodošanas akts vai tiesas nolēmums ir 
noteicošs attiecībā uz tiesību iegūšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad šī regula nosaka valsts tiesību aktu 
piemērošanu, ar to domāti šajā valstī spēkā 

Kad šī regula nosaka valsts tiesību aktu 
piemērošanu, ar to domāti šajā valstī spēkā 
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esošie tiesību akti, izņemot starptautiskās 
privātās tiesības.

esošās tiesību normas, izņemot 
starptautisko privāto tiesību normas, 
neņemot vērā tās starptautisko 
privāttiesību normas, kuras pilnībā vai 
daļēji atsaucas uz dalībvalsts tiesību 
aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā norādītā likuma piemērošanu 
var atteikt tikai gadījumā, ja šāda 
piemērošana ir nesaderīga ar tiesas 
atrašanās vietas valsts sabiedrisko kārtību. 

1. Šajā regulā norādītā valsts likuma 
piemērošanu var atteikt tikai gadījumā, ja 
šāda piemērošana ir acīmredzami 
nesaderīga ar tiesas atrašanās vietas valsts 
sabiedrisko kārtību.

Or. de

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jo īpaši ar šo regulu noteikto tiesību 
aktu noteikums nevar tikt uzskatīts par 
pretēju tiesas atrašanās vietas valsts 
sabiedriskajai kārtībai tikai tāda iemesla 
dēļ, ka tā kārtība attiecībā uz mantojuma 
obligāto daļu ir atšķirīga no kārtības, kas 
ir spēkā tiesas atrašanās vietas valstī.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Referents uzskata, ka 27. panta 2. punkta formulējumi nav nepieciešami un ierosina šo ideju 
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iekļaut apsvērumā attiecībā uz 27. pantu.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Autentisku aktu atzīšana Autentiski akti

Or. de

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienā dalībvalstī saņemtie [sastādītie] 
autentiskie akti tiek atzīti citās dalībvalstīs, 
izņemot, ja tiek apstrīdēts šo aktu derīgums
atbilstoši izcelsmes dalībvalstī 
paredzētajām procedūrām, un ar 
nosacījumu, ka šada atzīšana nav pretēja
tās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, kurā
tas pieprasīts. 

Vienā dalībvalstī mantojuma lietās izdotie 
autentiskie akti var veikt brīvu apriti 
dalībvalstīs un uz tiem netiek attiecinātas 
nekādas legalizācijas procedūras un 
nekādas citas formas prasības. Citās 
dalībvalstīs šiem aktiem ir tāds pats 
pierādījuma spēks kā iekšzemes aktiem, 
tomēr nepārsniedzot pierādījuma spēku 
izcelsmes dalībvalstī, ja netiek apstrīdēta
šo aktu spēkā esamība un ar nosacījumu, 
ka šāda atzīšana acīmredzami nav 
pretrunā tās dalībvalsts sabiedriskajai 
kārtībai, kurā paredzēta to nonākšana 
apritē.

Or. de
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Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas 
mantojuma apliecība, kas apliecina 
mantinieka, legātāra statusu, testamentu 
izpildītāju vai trešo personu pārvaldītāju 
pilnvaras. Šo apliecību izsniedz saskaņā 
ar šajā nodaļā noteikto kompetentā 
iestāde atbilstoši mantojumam 
piemērojamiem tiesību aktiem saskaņā ar 
šīs regulas III nodaļu.

1. Ar šo regulu pārrobežu mērķiem tiek 
izveidota Eiropas mantojuma apliecība 
(turpmāk tekstā „apliecība”), kas ir spēkā 
visās dalībvalstīs saskaņā ar šajā nodaļā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

(Jēdziena „apliecība” ieviešana attiecas uz 
visu tiesību akta tekstu. Pieņemot šo 
grozījuma priekšlikumu, jāizdara tehniski 
pielāgojumi visā tekstā.)

Or. de

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
36. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Apliecību paredzēts izmantot 
mantiniekiem vai legātāriem un 
testamenta izpildītājiem vai mantojuma 
pārvaldītājiem, kuriem citā dalībvalstī, 
nevis tajā, kuras kompetentās institūcijas 
saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem 
izdevušas apliecību, jāpierāda savs 
mantinieka vai legātāra statuss un/vai 
tiesības vai testamenta izpildītāju vai 
mantojuma pārvaldītāja pilnvaras 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem 
atbilstīgi III nodaļai.

Or. de
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
36. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Apliecību var izmantot, īpaši lai 
pierādītu vienu vai vairākus no šādiem 
elementiem:
a) katras apliecībā norādītās mantojumu 
saņemt tiesīgās personas tiesības un tās 
attiecīgās mantojuma daļas;
b) konkrētas(-u) mantojuma masu 
veidojošas(-u) mantas(-u) piešķiršanu 
apliecībā norādītajai(-ajām) mantojuma 
saņemšanai tiesīgajai(-ajām) personai(-
ām);
c) apliecībā norādītās personas pilnvaras 
izpildīt testamentu vai pārvaldīt 
mantojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas mantojuma apliecības
izmantošana nav obligāta. Apliecība 
neaizstāj iekšējās procedūras. Tomēr 
apliecības ietekme ir arī atzīta dalībvalstī, 
kuras iestādes to ir izsniegušas saskaņā ar 
šo nodaļu.

