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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 
utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2009)0154),

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 61 lit. c) oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu WE, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0236/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 14 lipca 
2010 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7- 0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dz.U. C 44 z 11.2.2011, s. 148.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z 
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
przejścia własności z powodu śmierci, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa.

(8) Zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien objąć wszystkie 
zagadnienia cywilnoprawne związane z 
dziedziczeniem, to znaczy każdą formą 
przejścia składników majątku z powodu 
śmierci, niezależnie od tego czy przyjmuje 
ono formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa.

Or. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ważność i skutki darowizn podlegają 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I). Zagadnienia te powinno się 
zatem wykluczyć z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, podobnie jak 
inne przedmioty majątkowe i prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie. Niemniej jednak 
to właśnie prawo właściwe dla spraw 
spadkowych wskazane przy zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia powinno 
rozstrzygać, czy wspomniane darowizny 
lub inne formy rozporządzeń inter vivos
wywołujące bezpośrednie skutki 

(9) Ważność i skutki darowizn podlegają 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I). Zagadnienia te powinno się 
zatem wykluczyć z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, podobnie jak 
inne przedmioty majątkowe i prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie. Niemniej jednak 
to właśnie prawo właściwe dla spraw 
spadkowych wskazane przy zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia powinno 
rozstrzygać, czy wspomniane darowizny 
lub inne formy rozporządzeń dokonanych
inter vivos mogą powodować powstanie 
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prawnorzeczowe mogą powodować 
powstanie zobowiązania do doliczenia 
darowizn do spadku, zmniejszenia 
darowizn lub ich uwzględnienia przy 
obliczaniu udziałów spadkowych według 
prawa właściwego dla spraw spadkowych.

zobowiązania do doliczenia darowizn do 
spadku, zmniejszenia darowizn lub ich 
uwzględnienia przy obliczaniu udziałów 
spadkowych według prawa właściwego dla 
spraw spadkowych.

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) O ile niniejszym rozporządzeniem 
powinny zostać objęte sposoby nabycia 
prawa rzeczowego na materialnych lub 
niematerialnych przedmiotach 
majątkowych przewidziane przez prawo 
właściwe dla spraw spadkowych, o tyle
zamknięty katalog (numerus clausus) praw 
rzeczowych, który może istnieć w prawie 
krajowym państw członkowskich i który co 
do zasady podlega legi rei sitae, powinien 
podlegać krajowym normom 
kolizyjnoprawnym. Jawność tych praw, 
szczególnie funkcjonowanie ksiąg
wieczystych i skutki wpisu lub braku 
wpisu do takiej księgi, także podlegające 
prawu lokalnemu, powinny również zostać 
wyłączone z zakresu stosowania.

(10) Zamknięty katalog (numerus clausus) 
praw rzeczowych, który może istnieć w 
prawie krajowym państw członkowskich i 
który co do zasady podlega legi rei sitae, 
powinien podlegać krajowym normom 
kolizyjnoprawnym. Należy dokonać 
dostosowania zgodnie z uznanymi 
zasadami międzynarodowego prawa 
prywatnego.

Or. de

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niniejszym rozporządzeniem 
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powinny zostać objęte sposoby nabycia 
prawa rzeczowego na materialnych lub 
niematerialnych przedmiotach 
majątkowych przewidziane przez prawo 
właściwe dla spraw spadkowych. Wyjątek 
powinny stanowić wpisy do rejestrów 
publicznych, publiczny charakter praw 
oraz skutki wpisu lub braku wpisu, które 
także podlegają lex rei sitae.

Or. de

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu zmarłego w stosunku do 
ogółu spraw spadkowych. Z tych samych 
powodów niniejsze rozporządzenie 
powinno zezwalać właściwemu sądowi, w 
wyjątkowych sytuacjach i po ziszczeniu się 
określonych warunków, na przekazanie 
sprawy do sądu państwa, którego zmarły 
był obywatelem, jeżeli sąd ten ma lepszą 
możliwość rozpatrzenia sprawy.

(12) Biorąc pod uwagę rosnącą mobilność 
obywateli europejskich oraz mając na celu 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości w 
Unii Europejskiej i zagwarantowanie 
rzeczywistego łącznika między 
dziedziczeniem a państwem członkowskim 
sprawującym jurysdykcję, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć 
jurysdykcję sądów państwa 
członkowskiego miejsca zwykłego pobytu 
zmarłego w stosunku do ogółu spraw 
spadkowych dla postępowania spornego i 
niespornego. Z tych samych powodów 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zezwalać właściwemu sądowi, po 
ziszczeniu się określonych warunków, na 
przekazanie sprawy do sądu lub do organu 
właściwego dla wydania europejskiego 
certyfikatu spadkowego tego państwa, 
którego zmarły był obywatelem, jeżeli sąd 
ten lub organ ma lepszą możliwość 
rozpatrzenia sprawy.

Or. de
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przy ustalaniu zwykłego miejsca 
pobytu jako ośrodka interesów życiowych 
powinno się uwzględnić sytuację życiową 
zmarłego w chwili śmierci i w latach ją 
poprzedzających, w szczególności okres i 
regularność pobytów, ich okoliczności i 
powody.

Or. de

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zmierzając do ułatwienia sytuacji 
spadkobierców i zapisobierców 
zamieszkujących w innym państwie 
członkowskim niż państwo, którego sądom 
przysługuje jurysdykcja do rozstrzygania w 
sprawach spadkowych, rozporządzenie 
powinno upoważniać te osoby do składania 
oświadczeń dotyczących przyjęcia lub 
odrzucenia spadku w formie przewidzianej 
przez prawo miejsca ich zwykłego pobytu, 
a w stosownych przypadkach przed sądami 
tego pierwszego państwa.

(14) Zmierzając do ułatwienia sytuacji 
spadkobierców i zapisobierców 
zamieszkujących w innym państwie 
członkowskim niż państwo, którego sądom 
przysługuje jurysdykcja do rozstrzygania w 
sprawach spadkowych, rozporządzenie 
powinno dodatkowo upoważniać te osoby 
do składania oświadczeń dotyczących 
przyjęcia lub odrzucenia spadku w formie 
przewidzianej przez prawo miejsca ich 
zwykłego pobytu, a w stosownych 
przypadkach przed sądami tego pierwszego 
państwa.

Or. de
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ścisły związek między statutem 
spadkowym i statutem rzeczowym rodzi 
konieczność przyznania niniejszym 
rozporządzeniem jurysdykcji wyjątkowej 
sądom państwa członkowskiego miejsca 
położenia przedmiotu w sytuacji, w której 
prawo tego państwa członkowskiego 
wymaga interwencji ze strony sądów tego 
państwa w celu podjęcia środków objętych 
prawem rzeczowym związanych z 
przeniesieniem tego przedmiotu 
majątkowego i jego rejestracją w 
publicznym rejestrze nieruchomości.

skreślony

Or. de

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno dać 
obywatelom większą możliwość ułożenia 
zawczasu ich spraw spadkowych, 
pozwalając im na wybór prawa 
właściwego. Wybór ten powinien zostać 
ujęty w ścisłe ramy, tak by uszanować 
uprawnione oczekiwania spadkobierców i 
zapisobierców.

(18) Niniejsze rozporządzenie powinno dać 
obywatelom większą możliwość ułożenia 
zawczasu ich spraw spadkowych, 
pozwalając im na wybór prawa 
właściwego. Wybór ten powinien zostać 
ujęty w ścisłe ramy, tak by uszanować 
uprawnione oczekiwania spadkobierców i 
zapisobierców. Zgodnie z zasadą favor 
testamenti osoba powinna móc dokonać 
wyboru prawa państwa, którego 
obywatelstwo posiada w chwili 
dokonywania wyboru lub w chwili zgonu, 
jako prawa, któremu podlega ogół jej 
spraw spadkowych. Jeżeli posiada więcej 
niż jedno obywatelstwo, powinna mieć 
możliwość wybrać jedno z nich. Wybór 
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prawa powinien być wystarczająco jasny 
przy zastosowaniu powszechnie uznanych 
kryteriów wykładni.

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Niniejszym rozporządzeniem nie 
została objęta ważność pod względem 
formy rozrządzeń na wypadek śmierci. 
Zagadnienie to regulują postanowienia 
konwencji haskiej z 5 października 1961 r. 
dotyczącej kolizji praw w przedmiocie 
formy rozporządzeń testamentowych, w 
zakresie objętym zakresem stosowania tej 
konwencji i w państwach, które ją 
ratyfikowały.

(19) Zagadnienie ważności pod względem 
formy regulują postanowienia konwencji 
haskiej z 5 października 1961 r. dotyczącej 
kolizji praw w przedmiocie formy 
rozporządzeń testamentowych, w zakresie 
objętym zakresem stosowania tej 
konwencji i w państwach, które ją 
ratyfikowały. Jednakowoż w 
rozporządzeniu powinno się zamieścić 
uzupełniające przepisy o formalnej 
ważności rozrządzeń na wypadek śmierci, 
m.in. umów o spadek.

Or. de

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy zamieścić uzupełniające 
przepisy regulujące prawo właściwe dla 
zdolności testowania.

Or. de
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby ułatwić uznawanie praw do 
dziedziczenia nabytych w państwie 
członkowskim, norma kolizyjnoprawna
powinna wspierać ważność umów o 
spadek przez uwzględnienie 
alternatywnych łączników. Należy chronić 
uprawnione oczekiwania osób trzecich.

(20) W państwach członkowskich powinna
być uznawana ważność umów o spadek
oraz wynikających z nich uprawnień.
Także przy umowie o spadek prawo 
właściwe dla spadku powinno się ustalać 
dla każdego zmarłego oddzielnie, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami niniejszego 
rozporządzenia. Niezależnie należy
uregulować materialną skuteczność, 
skutek wiążący oraz pozostałe kwestie 
prawne dotyczące konkretnie umowy o 
spadek. Przepisy te powinny odpowiednio 
obowiązywać w odniesieniu do 
testamentów wspólnych, jeżeli taki 
przypadek wchodzi w rachubę.

Or. de

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W przypadku nieruchomych lub 
wpisanych do rejestru przedmiotów 
majątkowych wchodzących w skład 
spadku stosuje się przepisy prawa miejsca 
położenia przedmiotu majątkowego, które 
dotyczą ustanowienia lub przeniesienia 
praw rzeczowych lub ich wpisu do 
rejestru. 

Or. de
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jeżeli stosowanie prawa innego 
państwa opiera się na wyborze prawa, 
stosuje się jedynie jego przepisy 
materialne zgodnie z zasadami 
międzynarodowego prawa prywatnego. W 
innym wypadku należy stosować przepisy 
międzynarodowego prawa prywatnego 
odpowiedniego państwa w takim zakresie, 
w jakim wskazują na prawo państwa 
członkowskiego. Państwo to stosuje swoje 
prawo materialne.

Or. de

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby 
to sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego. Jednakże sądy 
nie powinny mieć możliwości 
zastosowania klauzuli porządku 
publicznego w celu odmowy stosowania 
prawa innego państwa członkowskiego lub 
odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego, ugody 
sądowej lub europejskiego certyfikatu 
spadkowego wydanych lub sporządzonych 
w innym państwie członkowskim, w 
sytuacji, w której byłoby to sprzeczne z 
Kartą praw podstawowych Unii 

(24) Względy interesu publicznego 
powinny w wyjątkowych okolicznościach 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby 
to oczywiście sprzeczne z porządkiem 
publicznym państwa sądu orzekającego.
Jednakże sądy nie powinny mieć 
możliwości zastosowania klauzuli 
porządku publicznego w celu odmowy 
stosowania prawa innego państwa 
członkowskiego lub odmowy uznania lub 
wykonania orzeczenia, dokumentu 
urzędowego, ugody sądowej lub 
europejskiego certyfikatu spadkowego 
wydanych lub sporządzonych w innym 
państwie członkowskim, w sytuacji, w 
której odmowa byłaby sprzeczna z Kartą 
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Europejskiej, w szczególności z jej art. 21, 
zakazującym wszelkich form 
dyskryminacji.

praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności z jej art. 21, zakazującym 
wszelkich form dyskryminacji. Z reguły 
różnice w prawie dotyczącym rezerwy 
spadkowej nie powinny uzasadniać 
odmowy zastosowania prawa innego 
państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby uwzględnić różne sposoby 
załatwiania spraw związanych z 
dziedziczeniem w państwach 
członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować uznanie i 
wykonanie dokumentów urzędowych.
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. Uznanie aktów urzędowych 
oznacza, że przysługuje im taka sama moc 
dowodowa w zakresie ich treści oraz że 
wywołują takie same skutki jak w 
państwie, z którego pochodzą, a także iż 
przysługuje im domniemanie ważności, 
które może zostać podważone. Ważność 
dokumentu urzędowego można zawsze 
podważać przed sądem państwa 
członkowskiego, z którego pochodzi dany 
dokument, zgodnie z warunkami 
proceduralnymi określonymi przez to 
państwo członkowskie.

(26) Aby uwzględnić różne sposoby 
załatwiania spraw związanych z 
dziedziczeniem w państwach 
członkowskich, niniejsze rozporządzenie 
powinno gwarantować swobodny przepływ
i wykonanie dokumentów urzędowych.
Jednakże jeżeli chodzi o uznanie 
dokumentów urzędowych, nie można 
dokumentów tych traktować jak orzeczeń 
sądowych. W ramach przepisów państwa 
pochodzenia i przeznaczenia aktom 
urzędowym powinna przysługiwać taka 
sama moc dowodowa w zakresie ich treści 
oraz domniemanie ważności, które może 
zostać podważone. Ważność dokumentu 
urzędowego można zawsze podważać.
Czynność prawna będąca podstawą 
dokumentu podlega międzynarodowemu 
prawu prywatnemu i prawu spadkowemu, 
na które się powołano.

Or. de
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Szybkie, tanie i skuteczne załatwianie 
w Unii Europejskiej spraw spadkowych z 
elementem międzynarodowym wymaga 
stworzenia spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy 
możliwości bezspornego dowiedzenia w 
prosty sposób ich statusu w państwach 
członkowskich, w których położone są 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład 
spadku. Aby ułatwić swobodny przepływ 
takiego rodzaju dowodów w Unii 
Europejskiej, należy niniejszym 
rozporządzeniem wprowadzić jednolity 
wzór europejskiego certyfikatu 
spadkowego oraz wskazać organ właściwy 
do wydawania certyfikatu. W trosce o 
poszanowanie zasady pomocniczości 
certyfikat nie powinien zastępować 
wewnętrznych procedur w państwach 
członkowskich. Rozporządzenie powinno 
precyzować powiązania z tymi 
procedurami.

(27) Szybkie, tanie i skuteczne załatwianie 
w Unii Europejskiej spraw spadkowych z 
elementem międzynarodowym wymaga 
stworzenia spadkobiercy, zapisobiercy, 
wykonawcy testamentu lub zarządcy 
możliwości bezspornego dowiedzenia w 
prosty sposób ich statusu w państwach 
członkowskich, w których położone są 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład 
spadku. Aby ułatwić swobodny przepływ 
takiego rodzaju dowodów w Unii 
Europejskiej, należy niniejszym 
rozporządzeniem wprowadzić dla spraw 
transgranicznych jednolity wzór 
europejskiego certyfikatu spadkowego oraz 
wskazać organ właściwy do wydawania 
certyfikatu. Ww. organem może być sąd, 
urząd, notariusz lub inne podobne organy. 
Organy te określa państwo członkowskie, 
którego sądy są właściwe w sprawie na 
podstawie przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Obejmuje to również 
właściwość wynikającą z przekazania do 
sądu lub organu mającego lepszą 
możliwość rozpatrzenia sprawy. W trosce 
o poszanowanie zasady pomocniczości 
certyfikat nie powinien zastępować 
wewnętrznych procedur w państwach 
członkowskich. Rozporządzenie powinno 
precyzować powiązania z tymi 
procedurami.

Or. de
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia należy przyjąć
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z 
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji1.

(30) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia uprawnienia wykonawcze 
powinny zostać przyznane Komisji i 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr…/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia... 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję1.

1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. 1 Dz.U. L ...

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Należy w szczególności upoważnić 
Komisję do zmiany formularzy 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 3 decyzji 
1999/468/WE.

(31) Do przyjęcia zmian formularzy 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu powinno się stosować 
procedurę doradczą przy uwzględnieniu 
charakteru aktu wykonawczego.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z uwagi na fakt, że cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie swobodny 
przepływ osób, możliwość ułożenia 
zawczasu przez obywateli europejskich ich 
spraw spadkowych w kontekście 
międzynarodowym, prawa spadkobierców 
i zapisobierców, innych osób związanych 
ze zmarłym oraz wierzycieli spadkowych, 
nie mogą zostać w sposób wystarczający 
osiągnięte przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na rozmiary i skutki 
niniejszego rozporządzenia, możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie
wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
ustanowioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne dla
osiągnięcia tych celów.

(33) Z uwagi na fakt, że cele niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie swobodny 
przepływ osób, możliwość ułożenia 
zawczasu przez obywateli europejskich ich 
spraw spadkowych w kontekście 
międzynarodowym, prawa spadkobierców 
i zapisobierców, innych osób związanych 
ze zmarłym oraz wierzycieli spadkowych, 
nie mogą zostać w sposób wystarczający 
osiągnięte przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na rozmiary i skutki 
niniejszego rozporządzenia, możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie
unijnym, Unia może przyjąć środki, 
zgodnie z zasadą pomocniczości, 
ustanowioną w art. 5 TUE. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności wymienioną
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do
osiągnięcia tych celów.

Or. de

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stan cywilny osób fizycznych oraz 
stosunki rodzinne i stosunki, z których 
wynikają skutki podobne jak ze stosunków 
rodzinnych;

(a) stan cywilny osób fizycznych oraz 
stosunki rodzinne i stosunki, z których
zgodnie z prawem właściwym dla tych 
stosunków wynikają skutki podobne jak ze 
stosunków rodzinnych;

Or. de



PE441.200v02-00 18/64 PR\858633PL.doc

PL

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zdolność prawna osób fizycznych, z 
zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 lit. c) i d);

(b) zdolność prawna osób fizycznych, z 
zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 lit. c) i d) oraz 
art. 18a;

Or. de

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zniknięcie, zaginięcie i domniemana 
śmierć osoby fizycznej;

(c) zniknięcie, zaginięcie i domniemana 
śmierć osoby fizycznej, z zastrzeżeniem 
art. 23;

Or. de

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zagadnienia związane ze stosunkami 
majątkowymi małżeńskimi oraz
stosunkami majątkowymi mającymi 
zastosowanie do stosunków, z których 
wynikają skutki podobne jak z
małżeństwa;

(d) zagadnienia związane ze stosunkami 
majątkowymi małżeńskimi oraz ustrojami
majątkowymi stosunków uznawanych,
zgodnie z prawem dla nich właściwym, za 
mające skutki podobne do małżeństwa;

Or. de
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) obowiązki alimentacyjne; (e) obowiązki alimentacyjne w zakresie, w 
jakim nie są oparte na przypadku śmierci;

Or. de

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) przedmioty majątkowe oraz prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie, takie jak 
darowizny, współwłasność kilku osób z 
zastrzeżeniem przeniesienia na 
pozostającego przy życiu współwłaściciela, 
fundusze emerytalne, umowy 
ubezpieczenia i podobne porozumienia, z 
zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 lit. j);

(f) przedmioty majątkowe oraz prawa 
powstające lub przechodzące na innej 
drodze niż dziedziczenie, takie jak 
darowizny, przyrzeczenie darowizny na 
wypadek śmierci dokonane za życia,
współwłasność kilku osób z zastrzeżeniem 
przeniesienia na pozostającego przy życiu 
współwłaściciela, fundusze emerytalne, 
umowy ubezpieczenia i podobne 
porozumienia, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 
2 lit. j);

Or. de

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) zagadnienia objęte prawem spółek, 
takie jak postanowienia zawarte w aktach 
założycielskich i statutach spółek, 
stowarzyszeń i osób prawnych, określające

(g) zagadnienia objęte prawem spółek,
stowarzyszeń i osób prawnych, takie jak 
postanowienia zawarte w aktach 
założycielskich i statutach spółek, 
stowarzyszeń i osób prawnych, określające
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los udziałów po śmierci wspólników; pozostawanie udziałów po śmierci 
wspólników;

Or. de

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) rozwiązanie, ustanie i łączenie spółek, 
stowarzyszeń i osób prawnych;

(h) rozwiązanie, ustanie i łączenie spółek, 
stowarzyszeń lub osób prawnych;

Or. de

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) tworzenie, działanie i rozwiązanie 
trustów;

(i) tworzenie i rozwiązanie trustów oraz
zarządzanie nimi, z wyjątkiem trustów, 
które ustanowiono rozporządzeniem na 
wypadek śmierci lub w ramach 
dziedziczenia ustawowego;

Or. de

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) istota praw rzeczowych obciążających 
przedmiot majątkowy i jawność tych praw.