2. Apliecības izmantošana nav obligāta. 
Apliecība neaizstāj iekšējās procedūras. 
Tomēr apliecības spēkā esamība ir arī 
atzīta dalībvalstī, kuras kompetentās
institūcijas to ir izsniegušas saskaņā ar šo 
nodaļu.

Or. de
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Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apliecību izsniedz, ja to pieprasa 
jebkura persona, kurai ir pienākums
apliecināt mantinieka, legātāra statusu vai 
testamenta izpildītāja vai trešo personu 
pārvaldītāju pilnvaras.

1. Apliecību izsniedz, ja to pieprasa 
jebkura persona, kurai apliecība ir 
nepieciešama, lai apstiprinātu mantinieka, 
legātāra statusu vai testamenta izpildītāja 
vai trešo personu pārvaldītāju pilnvaras 
kādā citā valstī, nevis tajā, kuras
kompetentās institūcijas saskaņā ar šīs 
nodaļas noteikumiem apliecību 
izsniegušas.

Or. de

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apliecību sagatavo tās dalībvalsts
kompetentā tiesa, kuras tiesām ir 
jurisdikcija saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu.

2. Apliecību izsniedz saskaņā ar 
dalībvalsts noteikumiem kompetentā tiesa
vai kompetentā institūcija (turpmāk tekstā 
abas tiek sauktas par „kompetento 
institūciju”. Tiktāl atbilstoši ir spēkā 4., 5. 
un 6. pants.
(Jēdziena „kompetentā institūcija” 
ieviešana attiecas uz visu tiesību akta 
tekstu. Pieņemot šo grozījuma 
priekšlikumu, jāizdara tehniski pielāgojumi 
visā tekstā.)

Or. de
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nosūta Komisijai 
atbilstošu informāciju par kompetentajām 
institūcijām, kad tās ir publiski pieejamas.

Or. de

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Persona, kura iesniedz pieteikumu 
mantojuma sertifikāta [Eiropas 
mantojuma apliecības] izsniegšanai
norāda, izmantojot I pielikumā pievienotās 
veidlapas paraugu, visu informāciju, kas ir 
viņas rīcībā:

1. Persona, kura iesniedz pieteikumu 
apliecības saņemšanai norāda, izmantojot I 
pielikumā pievienotās veidlapas paraugu, 
visu informāciju, kas ir viņas rīcībā:

Or. de

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par mirušo: uzvārds, vārdi, 
dzimums, ģimenes stāvoklis, pilsonība, ja 
iespējams – identifikācijas kods, pēdējās
pastāvīgās dzīvesvietas adrese, nāves
datums un vieta;

a) informācija par mantojuma atstājēju: 
uzvārds, vārds, dzimums, ģimenes 
stāvoklis, ja tāds piešķirts —
identifikācijas kods, pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese nāves brīdī, miršanas
datums un vieta;

Or. de
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Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vai mirušais ir parakstījis laulības
līgumu, un apstiprinošas atbildes gadījumā 
– pieteikumam ir jāpievieno laulības
līguma kopija;

e) vai mantojuma atstājējs ir noslēdzis
laulības līgumu vai līgumu ar reģistrētu 
partneri par mantisko attiecību 
regulēšanu, un apstiprinošas atbildes 
gadījumā — pieteikumam ir jāpievieno šā 
līguma kopija;

Or. de

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikuma iesniedzējam ir jāpierāda 
iesniegtās informācijas patiesums, 
pievienojot autentiskus dokumentus. 
Gadījumā, ja šos dokumentus nav 
iespējams iesniegt vai ja to iesniegšana ir 
nesamērīgi sarežģīta, tiek atļauti citi 
apliecināšanas veidi.

2. Pieteikuma iesniedzējam, ja tas 
nepieciešams, ir jāpierāda iesniegtās 
informācijas patiesums, pievienojot 
autentiskus dokumentus. Gadījumā, ja šos 
dokumentus nav iespējams iesniegt vai ja 
to iesniegšana ir nesamērīgi sarežģīta, tiek 
atļauti citi apliecināšanas veidi.