(j) charakter praw rzeczowych, 
wpisywanie praw rzeczowych do rejestru 
publicznego lub ich publikowanie oraz 



PR\858633PL.doc 21/64 PE441.200v02-00

PL

skutki wpisania lub niewpisania prawa 
rzeczowego do rejestru publicznego.

Or. de

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Definicje Definicje

(a) „dziedziczenie” oznacza każdą formę 
przejścia własności z powodu śmierci, 
niezależnie od tego czy przyjmuje ono 
formę dobrowolnej czynności 
przeniesienia, w formie testamentu lub 
umowy o spadek, czy formę przejścia 
własności z powodu śmierci z mocy prawa;

(a) „dziedziczenie” oznacza każdą formę 
przejścia składników majątku, praw i 
zobowiązań z powodu śmierci, niezależnie 
od tego czy przyjmuje ono formę 
dobrowolnej czynności przeniesienia, w 
formie testamentu lub umowy o spadek, 
czy formę przejścia własności z powodu 
śmierci z mocy prawa;

Or. de

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego sprawujący funkcje 
orzecznicze w zakresie dziedziczenia. Na 
równi z sądami traktuje się inne organy, 
które na mocy przekazania przez władzę 
publiczną wykonują funkcje należące do 
kompetencji sądów, przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu;

(b) „sąd” oznacza każdy organ sądowniczy 
lub każdy właściwy organ państwa 
członkowskiego lub osobę czy organ 
powołany przez sąd, sprawujące funkcje 
orzecznicze w zakresie dziedziczenia. Na 
równi z sądami traktuje się inne organy, 
które na mocy przekazania przez władzę 
publiczną wykonują funkcje należące do 
kompetencji sądów, przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu;

Or. de
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „umowa o spadek” oznacza umowę, 
która przyznaje, zmienia lub odbiera, w 
zamian za świadczenie wzajemne lub bez 
niego, prawa do przyszłego spadku po 
jednej osobie będącej stroną tej umowy lub 
wielu takich osobach;

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. de

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „testamenty wspólne” oznaczają
testamenty sporządzone przez dwie osoby 
lub więcej osób w jednym dokumencie na
rzecz osoby trzeciej lub jako rozrządzenie 
wzajemne;

(d) „testamenty wspólne” oznaczają
testamenty sporządzone przez dwie osoby 
lub kilka osób w jednym dokumencie lub 
kilku dokumentach, które opierają się na
wspólnej decyzji tych osób;

Or. de

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „państwo członkowskie pochodzenia” 
oznacza, w zależności od przypadku,
państwo członkowskie, w którym wydano 
orzeczenie, zatwierdzono lub zawarto 
ugodę sądową oraz sporządzono dokument 

(e) „państwo członkowskie pochodzenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
wydano orzeczenie, zatwierdzono lub 
zawarto ugodę sądową oraz sporządzono 
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urzędowy; dokument urzędowy;

Or. de

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „wezwane państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, w którym
wystąpiono o uznanie lub wykonanie 
orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu 
urzędowego;

(f) „państwo członkowskie wykonania” 
oznacza państwo członkowskie, w którym
realizuje się uznanie, tytuł wykonawczy
lub wykonanie orzeczenia, ugody sądowej 
lub dokumentu urzędowego;

Or. de

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie 
wydane w sprawach dotyczących 
dziedziczenia przez sąd państwa 
członkowskiego, niezależnie od tego, czy 
zostanie określone jako wyrok, 
postanowienie, zarządzenie czy tytuł 
egzekucyjny, włącznie z postanowieniem 
w przedmiocie ustalenia kosztów 
postępowania wydanym przez urzędnika 
sądowego;

(g) „orzeczenie” oznacza każdy środek lub
orzeczenie wydane w sprawach 
dotyczących dziedziczenia przez sąd 
państwa członkowskiego lub przez osobę 
czy organ powołane przez ten sąd, 
niezależnie od tego, czy zostanie określone 
jako wyrok, postanowienie, zarządzenie 
czy tytuł egzekucyjny, włącznie z 
postanowieniem w przedmiocie ustalenia 
kosztów postępowania wydanym przez 
urzędnika sądowego;

Or. de



PE441.200v02-00 24/64 PR\858633PL.doc

PL

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „ugoda sądowa” oznacza ugodę w 
sprawach dotyczących dziedziczenia, która 
została zatwierdzona przez sąd lub 
zawarta przed sądem w toku 
postępowania;

Or. de

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „dokument urzędowy” oznacza 
dokument, który został formalnie 
sporządzony lub zarejestrowany jako 
dokument urzędowy i którego 
autentyczność:

(h) „dokument urzędowy” oznacza 
dokument w sprawie spadkowej, który 
został formalnie sporządzony lub 
zarejestrowany jako dokument urzędowy i 
którego autentyczność:

Or. de

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) „europejski certyfikat spadkowy” 
oznacza certyfikat wydany przez właściwy 
sąd na podstawie przepisów rozdziału VI 
niniejszego rozporządzenia.

(i) „europejski certyfikat spadkowy” 
oznacza certyfikat wydany przez właściwy 
sąd lub organ na podstawie przepisów 
rozdziału VI niniejszego rozporządzenia.

Or. de
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia sądami właściwymi do 
orzekania w sprawach dotyczących 
dziedziczenia są sądy państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w 
chwili swej śmierci.

Sądy państwa członkowskiego, na którego 
terytorium zmarły miał miejsce zwykłego 
pobytu w chwili swej śmierci, są właściwe 
do orzekania w sprawie ogółu spraw 
dziedziczenia po zmarłym.

Or. de

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacji, w której zmarły dokonał 
zgodnie z art. 17 wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe, sąd do 
którego wniesiono sprawę zgodnie z art. 4 
może na wniosek strony zawiesić 
postępowanie i wezwać strony do 
wniesienia sprawy do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrano, 
jeżeli uzna, że sądy tego państwa 
członkowskiego mają lepszą możliwość 
orzekania w sprawie dziedziczenia.

1. W sytuacji, w której zmarły dokonał 
zgodnie z art. 17 wyboru prawa państwa 
członkowskiego jako prawa, któremu 
podlegają jego sprawy spadkowe, sąd do 
którego wniesiono sprawę zgodnie z art. 4 
może na wniosek strony lub osoby 
zainteresowanej zawiesić postępowanie i 
wezwać strony do wniesienia sprawy do 
sądów państwa członkowskiego lub 
odpowiednio jego organów właściwych na 
podstawie art. 37, którego to państwa 
członkowskiego prawo wybrano, jeżeli 
uzna, że sądy tego państwa 
członkowskiego mają lepszą możliwość 
orzekania w sprawie dziedziczenia.

Or. de



PE441.200v02-00 26/64 PR\858633PL.doc

PL

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sąd właściwy zgodnie z art. 4 wyznacza 
termin, w którym zgodnie z ust. 1 wnosi 
się sprawę do sądów państwa 
członkowskiego, którego prawo wybrano.
Jeżeli sprawa nie zostanie wniesiona do
tych sądów w wyznaczonym terminie, sąd 
do którego wniesiono sprawę jest nadal 
właściwy do orzekania.

2. Sąd, do którego zwrócono się zgodnie z 
art. 4, wyznacza stronom lub 
zainteresowanym osobom termin, w 
którym zgodnie z ust. 1 wnosi się sprawę 
do sądów państwa członkowskiego. Jeżeli 
sprawa nie zostanie wniesiona do sądów
ww. państwa członkowskiego w 
wyznaczonym terminie, sąd, do którego 
wniesiono sprawę na podstawie art. 4, jest 
nadal właściwy do orzekania.

Or. de

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sądy państwa członkowskiego, którego 
prawo wybrano, stwierdzają swoją 
właściwość w terminie nie dłuższym niż 
osiem tygodni od daty wniesienia do nich 
sprawy zgodnie z ust. 2. W tym przypadku 
sąd, do którego najpierw wniesiono 
sprawę, stwierdza niezwłocznie swoją 
niewłaściwość. W przypadku przeciwnym 
sąd, do którego najpierw wniesiono 
sprawę, jest nadal właściwy do orzekania.

3. Sądy państwa członkowskiego, którego 
prawo wybrano, stwierdzają swoją 
właściwość w terminie trzech miesięcy od 
daty wniesienia do nich sprawy zgodnie z 
ust. 2. W tym przypadku sąd, do którego 
najpierw wniesiono sprawę, stwierdza 
niezwłocznie swoją niewłaściwość. W 
przypadku przeciwnym sąd, do którego 
najpierw wniesiono sprawę, jest nadal 
właściwy do orzekania.

Or. de
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. 
a) i b) właściwość obejmuje całość 
spadku.

Or. de

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sąd, przed którym toczy się podstępowanie 
na podstawie art. 4, 5 lub 6, jest także 
właściwy do zbadania roszczenia 
wzajemnego, w zakresie w jakim 
roszczenie to wchodzi w zakres stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

Sąd, przed którym toczy się podstępowanie 
na podstawie art. 4, 5 lub 6, jest także 
właściwy dla roszczenia wzajemnego, w 
zakresie w jakim roszczenie to wchodzi w 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sądy państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się miejsce zwykłego pobytu 
spadkobiercy lub zapisobiercy, są także 
właściwe do odebrania oświadczeń 
dotyczących przyjęcia lub odrzucenia 
spadku lub zapisu, lub oświadczeń 
zmierzających do ograniczenia 
odpowiedzialności spadkobiercy lub 
zapisobiercy, w sytuacji, w której 

Sądy państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się miejsce zwykłego pobytu 
spadkobiercy lub zapisobiercy, są obok 
sądu właściwego na podstawie art. 4 także 
właściwe do odebrania oświadczeń 
dotyczących przyjęcia lub odrzucenia 
spadku lub zapisu, lub oświadczeń 
zmierzających do ograniczenia 
odpowiedzialności spadkobiercy lub 
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oświadczenia te muszą być złożone przed 
sądem.

zapisobiercy, w sytuacji, w której 
oświadczenia te muszą być złożone przed 
sądem.

Or. de

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9
Jurysdykcja sądów miejsca położenia 

przedmiotu majątkowego
W sytuacji, w której prawo państwa 
członkowskiego miejsca położenia 
przedmiotu majątkowego wymaga 
interwencji ze strony sądów tego państwa 
w celu podjęcia środków objętych prawem 
rzeczowym związanych z przeniesieniem 
tego przedmiotu majątkowego, jego 
rejestracją lub przeniesieniem w rejestrze 
publicznym, sądy tego państwa 
członkowskiego są właściwe do podjęcia 
takich środków.

skreślony

Or. de

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniesienie sprawy do sądu Wytoczenie powództwa
(b) jeśli dokument ma być doręczony przed 
złożeniem go w sądzie, w dniu, w którym 
otrzymał go organ odpowiedzialny za 
doręczenie, pod warunkiem, że 
wnioskodawca nie zaniedbał następnie 

(b) jeśli dokument ma być doręczony przed 
złożeniem go w sądzie, w dniu, w którym 
otrzymał go organ odpowiedzialny za 
doręczenie, pod warunkiem, że 
wnioskodawca nie zaniedbał następnie 
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podjęcia kroków, jakie powinien był 
podjąć w celu złożenia tego dokumentu w 
sądzie.

podjęcia kroków, jakie powinien był 
podjąć w celu złożenia tego dokumentu w 
sądzie, lub

Or. de

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli postępowanie zostaje wszczęte 
przez sąd z urzędu, w chwili gdy sąd ten 
podejmie pierwszą czynność procesową. 

Or. de

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sąd państwa członkowskiego, do którego 
wniesiono sprawę, w której sąd ten nie ma 
jurysdykcji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, stwierdza z urzędu brak 
swojej jurysdykcji.

Sąd państwa członkowskiego, do którego 
wniesiono sprawę spadkową, w której sąd 
ten nie ma jurysdykcji na mocy niniejszego 
rozporządzenia, stwierdza z urzędu brak 
swojej jurysdykcji.

Or. de
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W miejsce przepisów ust. 1 niniejszego 
artykułu stosuje się przepisy art. 19 
rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
listopada 2007 r. dotyczącego doręczania 
w państwach członkowskich dokumentów 
sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych i handlowych, jeżeli dokument 
wszczynający postępowanie lub dokument 
równorzędny miał zostać przekazany z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego państwa członkowskiego zgodnie z 
przywołanym rozporządzeniem.

(nie dotyczy polskiej wersji)

Or. de

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przepisy rozporządzenia (WE) nr 
1393/2007 nie mają zastosowania, stosuje 
się art. 15 konwencji haskiej z dnia 15 
listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą 
dokumentów sądowych i pozasądowych w 
sprawach cywilnych lub handlowych, o ile 
dokument wszczynający postępowanie lub 
dokument równorzędny miał być 
przekazany za granicę zgodnie z tą 
konwencją.

3. Jeżeli rozporządzenie (WE) nr 
1393/2007 nie ma zastosowania, stosuje 
się art. 15 konwencji haskiej z dnia 15 
listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą 
dokumentów sądowych i pozasądowych w 
sprawach cywilnych lub handlowych, o ile 
dokument wszczynający postępowanie lub 
dokument równorzędny miał być 
przekazany za granicę zgodnie z tą 
konwencją.

Or. de
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu sprawami 
wiążącymi się ze sobą są sprawy, które 
łączy tak ścisły związek, że pożądane jest 
ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w 
celu uniknięcia wydania w oddzielnych 
postępowaniach sprzecznych ze sobą 
orzeczeń.

(nie dotyczy polskiej wersji)

Or. de

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba może dokonać wyboru prawa 
państwa, którego obywatelstwo posiada, 
jako prawa, któremu podlega ogół jej 
spraw spadkowych.

1. Osoba może dokonać wyboru prawa 
państwa, którego obywatelstwo posiada w 
chwili wyboru prawa, jako prawa, któremu 
podlega ogół jej spraw spadkowych.
Wybór prawa jest skuteczny także 
wówczas, gdy w chwili śmierci osoba ta 
posiada obywatelstwo państwa, którego 
prawo wybrała.

Or. de

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wybór prawa właściwego dla spraw 2. Wybór prawa właściwego dla spraw 
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spadkowych powinien być wyraźny i 
zawarty w oświadczeniu przyjmującym 
formę rozrządzenia na wypadek śmierci.

spadkowych powinien nastąpić w drodze
rozrządzenia na wypadek śmierci.

Or. de

Uzasadnienie

Z brzmienia rozporządzenia należy skreślić słowo „wyraźnie“ (art. 17 ust. 2). Wybór prawa 
jest oświadczeniem woli, który powinien podlegać powszechnie uznawanym kryteriom 
wykładni. Ogólną zasadą prawa spadkowego jest możliwie jak najszersze obowiązywanie 
woli zmarłego (favor testamenti).

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zmiana lub odwołanie oświadczenia o 
wyborze prawa właściwego przez 
składającego takie oświadczenie musi 
spełniać wymogi formalne zmiany lub 
odwołania rozrządzenia na wypadek 
śmierci.

4. Do zmiany lub odwołania wyboru prawa 
stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3. 

Or. de

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowa, która dotyczy dziedziczenia po 
jednej osobie, podlega prawu, które byłoby 
na mocy niniejszego rozporządzenia 
prawem właściwym dla spraw spadkowych
tej osoby, gdyby umarła w dniu zawarcia
tej umowy. Jeżeli według tego prawa 
umowa jest nieważna, będzie ona mimo to 
uznana za ważną, jeżeli jej ważność 

1. Umowa, która dotyczy dziedziczenia po 
jednej osobie, podlega prawu, które byłoby 
na mocy niniejszego rozporządzenia 
prawem właściwym dla przeniesienia 
praw tej osoby do masy spadkowej na 
wypadek śmierci, gdyby otwarcie spadku 
nastąpiło przy sporządzaniu tej umowy.
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uznaje prawo, które na mocy niniejszego 
rozporządzenia jest prawem właściwym 
dla spraw spadkowych w chwili śmierci. 
Umowa podlega w takiej sytuacji temu 
ostatniemu prawu.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 18 ust. 1 zdanie drugie i trzecie opierają się na zasadzie favor testamenti. W umowie 
o spadek tworzy się jednak zobowiązania umowne między kilkoma stronami, na podstawie 
prawa z założenia obowiązującego w chwili zawarcia umowy i w dobrej wierze odnośnie do 
tego prawa. Nie powinna istnieć możliwość zmiany tej podstawy w drodze zmiany prawa 
właściwego przez tylko jedną stronę, dlatego należy skreślić wskazane dwa zdania.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa, która dotyczy dziedziczenia po 
kilku osobach, jest ważna materialnie 
tylko wówczas, jeżeli jej ważność 
materialną uznaje prawo, które na 
podstawie art. 16 byłoby prawem 
właściwym dla spraw spadkowych jednej z
osób, do dziedziczenia po których odnosi 
się umowa, gdyby osoba ta umarła w dniu 
zawarcia tej umowy. W sytuacji, w której 
umowa jest ważna na podstawie prawa 
właściwego dla spraw spadkowych tylko 
jednej z tych osób, prawem właściwym jest
to prawo. W sytuacji, w której umowa jest 
ważna na podstawie prawa właściwego dla 
spraw spadkowych większej liczby z tych
osób, umowa podlega prawu, z którym 
wykazuje najściślejszy związek.

2. Umowa, która dotyczy dziedziczenia po 
kilku osobach, podlega prawu, które
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
byłoby prawem właściwym dla spraw 
spadkowych wszystkich osób, do 
dziedziczenia po których odnosi się 
umowa, gdyby otwarcie spadku nastąpiło 
przy sporządzaniu tej umowy. Jeżeli 
zgodnie ze zdaniem pierwszym do umowy 
o spadek stosuje się więcej niż jedno 
prawo, a umowę uznaje się tylko w
jednym z tych porządków prawnych, 
umowa podlega temu ostatniemu prawu. 
Jeżeli umowa o spadek uznawana jest w 
więcej niż jednym z tych porządków 
prawnych, podlega prawu, z którym 
wykazuje najściślejszy związek.

Or. de
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strony mogą wybrać jako prawo, 
któremu będzie podlegała ich umowa, 
prawo, którego wyboru na mocy art. 17
mogły dokonać osoba lub jedna z osób, do 
dziedziczenia po których odnosi się 
umowa.

3. Zainteresowane osoby mogą wybrać 
jako prawo, któremu będzie podlegała ich 
umowa, prawo, którego wyboru na mocy 
art. 17 mogła dokonać jedna z osób, do 
dziedziczenia po których odnosi się 
umowa, pod warunkiem że prawo to 
uznaje umowy o spadek.

Or. de

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Stosowanie prawa przewidzianego w 
niniejszym artykule pozostaje bez 
uszczerbku dla praw każdej osoby 
niebędącej stroną umowy, której to osobie 
na mocy prawa właściwego wskazanego w 
art. 16 lub 17 przysługuje prawo do 
rezerwy lub inne uprawnienie, którego nie 
może zostać pozbawiona przez osobę, o 
spadku po której mowa.

4. Ustępy 1, 2 i 3 stosuje się tylko do części 
rozporządzeń na wypadek śmierci, które 
odnoszą się do umowy o spadek, takich 
jak materialna skuteczność, rodzaj i 
zakres skutku wiążącego, wykładnia i 
uchylenie umowy o spadek oraz jej 
wypowiedzenie.