Or. de

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā tiesa veic piemērotus 
pasākumus, lai pārliecinātos par izdarīto 
paziņojumu patiesumu. Ja tās iekšējās 

3. Kompetentā institūcija veic piemērotus 
pasākumus, lai pārliecinātos par izdarīto 
paziņojumu patiesumu. Ciktāl valsts
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tiesības to atļauj, tiesa pieprasa, lai šie 
paziņojumi tiktu veikti ar zvērestu.

iekšējās tiesības to atļauj, kompetentā 
institūcija pieprasa, lai šie paziņojumi tiktu 
veikti ar zvērestu. apliecinājumu zvēresta 
vietā vai citā pastiprinātā veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apliecību izsniedz tikai tad, ja tiesa, 
kurai ir jurisdikcija, uzskata, ka ir iesniegti
pieteikumu pamatojoši elementi. Tiesa, 
kurai ir jurisdikcija, apliecību izsniedz 
nekavējoties.

1. Apliecību izsniedz tikai tad, ja 
kompetentā institūcija uzskata, ka ir 
iesniegtas pieteikumu pamatojošas ziņas. 
Kompetentā institūcija apliecību izsniedz 
nekavējoties.

Or. de

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesa, kurai ir jurisdikcija, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja paziņojumus, viņa 
iesniegtos aktus un apliecinošos 
dokumentus, nekavējoties veic 
izmeklēšanu, lai pārbaudītu faktus, un 
meklē papildu pierādījumus, kas tai šķiet 
nepieciešami.

2. Kompetentā institūcija, ņemot vērā 
pieteikuma iesniedzēja paziņojumus, viņa 
iesniegtos aktus un apliecinošos 
dokumentus, nekavējoties veic izpēti, lai 
pārbaudītu faktus, un pieprasa papildu 
pierādījumus, kas tai šķiet nepieciešami.

Or. de
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Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs nodaļas nolūkiem dalībvalstis 
nodrošina piekļuvi citu dalībvalstu tiesām,
kurām ir jurisdikcija, jo īpaši civilstāvokļa 
reģistram, reģistriem, kuros ir iekļauti akti 
vai fakti par mantojumu vai mirušā 
ģimenes stāvokli, un nekustamā īpašuma 
reģistriem.

3. Šīs nodaļas nolūkiem dalībvalstis 
nodrošina piekļuvi citu dalībvalstu 
kompetentām institūcijām, jo īpaši 
civilstāvokļa reģistram, reģistriem, kuros ir 
iekļauti dokumenti vai ziņas par mantojuma 
atstājēja ģimenes mantiskajam attiecībām 
vai tiesību pārņemšanu, un nekustamā 
īpašuma reģistriem.

Or. de

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiesa, kura izdod apliecību, var izsaukt 
uz tiesu ieinteresētās personas un 
iespējamos pārvaldītājums vai izpildītājus, 
veikt publicēšanu, lai uzaicinātu pārējās 
personas, kurām iespējams ir tiesības uz 
mantojumu, apliecināt savas tiesības.

4. Kompetentā institūcija var izsaukt 
ieinteresētās personas un iespējamos 
pārvaldītājus vai izpildītājus, publiskot 
aicinājumu, lai uzaicinātu pārējās personas, 
kurām, iespējams, ir tiesības uz 
mantojumu, darīt zināmas savas tiesības.

Or. de

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas mantojuma apliecību izsniedz, 
izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapas 
paraugu.

1. Apliecību izsniedz, izmantojot 
II pielikumā iekļauto veidlapas paraugu.
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Or. de

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tiesa, kura izdevusi apliecību, faktiskie 
un tiesiskie elementi, saskaņā ar kuriem šī 
tiesa uzskata, ka tai ir jurisdikcija izsniegt 
apliecību, kā arī izsniegšanas datums;

a) kompetentā institūcija, faktiskie un 
juridiskie pamati, saskaņā ar kuriem šī 
institūcija uzskata, ka tā ir kompetetenta
izsniegt apliecību, kā arī izsniegšanas 
datums;

Or. de

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija par mirušo: uzvārds, vārdi, 
dzimums, ģimenes stāvoklis, pilsonība, ja 
iespējams – identifikācijas kods, pēdējās 
pastāvīgās dzīvesvietas adrese, nāves
datums un vieta;

b) informācija par mantojuma atstājēju: 
uzvārds, vārds, dzimums, ģimenes 
stāvoklis, ja tāds piešķirts —
identifikācijas kods, pastāvīgās 
dzīvesvietas adrese nāves brīdī, miršanas
datums un vieta;

Or. de

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mirušā norādītie iespējamie laulības 
līgumi;

c) mantojuma atstājēja iespējamie laulības 
līgumi vai līgumi ar reģistrētu partneri 
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par mantisko attiecību regulēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) ja ir vairāki mantojumi, daļa, kas 
pienākas katram no viņiem, vajadzības 
gadījumā īpašumu vai tiesību saraksts, kas 
pienākas katram noteiktam mantiniekam; 

h) ja ir vairāki mantinieki, daļa, kas 
pienākas katram no viņiem, īpašumu vai 
tiesību saraksts, kas pienākas katram 
noteiktam mantiniekam; 

Or. de

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ir iespējams nepieprasīt 2. punktā 
minētās ziņas, ja tas nešķiet vajadzīgs 
apliecības izmantošanai un tās mērķiem 
un ja pieteikuma iesniedzējs to pieprasa, 
kā arī ja piemērojamie tiesību akti to 
neparedz vai tas tā nav pieņemts.