Or. de

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł stosuje się 
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odpowiednio do testamentów wspólnych. 

Or. de

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Zdolność do rozrządzania na wypadek 

śmierci
1. Spadkodawca posiada zdolność do 
rozrządzania majątkiem na wypadek 
śmierci, jeżeli taką zdolność posiadał na 
mocy:
a) prawa, które regulowałoby jego sprawy 
spadkowe, gdyby zmarł on w dniu, w 
którym dokonano rozrządzenia, lub
b) prawa właściwego dla spraw 
spadkowych w chwili jego śmierci, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do 
zmiany i odwołania rozrządzenia na 
wypadek śmierci, jak i do wypowiedzenia 
umowy o spadek.

Or. de

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Ważność pod względem formy rozrządzeń 

na wypadek śmierci
1. Rozrządzenie na wypadek śmierci jest
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ważne pod względem formy, jeżeli:
a) byłoby ważne pod względem formy 
zgodnie z prawem, które regulowałoby 
sprawy spadkowe, gdyby rozrządzający 
zmarł on w dniu, w którym dokonano 
rozrządzenia, lub
b) jest ważne pod względem formy zgodnie 
z prawem regulującym sprawy spadkowe 
w chwili śmierci rozrządzającego na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
2. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do 
zmiany i odwołania rozrządzenia na 
wypadek śmierci, jak i do wypowiedzenia 
umowy o spadek.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że rozrządzenia na wypadek śmierci dokonane ważnie pod względem 
formy w chwili ich dokonywania nie będą traciły ważności w wyniku zmiany prawa 
właściwego, a jednocześnie wyjaśnić kwestię formy umów o spadek.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Prawu wskazanemu przez rozdział III
podlega ogół spraw spadkowych, 
począwszy od otwarcia spadku, aż po 
ostateczne przeniesienie składników 
spadku na uprawnionych.

1. Prawu wskazanemu przez niniejszy
rozdział podlega ogół spraw spadkowych, 
począwszy od otwarcia spadku, aż po 
ostateczne przeniesienie składników 
spadku na uprawnionych.

Or. de



PR\858633PL.doc 37/64 PE441.200v02-00

PL

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) powołanie spadkobierców i 
zapisobierców, w tym prawa do 
dziedziczenia małżonka pozostającego 
przy życiu, określenie części 
przypadających tym osobom, 
zobowiązania nałożone na te osoby przez 
zmarłego, a także inne prawa dotyczące 
spadku, powstałe na skutek śmierci;

(b) ustalenie spadkobierców i 
zapisobierców, w tym prawa do 
dziedziczenia małżonka lub partnera 
życiowego pozostającego przy życiu, 
określenie części przypadających tym 
osobom, zobowiązania nałożone na te 
osoby przez zmarłego, a także inne prawa 
dotyczące spadku, powstałe na skutek 
śmierci, jak również odrzucenie spadku;

Or. de

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) przeniesienie przedmiotów 
majątkowych i praw wchodzących w skład 
spadku na spadkobierców i zapisobierców, 
w tym warunki i skutki przyjęcia lub 
odrzucenia spadku lub zapisu;

(f) przejście przedmiotów majątkowych, 
praw i obowiązków wchodzących w skład 
spadku na spadkobierców i – odpowiednio 
– zapisobierców, w tym warunki i skutki 
przyjęcia lub odrzucenia spadku lub 
zapisu, z zastrzeżeniem art. 20a;

Or. de

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) uprawnienia spadkobierców, 
wykonawców testamentu i innych 
zarządców spadku, w szczególności

(g) uprawnienia spadkobierców, 
wykonawców testamentu i innych 
zarządców spadku, w szczególności
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sprzedaż przedmiotów majątkowych, 
zaspokojenie wierzycieli;

dotyczące sprzedaży składników majątku, 
zaspokojenia wierzycieli;

Or. de

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozrządzalna część spadku, rezerwy i 
inne ograniczenia swobody rozrządzeń na 
wypadek śmierci, w tym zaopatrzenie 
przyznane ze spadku osobom bliskim 
zmarłemu przez organ sądowniczy lub 
inny organ;

(i) rozrządzalna część spadku, rezerwy i 
inne ograniczenia swobody rozrządzeń na 
wypadek śmierci, w tym zaopatrzenie 
przyznane ze spadku osobom bliskim 
zmarłemu oraz odrzucenie rezerwy;

Or. de

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) ważność, wykładnia, zmiana i 
odwołanie rozrządzenia na wypadek 
śmierci, z wyjątkiem jego ważności pod 
względem formy;

(k) materialna skuteczność i wykładnia 
rozrządzenia na wypadek śmierci, jak i 
jego zmiana i odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 18a i 18b, oraz;

Or. de
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) dział spadku. (l) podział spadku, z zastrzeżeniem art.
20a.

Or. de

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając postanowień art. 19, 
przyjęcie lub odrzucenie spadku lub zapisu 
lub oświadczenie zmierzające do 
ograniczenia odpowiedzialności 
spadkobiercy lub zapisobiercy jest również
ważne w sytuacji, w której odpowiada ono 
wymaganiom stawianym przez prawo
państwa, w którym dany spadkobierca lub 
zapisobierca ma miejsce zwykłego pobytu.

Oświadczenie dotyczące przyjęcia lub 
odrzucenia spadku lub zapisu lub 
oświadczenie zmierzające do ograniczenia 
odpowiedzialności spadkobiercy lub 
zapisobiercy jest formalnie ważne, w
przypadku gdy spełnia wymogi prawa 
właściwego dla spraw spadkowych lub 
prawa państwa, w którym dany 
spadkobierca lub zapisobierca ma swoje
miejsce zwykłego pobytu.

Or. de

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Prawo miejsca położenia

Niniejsze rozporządzenie nie stoi na 
przeszkodzie stosowaniu przepisów 
państwa, w którym znajdują się 
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nieruchome lub wpisane do rejestru 
publicznego składniki spadku, które to 
przepisy regulują ustanowienie lub 
przeniesienie własności lub innych praw 
rzeczowych na takich składnikach spadku 
lub ich wpis do rejestru publicznego.

Or. de

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Prawo miejsca położenia

Niniejsze rozporządzenie nie stoi na 
przeszkodzie stosowaniu przepisów 
państwa, w którym znajdują się 
nieruchome lub wpisane do rejestru 
publicznego składniki spadku, które to 
przepisy regulują ustanowienie lub 
przeniesienie własności lub innych praw 
rzeczowych na takich składnikach spadku 
lub ich wpis do rejestru publicznego, jeżeli 
akt ustanowienia lub przeniesienia lub 
orzeczenie sądowe mają dla nabycia 
prawa charakter konstytutywny.

Or. de

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za prawo danego państwa, wskazane jako 
właściwe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, uważa się normy prawne 

Za prawo danego państwa, wskazane jako 
właściwe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, uważa się normy prawne 
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obowiązujące w tym państwie, z 
wyłączeniem norm prawa prywatnego 
międzynarodowego.

obowiązujące w tym państwie, z 
wyłączeniem norm prawa prywatnego 
międzynarodowego, z wyjątkiem tych 
norm prawa prywatnego 
międzynarodowego, które całkowicie lub 
częściowo wskazują na prawo państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stosowania normy prawa wskazanego 
przez niniejsze rozporządzenie można 
odmówić jedynie wówczas, gdy takie 
stosowanie byłoby nie do pogodzenia z 
porządkiem publicznym państwa sądu 
orzekającego.

1. Stosowania normy prawa państwa
wskazanego przez niniejsze rozporządzenie 
można odmówić jedynie wówczas, gdy 
takie stosowanie byłoby oczywiście nie do 
pogodzenia z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego.

Or. de

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W szczególności nie można uznać za 
sprzeczne z porządkiem publicznym 
państwa sądu orzekającego stosowania 
normy prawa wskazanego przez niniejsze 
rozporządzenie tylko z tej przyczyny, że 
przewidziane tym prawem zasady 
dotyczące rezerwy spadkowej różnią się od 
obowiązujących w państwie sądu 
orzekającego.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Sprawozdawca uznaje brzmienie art. 27 ust. 2 za niepotrzebne i proponuje włączenie tej 
treści do punktu preambuły dotyczącego art. 27.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie dokumentów urzędowych Dokumenty urzędowe

Or. de

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty urzędowe sporządzone w 
jednym państwie członkowskim są 
uznawane w innych państwach 
członkowskich, chyba że ich ważność 
zostanie zakwestionowana zgodnie z 
procedurami państwa członkowskiego 
pochodzenia i pod warunkiem, że uznanie 
nie jest sprzeczne z porządkiem 
publicznym wezwanego państwa 
członkowskiego.

Dokumenty urzędowe sporządzone w 
sprawach spadkowych w jednym państwie 
członkowskim mogą podlegać 
swobodnemu przepływowi w państwach 
członkowskich i nie wymagają żadnego 
postępowania w sprawie legalizacji ani 
podobnych czynności formalnych. W
innych państwach członkowskich
dokumenty te mają tę samą wartość 
dowodową co dokumenty wewnętrzne tych 
krajów, jednak nie większą niż 
przysługująca im w państwie pochodzenia,
chyba że ich ważność zostanie 
zakwestionowana oraz pod warunkiem że 
uznanie nie jest oczywiście sprzeczne z 
porządkiem publicznym państwa 
członkowskiego przeznaczenia.

Or. de
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem 
wprowadza się europejski certyfikat 
spadkowy, stanowiący dowód posiadania 
statusu spadkobiercy, zapisobiercy oraz 
uprawnień wykonawców testamentu lub 
innych zarządców. Certyfikat ten 
wydawany jest przez organ właściwy na 
mocy niniejszego rozdziału, zgodnie z 
prawem właściwym dla spraw spadkowych 
na mocy rozdziału III niniejszego 
rozporządzenia. 

1. Niniejszym rozporządzeniem do celów 
transgranicznych wprowadza się 
europejski certyfikat spadkowy (zwany 
dalej „certyfikatem”), który rodzi skutki 
we wszystkich państwach członkowskich 
na warunkach przedstawionych w 
niniejszym rozdziale.

(wprowadzenie pojęcia „certyfikat” 
dotyczy całego tekstu legislacyjnego; jego 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. de

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Certyfikat jest przeznaczony do 
wykorzystywania przez spadkobierców lub 
zapisobierców oraz wykonawców 
testamentów lub zarządców majątku, 
którzy muszą udowodnić w innym 
państwie członkowskim niż państwo, 
którego właściwe organy wydały certyfikat 
na podstawie przepisów niniejszego 
rozdziału, odpowiednio, swój status lub 
swoje prawa jako spadkobiercy lub 
zapisobiorcy, lub uprawnienia jako 
wykonawcy testamentów lub zarządcy 
majątku na mocy prawa właściwego 
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zgodnie z rozdziałem III.

Or. de

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Certyfikat można wykorzystywać w 
szczególności do poświadczenia jednej z 
poniższych okoliczności lub większej ich 
liczby:
a) praw każdej osoby uprawnionej do 
dziedziczenia wyznaczonej w certyfikacie i 
przypadających im części majątku;
b) przyznania osobie (osobom) 
uprawnionej(-ym) do dziedziczenia 
wyznaczonej(-ym) w certyfikacie 
konkretnego składnika majątku lub 
konkretnych składników majątku 
stanowiących część spadku;
c) umocowanie osoby wyznaczonej w 
certyfikacie do wykonania testamentu lub 
do zarządzania majątkiem.

Or. de

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Korzystanie z europejskiego certyfikatu
spadkowego nie jest obowiązkowe.
Certyfikat nie zastępuje procedur 
wewnętrznych. Jednakże skutki certyfikatu 
uznaje się także w państwie członkowskim, 
którego organy wydały certyfikat na mocy 
niniejszego rozdziału.

2. Korzystanie z certyfikatu nie jest 
obowiązkowe. Certyfikat nie zastępuje 
procedur wewnętrznych. Jednakże skutki 
certyfikatu uznaje się także w państwie 
członkowskim, którego właściwe organy 
wydały certyfikat na mocy niniejszego 
rozdziału.



PR\858633PL.doc 45/64 PE441.200v02-00

PL

Or. de

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikat wydaje się na wniosek 
każdego, kto ma obowiązek wykazania się 
statusem spadkobiercy, zapisobiercy oraz
uprawnieniami wykonawców testamentu 
lub innych zarządców.

1. Certyfikat wydaje się na wniosek 
każdego, kto go potrzebuje w celu
wykazania się statusem spadkobiercy, 
zapisobiercy lub uprawnieniami 
wykonawców testamentu lub innych 
zarządców w innym państwie niż państwo, 
którego właściwe organy wydały certyfikat 
na mocy niniejszego rozdziału.

Or. de

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Certyfikat sporządza właściwy sąd
państwa członkowskiego, którego sądom 
przysługuje jurysdykcja na mocy art. 4, 5 i 
6.

2. Certyfikat wydaje sąd właściwy lub 
organ właściwy (zwane dalej „organem 
właściwym”) na podstawie przepisów 
danego państwa członkowskiego. Przepisy
art. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
(wprowadzenie pojęcia „organ właściwy” 
dotyczy całego tekstu legislacyjnego; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. de
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji odpowiednie informacje o 
właściwych organach w celu ich 
publicznego udostępnienia.

Or. de

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba występująca z wnioskiem o 
wydanie certyfikatu spadkowego wskazuje, 
za pomocą formularza, którego wzór 
znajduje się w załączniku I, w zakresie w 
jakim informacje te posiada:

1. Osoba występująca z wnioskiem o 
wydanie certyfikatu wskazuje, za pomocą 
formularza, którego wzór znajduje się w 
załączniku I, w zakresie w jakim 
informacje te posiada:

Or. de

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) informacje dotyczące zmarłego:
nazwisko, imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu, datę i miejsce śmierci;

(a) informacje dotyczące zmarłego:
nazwisko, imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres miejsca zwykłego 
pobytu w chwili śmierci, datę i miejsce 
śmierci;

Or. de
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) czy zmarły zawarł małżeńską umowę 
majątkową; jeśli tak, wnioskodawca 
załącza kopię tej umowy do wniosku;

(e) czy zmarły zawarł małżeńską lub 
partnerską umowę majątkową; jeśli tak, 
wnioskodawca załącza kopię tej umowy do 
wniosku;

Or. de

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawca dowodzi ścisłości 
dostarczonych informacji za pomocą 
dokumentów urzędowych. W przypadku 
gdy nie można przedstawić takich 
dokumentów lub przedstawienie ich 
spotyka się z nieproporcjonalnymi 
trudnościami, dopuszcza się inne środki 
dowodowe.

2. W odpowiednim przypadku
wnioskodawca dowodzi ścisłości 
dostarczonych informacji za pomocą 
dokumentów urzędowych. W przypadku 
gdy nie można przedstawić takich 
dokumentów lub przedstawienie ich 
spotyka się z nieproporcjonalnymi 
trudnościami, dopuszcza się inne środki 
dowodowe.

Or. de

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sąd właściwy podejmuje stosowne 
środki, by upewnić się o prawdziwości 
złożonych oświadczeń. W sytuacji, w

3. Organ właściwy podejmuje stosowne 
środki, by upewnić się o prawdziwości 
złożonych oświadczeń. W sytuacji i w 
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której zezwala na to prawo wewnętrzne,
sąd zażąda złożenia powyższych 
oświadczeń po odebraniu przyrzeczenia.

zakresie, w jakich zezwala na to prawo 
wewnętrzne, właściwy organ zażąda 
złożenia powyższych oświadczeń po 
odebraniu przyrzeczenia, uroczystego 
potwierdzenia lub w innej kwalifikowanej 
formie.

Or. de

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikat wydaje się tylko wówczas, 
jeżeli sąd właściwy uzna za udowodnione 
fakty przedstawione jako podstawa 
wniosku. Sąd właściwy wydaje certyfikat 
bezzwłocznie.

1. Certyfikat wydaje się tylko wówczas, 
jeżeli organ właściwy uzna za 
udowodnione fakty przedstawione jako 
podstawa wniosku. Organ właściwy 
wydaje certyfikat bezzwłocznie.

Or. de

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sąd właściwy przeprowadza z urzędu, w 
zależności od oświadczeń wnioskodawcy, 
dokumentów i innych środków 
dowodowych dostarczonych przez 
wnioskodawcę, postępowania niezbędne 
do potwierdzenia stanu faktycznego oraz 
poszukuje dalszych dowodów, które uzna 
za stosowne.

2. Organ właściwy przeprowadza z urzędu, 
w zależności od oświadczeń 
wnioskodawcy, dokumentów i innych 
środków dowodowych dostarczonych 
przez wnioskodawcę, postępowania 
niezbędne do potwierdzenia stanu 
faktycznego oraz poszukuje dalszych 
dowodów, które uzna za stosowne.

Or. de
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego rozdziału państwa 
członkowskie udzielają właściwym sądom
innych państw członkowskich dostępu w 
szczególności do rejestrów stanu 
cywilnego, rejestrów, w których podaje się 
do publicznej wiadomości dokumenty lub 
fakty związane z dziedziczeniem lub ze 
stosunkami majątkowymi małżeńskimi w 
rodzinie zmarłego, oraz rejestrów 
nieruchomości.

3. Do celów niniejszego rozdziału państwa 
członkowskie udzielają właściwym
organom innych państw członkowskich 
dostępu w szczególności do rejestrów stanu 
cywilnego, rejestrów, w których podaje się 
do publicznej wiadomości dokumenty lub 
fakty związane z dziedziczeniem lub ze 
stosunkami majątkowymi w rodzinie 
zmarłego, oraz rejestrów nieruchomości.

Or. de

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sąd wydający certyfikat może wezwać 
do stawiennictwa osoby zainteresowane i 
ewentualnych zarządców i wykonawców 
oraz dokonać ogłoszeń w celu wezwania 
innych ewentualnych uprawnionych do 
dziedziczenia do dochodzenia ich praw.

4. Organ właściwy może wezwać do 
stawiennictwa osoby zainteresowane i 
ewentualnych zarządców i wykonawców 
oraz dokonać ogłoszeń w celu wezwania 
innych ewentualnych uprawnionych do 
dziedziczenia do dochodzenia ich praw.

Or. de

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski certyfikat spadkowy wydaje 
się na formularzu, którego wzór znajduje 

1. Certyfikat wydaje się na formularzu, 
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się w załączniku II. którego wzór znajduje się w załączniku II.

Or. de

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) sąd wydający certyfikat, okoliczności 
faktyczne i prawne, w oparciu o które sąd
ten uznał się za właściwy do wydania 
certyfikatu oraz data jego wydania;

(a) organ właściwy, okoliczności faktyczne 
i prawne, w oparciu o które organ ten 
uznał się za właściwy do wydania 
certyfikatu oraz data jego wydania;

Or. de

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informacje dotyczące zmarłego:
nazwisko, imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu, datę i miejsce śmierci;

(b) informacje dotyczące zmarłego:
nazwisko, imiona, płeć, stan cywilny, 
obywatelstwo, numer identyfikacyjny – o 
ile jest dostępny, adres miejsca zwykłego 
pobytu w chwili śmierci, datę i miejsce 
śmierci;

Or. de

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ewentualne małżeńskie umowy (c) ewentualne małżeńskie lub partnerskie
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majątkowe zawarte przez zmarłego; umowy majątkowe zawarte przez 
zmarłego;

Or. de

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) jeżeli istnieje wielu spadkobierców, 
część przypadająca każdemu z nich, a 
także, we właściwych przypadkach, wykaz 
przedmiotów majątkowych lub praw 
przypadających danemu spadkobiercy;

(h) jeżeli istnieje wielu spadkobierców, 
część przypadająca każdemu z nich, a 
także wykaz przedmiotów majątkowych 
lub praw przypadających danemu 
spadkobiercy;

Or. de

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Można pominąć dane z ust. 2, jeżeli 
okazują się niekonieczne do stosowania 
certyfikatu i dla jego celów, a 
wnioskodawca o to wystąpi, jak również 
jeżeli nie przewiduje tego prawo właściwe 
lub jeżeli dane te nie mają zastosowania.