Or. de

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas mantojuma apliecība ir pilnībā 
atzīta visās dalībvalstīs attiecībā uz to, ka 
tā apliecina mantinieku, legātāru statusu, 
testamentu izpildīdāju vai trešo personu 
pārvaldītāju pilnvaras. 

1. Apliecība ir pilnībā atzīta visās 
dalībvalstīs attiecībā uz to, ka tā apstiprina
mantinieku, legātāru, ja piemērojamie 
tiesību akti to paredz, statusu, testamentu 
izpildītāju vai trešo personu pārvaldītāju 
pilnvaras. 

Or. de

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visās dalībvalstīs tiek uzskatīts, ka 
apliecības saturs atbilst patiesībai tās 
derīguma termiņa laikā. Tiek uzskatīts, ka 
personai, kura apliecībā ir norādīta kā 
mantinieks, legātārs, testamenta izpildītājs 
vai pārvaldītājs, ir mantošanas tiesības vai 
pārvaldības pilnvaras, kā tas norādīts 
apliecībā, un ka pastāv tikai tie nosacījumi 
un ierobežojumi, kas apliecībā ir norādīti. 

2. Visās dalībvalstīs tiek uzskatīts, ka 
apliecības saturs atbilst patiesībai tās 
derīguma termiņa laikā. Tiek uzskatīts, ka 
personai, kura apliecībā ir norādīta kā 
mantinieks, legātārs, testamenta izpildītājs 
vai pārvaldītājs, ir mantošanas tiesības vai 
pārvaldības pilnvaras, kā tas izriet no
apliecības vai piemērojamiem tiesību 
aktiem, un ka pastāv tikai tie nosacījumi un 
ierobežojumi, kas no apliecības vai tiesību 
aktiem izriet. 

Or. de

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura persona, kura maksā vai nodod
īpašumu apliecības īpašniekam, kuram ir
tiesības veikt šādas darbības saskaņā ar 
apliecību, tiks atbrīvota, izņemt gadījumu, 

3. Jebkura persona, kura izpilda saistības
pret apliecības īpašnieku, ar šo izpildi 
atbrīvojas no saistībām, ja pēdējam no 
minētajiem bija tiesības veikt šādas 



PR\858633LV.doc PE441.200v02-0051/61 PR\858633LV.doc

LV

ja viņas rīcībā ir informācija, ka apliecībā 
norādītais neatbilst patiesībai.

darbības saskaņā ar apliecību, izņemot 
gadījumu, ja šīs personas rīcībā bijusi
informācija, ka apliecībā norādītais 
neatbilst faktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiek uzskatīts, ka jebkura persona, kura 
ir iegādājusies mantojuma īpašumus no 
apliecības īpašnieka, kuram ir tiesības 
lietot [atsavināt] īpašumu atbilstoši 
apliecībai pievienotajam sarakstam, ir 
iegādājusies īpašumu no personas, kurai ir 
tiesības ar to rīkoties, izņemot gadījumu, ja 
viņas rīcībā ir informācija, ka apliecībā 
norādītais neatbilst patiesībai.

4. Par labu jebkurai personai, kura ir 
ieguvusi mantojumā iekļauto mantu no 
personas, kas saskaņā ar apliecību bija 
tiesīga tās atsavināt, tiek uzskatīts, ka tā 
ieguvusi mantu no personas, kurai ir 
tiesības ar to rīkoties, izņemot gadījumu, ja 
viņas rīcībā ir informācija, ka apliecībā 
norādītais neatbilst faktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. [Mantojuma] Apliecība ir dokuments, 
kas ir derīgs, lai reģistrētu vai ierakstītu 
mantojuma īpašumus tās dalībvalsts, kurā 
atrodas īpašumi, publiskajos reģistros. 
Reģistrēšana notiek atbilstīgi kārtībai, kas 
noteikta tā dalībvalsts tiesību aktos, kuras 
pārvaldībā ir reģistrs, un rada ietekmi, ko tā 
paredz.

5. Apliecība ir dokuments, kas ir derīgs, lai 
nāves gadījumā reģistrētu vai ierakstītu 
mantojumā iekļauto mantu tās dalībvalsts, 
kurā manta atrodas, publiskajos reģistros. 
Reģistrēšana notiek atbilstīgi kārtībai, kas 
noteikta tā dalībvalsts tiesību aktos, kuras 
pārvaldībā ir reģistrs, un rada sekas, kuras 
šie tiesību akti paredz.

Or. de



PR\858633LV.doc PE441.200v02-0052/61 PR\858633LV.doc

LV

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apliecības oriģinālu saglabā tiesa, kas to 
izdevusi, izsniedzot vienu vai vairākas
apstiprinātas kopijas pieteikuma 
iesniedzējam vai jebkurai citai personai, 
kurai ir likumiskas intereses. 

1. Apliecības oriģinālu saglabā kompetentā 
institūcija, kas to izdevusi, izsniedzot 
vienu vai vairākas apstiprinātas kopijas 
pieteikuma iesniedzējam vai jebkurai citai 
personai, kurai ir likumiskas intereses. 

Or. de

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izsniegtajām apstiprinātajām kopijām ir
42. pantā paredzētā ietekme trīs mēnešu 
laikposmā. Pēc šī termiņa beigām 
apliecības īpašnieki vai citas ieinteresētās 
personas var tiesā, kura izdevusi 
apliecību, pieprasīt jaunu apstiprinātu 
kopiju, lai apliecinātu savas tiesības uz 
mantojumu.

2. Izsniegtās apstiprinātās kopijas rada
42. pantā paredzētās sekas sešu mēnešu 
laikposmā. Pamatotos gadījumos 
kompetentā institūcija var noteikt ilgāku 
termiņu. Uz kopijas jānorāda datums, 
sākot no kura tā vairs nerada juridiskas 
sekas. Pēc termiņa notecēšanas vajadzības 
gadījumā jāpieprasa jauna kopija.

Or. de

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apliecībā, pamatojoties uz ieinteresētās 
personas iesniegtu pieteikumu tiesā, kas 
izdevusi apliecību vai pamatojoties uz 

3. Apliecībā, pamatojoties uz ieinteresētās 
personas iesniegtu pieteikumu 
kompetentajai institūcijai vai pamatojoties 
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pašas ietādes darbību, izdara uz institūcijas darbību pēc savas 
iniciatīvas, veic

Or. de

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) papildu ierakstu par tās ietekmes 
apturēšanu, ja tiek apstrīdēta [mantojuma] 
apliecības atbilstība reālai situācijai,

b) papildu ierakstu par tās juridisko seku 
apturēšanu, ja tiek apstrīdēta apliecības 
atbilstība faktiem,

Or. de

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atcelšanu, ja tiek noteikts, ka Eiropas 
mantojuma apliecība neatbilst reālai 
situācijai.

c) izņemšanu no aprites, ja tiek pierādīts, 
ka apliecība neatbilst faktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiesa, kas izdevusi apliecību, apliecības 
oriģinālā papildus norāda par tās 
labojumiem, ietekmes apturēšanu vai 

Kompetentā institūcija apliecības oriģinālā 
papildus norāda par tās labojumiem, 
juridisko seku apturēšanu vai tās 
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atcelšanu un par to informē pieteikuma 
iesniedzēju(-us). 

izņemšanu no apgrozības un informē par to 
pieteikuma iesniedzēju(-us). 

Or. de

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumus 38. un 41. pantā paredzētajās 
veidlapās pieņem saskaņā ar 48. panta 2. 
punktā noteikto konsultatīvo procedūru.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
kas paredz spēkā esošus grozījumus 
38. panta 1. punktā un 41. pantā 
paredzētajās veidlapās. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 48. panta 
2. punktā minēto konsultāciju procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 
Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.

1. Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 
Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. .../2011/ES nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 115

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
4. pantu Regulā (ES) Nr. .../2011.

Or. en

Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja mirušais pirms šīs regulas 
piemērošanas dienas ir norādījis 
mantojumam piemērojamos tiesību aktus, 
šis norādījums tiek uzskatīts par derīgu, 
ciktāl tas atbilst 17. pantā minētajiem 
nosacījumiem.

2. Ja mantojuma atstājējs pirms šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas, tostarp laikā no 
pieņemšanas līdz spēkā stāšanās brīdim, ir 
norādījis mantojumam piemērojamos 
tiesību aktus, šis norādījums tiek uzskatīts 
par spēkā esošu, ciktāl tas atbilst 17. pantā 
minētajiem nosacījumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no pārpratumiem, piesardzības dēļ būtu jāprecizē, ka noteikums attiecas arī uz 
laiku pirms regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nolīgumā par turpmāko mantošanu
puses pirms šīs regulas piemērošanas
dienas ir norādījušas šim dokumentam
piemērojamos tiesību aktus, šis norādījums 

3. Ja mantojuma līgumā līdzēji pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas, tostarp 
laikā no pieņemšanas līdz spēkā stāšanās 
brīdim, ir norādījuši mantojumam 
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tiek uzskatīts par derīgu, ciktāl tas atbilst 
18. pantā minētajiem nosacījumiem.

piemērojamos tiesību aktus, šis norādījums 
tiek uzskatīts par spēkā esošu, ciktāl tas 
atbilst 18. pantā minētajiem nosacījumiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
50. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Mantojumam piemērojamo tiesību 
aktu izvēle, kas izdarīta pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, tostarp laikā no 
pieņemšanas līdz spēkā stāšanās brīdim,
saglabā savas juridiskās sekas 
dalībvalstīs, kurās tā bija spēkā izvēles 
veikšanas laikā. 