Or. de

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski certyfikat spadkowy jest 
uznawany z mocy prawa we wszystkich 
państwach członkowskich w zakresie w 
jakim dowodzi posiadania statusu 
spadkobierców, zapisobierców, uprawnień 
wykonawców testamentu lub innych 
zarządców.

1. Certyfikat jest uznawany z mocy prawa 
we wszystkich państwach członkowskich 
w zakresie w jakim dowodzi posiadania 
statusu spadkobierców, zapisobierców –
jeżeli przewiduje to prawo właściwe, 
uprawnień wykonawców testamentu lub 
innych zarządców.

Or. de

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treść certyfikatu objęta jest 
domniemaniem zgodności z prawdą we 
wszystkich państwach członkowskich w 
okresie jego ważności. Domniemywa się, 
że osobie wskazanej w certyfikacie jako 
spadkobierca, zapisobierca, wykonawca 
testamentu lub zarządca przysługuje prawo 
do dziedziczenia lub uprawnienie do 
zarządu wskazane w certyfikacie i że nie 
istnieją warunki oraz ograniczenia inne niż 
te wskazane w certyfikacie.

2. Treść certyfikatu objęta jest 
domniemaniem zgodności z prawdą we 
wszystkich państwach członkowskich w 
okresie jego ważności. Domniemywa się, 
że osoba wskazana w certyfikacie jako 
spadkobierca, zapisobierca, wykonawca 
testamentu lub zarządca posiada te 
uprawnienia lub że przysługuje jej
uprawnienie do zarządu na podstawie 
certyfikatu lub prawa właściwego i że nie 
istnieją warunki oraz ograniczenia inne niż 
te wynikające z certyfikatu lub prawa 
właściwego.

Or. de

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy, kto zapłaci lub zwróci 3. Każdy, kto dokona świadczenia na 



PR\858633PL.doc 53/64 PE441.200v02-00

PL

przedmioty majątkowe posiadaczowi
certyfikatu uprawnionemu do dokonania 
takich czynności na mocy certyfikatu, jest 
zwolniony z obowiązku, chyba że wie, że 
treść certyfikatu nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu.

rzecz posiadacza certyfikatu
uprawnionego do dokonania takich 
czynności na mocy certyfikatu, jest 
zwolniony z obowiązku, chyba że wie, że 
treść certyfikatu nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu.

Or. de

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uznaje się, że każdy, kto nabył 
przedmioty majątkowe należące do masy 
spadkowej od posiadacza certyfikatu
uprawnionego do dysponowania 
przedmiotem majątkowym na mocy 
wykazu załączonego do certyfikatu, nabył 
je od osoby uprawnionej do dysponowania 
nimi, chyba że wie, że treść certyfikatu nie 
odpowiada stanowi rzeczywistemu.

4. W odniesieniu do każdego, kto nabył 
przedmioty majątkowe należące do masy 
spadkowej od osoby uprawnionej na 
podstawie certyfikatu uznaje się zgodnie z 
ust. 2, że nabył je od osoby uprawnionej do 
dysponowania nimi, chyba że wie, że treść 
certyfikatu nie odpowiada stanowi 
rzeczywistemu.

Or. de

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikat stanowi ważną podstawę 
dokonania wpisu nabycia w drodze 
dziedziczenia lub zmiany takiego wpisu w 
rejestrach publicznych państwa 
członkowskiego, w którym położone są
przedmioty majątkowe. Wpisu dokonuje 
się w sposób określony prawem państwa 
członkowskiego, z upoważnienia którego 
dany rejestr jest prowadzony, i wywołuje 

(nie dotyczy wersji polskiej)
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on skutki przewidziane tym prawem.

Or. de

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oryginał certyfikatu przechowuje sąd, 
który go wydał; sąd ten wydaje 
wnioskodawcy lub każdemu, kto ma 
uzasadniony interes, odpis lub odpisy.

1. Oryginał certyfikatu przechowuje organ 
właściwy, który go wydał; organ ten 
wydaje wnioskodawcy lub każdemu, kto 
ma uzasadniony interes, odpis lub odpisy.

Or. de

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydane odpisy wywołują skutki 
przewidziane w art. 42 przez okres trzech
miesięcy. Po upływie tego terminu
posiadacze certyfikatu lub inne osoby 
zainteresowane występują do sądu 
wydającego z wnioskiem o wydanie 
nowego odpisu w celu dochodzenia swoich 
praw do dziedziczenia.

2. Wydane odpisy wywołują skutki 
przewidziane w art. 42 przez okres sześciu
miesięcy. W uzasadnionych przypadkach 
organ właściwy może wyznaczyć dłuższy 
termin. Na odpisie wskazuje się termin, od 
którego odpis nie wywołuje już skutków 
prawnych. Po upływie tego terminu w 
razie potrzeby należy wystąpić z 
wnioskiem o wydanie nowego odpisu.

Or. de
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Certyfikat daje możliwość dokonania 
następujących czynności przez sąd, który 
wydał certyfikat, działający na wniosek 
zainteresowanego lub z urzędu:

3. Certyfikat daje możliwość dokonania 
następujących czynności przez organ 
właściwy, który wydał certyfikat, 
działający na wniosek zainteresowanego 
lub z urzędu:

Or. de

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wprowadzenia na marginesie 
certyfikatu wzmianki o zawieszeniu jego 
skuteczności, jeżeli podważana jest jego 
zgodność ze stanem rzeczywistym;

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. de

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) unieważnienia certyfikatu, jeżeli 
ustalono, że europejski certyfikat
spadkowy jest niezgodny ze stanem 
rzeczywistym.

(c) unieważnienia certyfikatu, jeżeli 
ustalono, że certyfikat jest niezgodny ze 
stanem rzeczywistym.

Or. de
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Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sąd, który wydał certyfikat, odnotowuje 
na marginesie oryginału certyfikatu jego 
sprostowanie, zawieszenie jego 
skuteczności lub unieważnienie i 
zawiadamia o tym wnioskodawcę lub 
wnioskodawców.

Organ właściwy, który wydał certyfikat, 
odnotowuje na marginesie oryginału 
certyfikatu jego sprostowanie, zawieszenie 
jego skuteczności lub unieważnienie i 
zawiadamia o tym wnioskodawcę lub 
wnioskodawców.

Or. de

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie zmiany formularzy, o których 
mowa w art. 38 i 41, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 48 ust. 2.

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze nadające skuteczność 
wszelkim zmianom formularzy, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 i art. 41. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
48 ust. 2.

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera komitet ustanowiony 
art. 75 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.

1. Komisję wspiera komitet ustanowiony 
art. 75 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
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rozporządzenia (UE) nr…./2011.

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr …./2011.

Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sytuacji, w której zmarły przed datą
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia dokonał wyboru prawa 
właściwego dla jego spraw spadkowych, 
wybór ten uznaje się za ważny, o ile 
spełnia warunki określone w art. 17.

2. W sytuacji, w której zmarły przed dniem
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w tym w okresie przed 
jego wejściem w życie, dokonał wyboru 
prawa właściwego dla jego spraw 
spadkowych, wybór ten uznaje się za 
ważny, o ile spełnia warunki określone w 
art. 17.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na czystą ostrożność i w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień należy wyjaśnić, że 
uregulowanie obowiązuje również w okresie przed wejściem wżycie rozporządzenia.
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Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji, w której strony umowy o 
spadek przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia dokonały 
wyboru prawa właściwego dla tej umowy, 
wybór ten uznaje się za ważny, o ile 
spełnia warunki określone w art. 18.

3. W sytuacji, w której strony umowy o 
spadek przed dniem rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia, w 
tym w okresie przed jego wejściem w życie,
dokonały wyboru prawa właściwego dla
jego spraw spadkowych, wybór ten uznaje 
się za ważny, o ile spełnia warunki 
określone w art. 18.

Or. de

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wybór prawa dokonany przed datą 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w tym w okresie przed 
jego wejściem w życie, pozostaje ważny w 
państwach członkowskich, w których był 
on ważny w chwili dokonania. 

Or. de

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Rozrządzenie na wypadek śmierci 
dokonane nieważnie przed datą 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w tym w okresie przed 
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jego wejściem w życie, staje się ważne, 
jeżeli jest ważne przy zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Jeżeli przed datą rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia, w 
tym w okresie przed jego wejściem w życie, 
rozrządzenia na wypadek śmierci 
dokonano zgodnie z prawem danego 
państwa, które zmarły mógł wybrać 
zgodnie z art. 17 niniejszego 
rozporządzenia, rozrządzenie to uznaje się 
za wybór tego prawa.

Or. de

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia nie uzasadnia nieważności 
rozrządzenia na wypadek śmierci, które 
byłoby ważne, gdyby przy jego 
dokonywaniu nastąpiła śmierć. Ważność 
ustala się na podstawie prawa, w 
szczególności prawa międzynarodowego 
prywatnego, które miałoby zastosowanie w 
ww. chwili.

Or. de
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Uzasadnienie

Rozrządzenia testamentowe dokonane przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia nie 
powinny stać się nieważne wskutek jego stosowania; w istocie bowiem nie da się wymagać 
dostosowań, które w danym przypadku mogą być niemożliwe z uwagi na utratę zdolności 
testowania.
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UZASADNIENIE

I. Wstęp

Rozwiązanie europejskie opiera się na jednolitych łącznikach dla właściwości sądowej i 
prawa właściwego. Zgodnie z wnioskiem Komisji w obu przypadkach rozstrzygające jest 
miejsce zwykłego pobytu. Jednak nie da się odrzucić prawa spadkodawcy do wyboru swojego 
prawa ojczystego jako prawa właściwego w połączeniu z możliwością przekazania sprawy 
sądowi państwa ojczystego.

Wniosek należy oceniać w świetle kombinacji tych elementów.

Każde rozwiązanie ma swoje mocne i słabe strony. Zawsze da się opisać przypadki, w 
których wynik nie jest w pełni zadowalający. Wiąże się to z naturą rzeczy, skomplikowaniem 
materii, różnorodnością okoliczności życiowych oraz konfliktami celowościowymi w różnych 
ocenach. Należy dokonać oceny w ogólnym wymiarze.

Z tego względu należy zgodzić się z podstawowymi rozwiązaniami zawartymi we wniosku 
Komisji. Odpowiadają one również w istotnym zakresie stanowisku Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zielonej księgi1. Wniosek stwarza pewność prawną, jest stosunkowo 
jasny i prosty oraz zrozumiały także dla zwykłego obywatela w odniesieniu do 
najważniejszych zagadnień. Unika on rozdzielania masy spadkowej. Dzięki łącznikowi 
zwykłego miejsca pobytu sąd właściwy będzie mógł z reguły stosować swoje własne prawo, 
także w odniesieniu do obywateli państw trzecich. W większości przypadków w miejscu 
zwykłego pobytu zmarłego będzie się znajdował ośrodek jego interesów.

W razie wyboru prawa można zagwarantować symetrię dzięki przekazaniu do sądu państwa 
ojczystego.

Nowe prawo o wyborze wzmacnia autonomię obywateli. Poprzez ograniczenie do 
obywatelstwa zapewnia się jednocześnie funkcję regulacyjną prawa spadkowego i ochronę 
członków rodziny, a jednocześnie w możliwie największym stopniu zapobiega się omijaniu 
prawa i nadużyciom. Obywatelstwo jest pewnym kryterium łącznikowym. 

Na tej podstawie można oprzeć uznawanie i wykonywanie orzeczeń.

We wniosku wprowadzono dodatkowo europejski certyfikat spadkowy. Nie chodzi przy tym 
o ostateczne, prawomocne orzeczenie w sprawie dziedziczenia, ale o poświadczenie 
dziedziczenia. Służy ono w obrocie transgranicznym jako dowód wpisu do rejestru i ma na 
celu ochronę nabywcy składnika masy spadkowej działającego w dobrej wierze. W ten 
sposób istotnie usprawnia się transgraniczny obrót prawny i gospodarczy w sprawach 
spadkowych. 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z zaleceniami dla Komisji w sprawie dziedziczenia i testamentów (Dz.U. 

C 314 E z 21.12.2006, s. 342).
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Podsumowując, dla obywateli mających miejsce zwykłego pobytu w swoim państwie 
ojczystym nic się nie zmienia, jeżeli w tym państwie znajduje się ich cały majątek. Jeżeli 
obywatele ci posiadają majątek, w szczególności nieruchomości, poza swoim państwem 
ojczystym, podlega on jednolicie i w braku szczególnych postanowień w testamencie prawu 
państwa ojczystego.

Jeżeli obywatele mają lub chcą mieć miejsce zwykłego pobytu poza swoim państwem 
ojczystym, mogą wybrać swoje prawo ojczyste. Jest to decydująca poprawa.

Także doradcy w sprawach spadkowych uzyskują pewną podstawę.

Sądy i inne właściwe organy z reguły będą mogły stosować swoje własne prawo.

Znacznie ułatwia się rozstrzyganie transgranicznych spraw spadkowych.

Obywatele, którzy mieli miejsce zwykłego pobytu poza swoim państwem ojczystym i nie 
dokonali wyboru prawa, w razie śmierci będą w przyszłości podlegali prawu spadkowemu 
państwa pobytu. Jest to nowość w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich. Dla 
wyjaśnienia wątpliwości należy zauważyć, że taka sytuacja prawna zachodzi już obecnie w 
wielu przypadkach, czego obywatele nie są świadomi.

Kampanie informacyjne mogą wyjść naprzeciw tym wątpliwościom. Każde podejście ma 
swoje mocne i słabe strony, nie da się jednocześnie uwzględnić wszystkich celów. 
Sprawozdawca uważa, że obecna sytuacja prawna oraz każde inne podejście sprawiają 
znacznie więcej problemów i z tego względu zaproponowana koncepcja zasługuje na uznanie.

Rozporządzenie nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów i nie powinno regulować 
każdej szczegółowej kwestii, jednak w dużym stopniu poprawi obecną sytuację prawną. 
Obywatele otrzymują jasną i pewną podstawę kształtowania swojego spadku. Lepiej mogą 
korzystać ze swoich praw na rynku wewnętrznym. Właśnie w dziedzinie prawa spadkowego 
głównymi elementami są: jasność prawa i pewność prawa. Rozporządzenie wzmacnia te 
elementy prawne, przynosi korzyść obywatelom i stwarza dużą europejską wartość dodaną.

Gwoli jasności należy zauważyć, co następuje:
1) prawo właściwe nie ma wpływu na prawo właściwe dla podatku spadkowego; 
2) rozporządzenie zawiera uregulowania tylko z zakresu międzynarodowego prawa 
prywatnego; materialne prawo spadkowe nie ulega zmianie;
3) Wielka Brytania i Irlandia skorzystały z przysługującego im prawa opting-out.

Podstawę prawną niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia stanowi art. 81 TFUE.

II. Zagadnienia szczegółowe

Mimo zgody na podstawowe rozwiązania wniosku pozostają poważne problemy i konieczne 
są jeszcze poprawki i uzupełnienia. Niektóre z nich należy tu przytoczyć. 

Miejsce zwykłego pobytu
Miejsce zwykłego pobytu jest kluczowym pojęciem rozporządzenia. Słusznie więc zasługuje 
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na szczególną uwagę i wymaga jak najjaśniejszej definicji. Definicja zawierająca wiążące 
warunki lub terminy nie uwzględnia różnorodności sytuacji życiowych. Jej brzmienie nie 
stanie się w ten sposób pewniejsze, ale ewentualnie rozwleklejsze. W razie zgonu należy jak 
najszybciej wiedzieć, który sąd jest właściwy. W danym przypadku sąd ten powinien ustalić 
miejsce zwykłego pobytu oraz swoją właściwość na podstawie ogólnych kryteriów, jak 
opisano to w punkcie preambuły. Poza tym należy zauważyć, że niewiele krajowych 
porządków prawnych zawiera ustawową definicję tego pojęcia; także europejskie 
rozporządzenie o zobowiązaniach alimentacyjnych ani wiele umów międzynarodowych nie 
zawierają takiej definicji.

Wybór prawa
Centralnym elementem wniosku jest wybór prawa, który jest nowością dla wielu obywateli i 
państw. Z uwagi na favor testamenti należy podać różne wyjaśnienia i uzupełnienia.

Rozgraniczenie z prawem rzeczowym i formalnym państw członkowskich
Rozporządzenie ma uregulować jedynie międzynarodowe prawo prywatne państw 
członkowskich, a nie ich materialne prawo spadkowe czy pozostałe przepisy prawa 
materialnego lub formalnego. Jednakowoż pojawiają się niewielkie interferencje i częściowe 
pokrywanie zakresów. Przyczyną jest odmienność koncepcji prawa spadkowego, prawa 
rzeczowego i postępowań spadkowych w państwach członkowskich.

Sprawozdawca proponuje, żeby prawo materialne i formalne państw członkowskich pozostało 
jak najbardziej nienaruszone. Dla spadkobierców może się to wiązać z dodatkowym 
obciążeniem administracyjnym (por. art. 21). Z tego względu sprawozdawca zgłasza na 
wszelki wypadek drugą propozycję, jego zdaniem zawierającą minimalne elementy, które 
należy przewidzieć, żeby nie naruszyć krajowych przepisów materialnych i formalnych. 

Umowa o spadek
W prawie międzynarodowym prywatnym umowy o spadek są szczegónym problemem, gdyż 
w niektórych państwach nie są znane, a niekiedy nawet się je odrzuca. Powinno być jasne, że 
prawo właściwe dla spadku, a wraz z nim prawo właściwe dla rezerwy spadkowej ustala się 
oddzielnie dla każdej strony umowy o spadek, a art. 18 dotyczy jedynie szczególnych kwestii 
prawnych związanych z umową o spadek, tak że można skreślić art. 18 ust. 4.

Te zmiany mogą również wychodzić naprzeciw państwom członkowskim, w których nie ma 
umowy o spadek.

Klauzula porządku publicznego 
Klauzula porządku publicznego jest uznaną zasadą prawa międzynarodowego publicznego. W 
obliczu wspólnych przekonań i wartości prawnych nie powinna już znajdować zastosowania 
w stosunkach między państwami członkowskimi.

Zastrzeżenia, że stwarza się nową możliwość uchylania się od prawa o rezerwie spadkowej, 
są bezpodstawne. Niemal wszystkie państwa członkowskie przewidują prawo do rezerwy 
spadkowej, chociaż w różnej formie. Jeżeli zmarły wybrał prawo swojego państwa 
ojczystego, nie ma podstaw do zgłaszania zastrzeżeń o omijaniu prawa. Mozna byłoby się 
tego obawiać w przypadku powiązania wyboru prawa z miejscem zwykłego pobytu. Zgodnie 
z rozpatrywanym wnioskiem nie wystarczy, żeby obywatel obrał miejsce zwykłego pobytu w 
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innym państwie członkowskim, lecz musi tam mieć swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili 
śmierci (niekoniecznie tam umrzeć). Wydaje się przesadne założenie, że w tych warunkach 
większa liczba ludzi zmieni swoje miejsce zamieszkania z zamiarem zachowania go aż do 
śmierci. Obywatele, którzy za wszelką cenę będą chcieli uniknąć takich uregulowań, znajdą 
taką możliwość także w obecnie obowiązującym prawie.

Uznawanie dokumentów urzędowych 
Sprawozdawca zgadza się z uznawaniem dokumentów urzedowych w celu ich swobodnego 
przepływu i „uznawania” ich prawdziwości i formalnej mocy dowodowej. Pojęcie 
„uznawania” może jednak prowadzić do nieporozumień – nie tylko w niemieckiej wersji 
językowej – gdyż nie jest samo w sobie jednoznaczne, lecz musi podlegac wykładni w 
poszczególnych przypadkach.

Europejski certyfikat spadkowy
Europejski certyfikat spadkowy należy ograniczyć do przypadków transgranicznych. Dla jego 
wydania powinnien być właściwy każdy organ – sąd, urząd, notariusz lub inne organy –
zajmujący się spadkami. Organy te powinno wyznaczać państwo członkowskie, którego 
właściwość stwierdzono na podstawie rodziału II.