Or. de

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
50. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Pirms šīs regulas stāšanās spēkā, 
tostarp laikā no pieņemšanas līdz spēkā 
stāšanās brīdim, izdarīti spēkā neesoši 
rīkojumi nāves gadījumam kļūst spēkā 
esoši, ja tie ir spēkā, piemērojot šo regulu.

Or. de
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Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
50. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ja pirms šīs regulas stāšanās spēkā, 
tostarp laikā no pieņemšanas līdz spēkā 
stāšanās brīdim, ir atstāts rīkojums nāves 
gadījumam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, kurus mantojuma atstājējs būtu 
varējis izvēlēties saskaņā ar šīs regulas 
17. pantu, tas tiek uzskatīts par šo tiesību 
aktu izvēli.

Or. de

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
50. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Šīs regulas piemērojamība neizraisa 
rīkojuma nāves gadījumam spēkā 
neesamību, kurš būtu spēkā, ja 
mantojums būtu atklājies, veicot šo 
rīkojumu. Spēkā esamība tiek noteikta 
saskaņā ar tiesību aktiem, tostarp 
starptautisko privāttiesību aktiem, kuri 
būtu piemērojami šajā laikā.

Or. de

Pamatojums

Pēdējās gribas rīkojumiem, kuri veikti pirms šīs regulas piemērojamības, nebūtu jāzaudē savs 
spēks šīs regulas piemērojamības rezultātā ne tikai tāpēc, ka nevar sagaidīt, lai tiktu veikti 
pielāgojumi, bet arī tāpēc, ka atsevišķos gadījumos tas vairs nav iespējams, jo vairs nav 
testamenta taisīšanas spēja.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Centrālais aspekts attiecībā uz Eiropas risinājumu ir vienveidīgu saistošu faktoru noteikšana 
jurisdikcijas un piemērojamo tiesību jautājumos. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 
noteicošais faktors attiecībā uz abiem ir pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr šāda risinājuma 
sastāvdaļa neizbēgami ir arī mantojuma atstājēja tiesības izvēlēties izcelsmes valsts tiesību 
aktus sava mantojuma pārvaldīšanai, turklāt saistot to ar iespēju šādā gadījumā procesu nodot 
izskatīšanai mītnes valsts tiesai.

Priekšlikums ir jāizvērtē šādā kontekstā.

Katram risinājumam ir savas stiprās un vājās puses. Vienmēr būs iespējams atsaukties uz 
kādu norisi, kuras gadījumā rezultāts nebūs pilnībā apmierinošs. To nosaka problēmas būtība, 
sarežģītie jautājumi, ar reālo dzīvi saistīto aspektu daudzveidība un dažādu novērtējumu 
pretrunīgums. Novērtējums jābalsta uz visu aspektu analīzi.

Tāpēc ir jāpiekrīt svarīgākajiem lēmumiem Komisijas priekšlikumā. Arī pēc būtības tie 
saskan ar Eiropas Parlamenta atzinumu par Zaļo grāmatu1. Ar šo priekšlikumu tiek panākta 
juridiskā noteiktība, tas ir salīdzinoši skaidrs un vienkāršs, un tā svarīgākos jautājumus viegli 
var saprast ikviens. Būs iespējams izvairīties no mantojuma izpildes saskaldīšanas. Izmantojot 
pastāvīgās dzīvesvietas faktoru, kompetentā tiesa parasti varēs piemērot attiecīgās valsts 
tiesību aktus, turklāt pat attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Parasti mantojuma 
atstājēja pastāvīgā dzīvesvieta ir arī viņa interešu centrs.

Piemērojamo tiesību aktu izvēles gadījumā ir iespējams nodrošināt līdzsvarotu izpildi, veicot 
nodošanu tiesai piederības valstī.

Jaunās izvēles tiesības nodrošina iedzīvotāju neatkarību. Nosakot prasības tikai attiecībā uz 
valstspiederību, vienlaikus tiek nodrošināta mantojuma tiesību reglamentējošo funkciju 
saglabāšana un ģimenes locekļu aizsardzība, kā arī tiek nodrošināts, lai tiesību aktus nevarētu 
apiet vai izmantot ļaunprātīgi. Valstspiederība ir uzticams piesaistes kritērijs.

Pamatojoties uz to, var veikt nolēmumu atzīšanu un izpildi.

Komisijas priekšlikums ir papildināts arī ar ierosinājumu par Eiropas mantojuma apliecības 
izveidi. Tomēr šis dokuments nav noslēdzošais un galīgais lēmums par mantošanas kārtību, 
bet gan vienīgi mantojuma apliecība. To var izmantot dažādās dalībvalstīs kā pierādījumu par 
ierakstiem reģistrā un tā tiek izdota, lai aizsargātu mantojumā iekļautās mantas labticīgu 
ieguvēju. Tādējādi tiks uzlabota juridisko jautājumu un darījumu pārrobežu kārtošana 
mantojuma lietās. 

Apkopojot var secināt, ka nekas nemainīsies attiecībā uz iedzīvotājiem, kuru pastāvīgā 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. novembra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par mantošanu un 

testamentiem (OV C 314E, 21.12.2006., 342. lpp.).
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dzīvesvieta ir viņu izcelsmes valstī un arī viss viņu mantisko attiecību kopums atrodas turpat. 
Ja viņiem piederētu mantisko attiecību kopums, jo īpaši nekustamais īpašums ārpus mītnes 
valsts, arī uz to vienveidīgi un bez īpašiem norādījumiem testamentā tiks attiecināti izcelsmes 
valsts tiesību akti.

Ja iedzīvotāju pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus savas izcelsmes valsts vai viņi vēlas uz to 
pārcelties, viņi var izvēlēties izmantot izcelsmes valsts tiesību aktus. Tas ir liels uzlabojums.

Arī mantojuma lietu konsultantu darbībai nu ir drošs pamats.

Tiesas vai citas kompetentās institūcijas parasti izmantos tās valsts tiesību aktus, kurā tās 
atrodas.

Ievērojami tiek vienkāršota pārrobežu mantojuma lietu kārtošana.

Uz tiem iedzīvotājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus viņu izcelsmes valsts un kuri nav 
izvēlējušies tiesību aktus, turpmāk nāves gadījumā attieksies viņu mītnes valsts mantojuma 
tiesības. Tas ir jauninājums visām dalībvalstīm. Ņemot vērā paustās bažas, ir jāatzīmē, ka arī 
pašlaik šāda tiesiskā situācija rodas daudzos gadījumos, turklāt iedzīvotājiem to pat 
neapzinoties.

Šīs bažas iespējams novērst ar informēšanas kampaņām. Ikvienam risinājumam ir 
priekšrocības un trūkumi, ne visus mērķus var vienlaikus ņemt vērā. Referents uzskata, ka 
daudz vairāk problēmu rada pašreizējā tiesiskā situācija un arī jebkurš cits priekšlikums, un 
tādēļ ierosināto risinājumu uzskata par labāko.

Ar šo regulu nevar atrisināt visas problēmas un reglamentēt katru sīkumu, taču tā būtiski 
uzlabos pašreizējo tiesisko situāciju. Iedzīvotājiem būs skaidrs un drošs pamats, lai rīkotos ar 
savu mantojumu. Viņi labāk varēs izmantot savas tiesības iekšējā tirgū. Juridiskā skaidrība un 
juridiskā noteiktība ir svarīgākie tiesiskie aspekti jo īpaši mantojuma tiesību jomā. Regula 
nostiprina šos aspektus, sniedz labumu iedzīvotājiem un nodrošina ievērojamu Eiropas 
pievienoto vērtību.

Tomēr pienācīgi būtu jāuzsver arī šādi aspekti:
1) piemērojamie tiesību akti nekādā veidā neskar mantojumiem piemērojamos nodokļu 
noteikumus;
2) regula attiecas tikai uz starptautiskajām privāttiesībām. Mantošanas lietu tiesības paliek 
nemainīgas;
3) Apvienotā Karaliste un Īrija ir izmantojušas savas atteikuma tiesības.

Regulas priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 81. pants.

II. Atsevišķi jautājumi

Neraugoties uz atbalstu priekšlikuma svarīgākajiem lēmumiem, vairākas nopietnas problēmas 
nav atrisinātas un ir nepieciešami labojumi un papildinājumi. Daži no tiem jāpiemin plašāk. 

Pastāvīgā dzīvesvieta
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Pastāvīgā dzīvesvieta ir svarīgākais jēdziens šajā regulā. Tāpēc tam pievērsta īpaša uzmanība 
un ir nepieciešama pēc iespējas precīzāka definīcija. Definīcija ar saistošiem nosacījumiem 
un/vai laika ierobežojumiem nav piemērota daudzveidīgajām dzīves situācijām. Šādā 
gadījumā tās piemērošanas rezultātā stāvoklis kļūtu nevis drošāks, bet, iespējams, 
neskaidrāks. Pēc nāves gadījuma kompetentā tiesa būtu jānosaka pēc iespējas ātri. Tā katrā 
konkrētā gadījumā var noteikt un tai vajag noteikt pastāvīgo dzīvesvietu un savu kompetenci, 
pamatojoties uz apsvērumā minētajiem vispārējiem kritērijiem. Turklāt būtu jāatzīmē, ka tikai 
dažu valstu tiesību aktos ir sniegta šā termina juridiskā definīcija, un arī Eiropas regulā par 
uzturēšanas saistībām un vairākos starptautiskos nolīgumos šādas definīcijas nav.

Izvēles tiesības
Jaunās izvēles tiesības ir priekšlikuma svarīgākais elements un gan daudziem iedzīvotājiem, 
gan valstīm tas ir jaunums. Attiecībā uz „favor testamenti” ir nepieciešami dažādi 
paskaidrojumi un papildinājumi.

Norobežošana attiecībā uz dalībvalstu lietu un procesuālajām tiesībām
Šī regula ir piemērojama intelektuālā īpašuma tiesībām dalībvalstīs un netiek attiecināta uz 
mantošanas materiālajām tiesībām un citām lietu vai procesuālajām tiesībām. Tomēr zināma 
neliela ietekme un pārklāšanās ir vērojama. Šīs parādības iemesls ir tas, ka mantojumu 
regulējošie tiesību akti, lietu tiesības un mantošanas procesa gaita dalībvalstīs atšķiras.

Saskaņā ar referenta priekšlikumu dalībvalstu lietu un procesuālajām tiesībām vajadzētu pēc 
iespējas palikt neskartām. Tādējādi mantiniekiem šajā jautājumā var nākties saskarties ar 
papildu birokrātiskiem šķēršļiem (salīdzinājumā ar 21. pantu). Tāpēc referents piesardzības 
pēc sagatavojis otru priekšlikumu, kas, viņā ieskatā, ietver minimālos noteikumus, kurus 
vajadzētu paredzēt, lai neietekmētu dalībvalstu lietu un procesuālās tiesības. 

Mantojuma līgums
Mantojuma līgumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā ir īpaša problēma, jo vairākās valstīs tie 
nav pazīstami, bet dažas valstis tos pat noraida. Vajadzētu būt skaidram, ka mantojumam 
piemērojamie tiesību akti un tādējādi arī, piemēram, katra mantojuma līguma dalībnieka 
tiesības uz neatņemamo daļu tiek noteiktas atsevišķi saskaņā ar regulu, un 18. pants attiecas 
tikai uz konkrētiem juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar mantojuma līgumu, tāpēc minēto 
iemeslu dēļ 18. panta 4. punktu var svītrot.

Grozījumi varētu nākt par labu arī tām dalībvalstīm, kurās mantojuma līgums netiek 
izmantots.

Ordre public 
Atruna attiecībā uz ordre public ir atzīts tiesību princips intelektuālā īpašuma tiesībās. Tomēr 
attiecībās starp dalībvalstīm tam vairs nevajadzētu būt nozīmei, jo priekšroka dodama kopējai 
pārliecībai par tiesisko kārtību un vērtībām.

Nav pamatotas bažas, ka tas pavērtu jaunas iespējas, lai neņemtu vērā tiesības uz neatņemamo 
matojuma daļu. Kaut arī dažādās formās, tomēr šīs tiesības tiek piemērotas gandrīz visās 
dalībvalstīs. Ja mantojuma atstājējs ir izvēlējies izcelsmes valsts tiesību aktus, nav iemesla 
bažām, ka tās netiks ņemtas vērā. Ja izvēles tiesības būtu saistītas ar pastāvīgo dzīvesvietu, 
par to būtu jāuztraucas. Saskaņā ar šo priekšlikumu nav pietiekami, ka kāda persona dzīvo 
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citā dalībvalstī, bet ir nepieciešams, lai nāves brīdī šajā dalībvalstī būtu viņa pastāvīgā 
dzīvesvieta (taču miršanas vieta var būt arī citur). Šķiet mazliet pārspīlēti domāt, ka 
ievērojams skaits cilvēku šī iemesla dēļ pārceļas uz dzīvi citur, lai turpinātu dzīvot citā valstī 
līdz savai nāvei. Personas, kas meklē jebkādas iespējas izvairīties no šādu tiesību ievērošanas, 
radīs šādas iespējas arī pašlaik spēkā esošo likumu ietvaros.

Autentisku aktu atzīšana 
Referents atbalsta autentisku aktu atzīšanu to brīvas aprites un to autentiskuma un oficiāla 
likumiska spēka „atzīšanas” izpratnē. Tomēr termins „atzīšana” var radīt pārpratumus dažādās 
valodās, jo tas pats par sevi nav viennozīmīgs un ir jāinterpretē attiecīgā kontekstā.

Eiropas mantojuma apliecība
Eiropas mantojuma apliecības darbību vajadzētu attiecināt tikai uz pārrobežu aspektiem. Par 
tās izsniegšanu vajadzētu būt atbildīgai ikvienai institūcijai — tiesai, valsts iestādei, notāram 
vai citai institūcijai, kas nodarbojas ar mantojuma lietu. Šīs institūcijas būtu jānosaka 
dalībvalstij, kurai kompetence tika piešķirta saskaņā ar II nodaļu.


