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Изменение 24
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се осигури правната сигурност 
на брачните двойки по отношение на 
имуществото им и да им се предостави 
известна предвидимост, е необходимо 
всички правила, отнасящи се до 
имуществения режим между съпрузи, да 
се обединят в един инструмент.

(8) За да се осигури правната сигурност 
на брачните двойки по отношение на 
имуществото им и да се гарантира по-
голяма правна сигурност за брачните
и регистрираните двойки по 
отношение на техните имуществени 
режими между съпрузи, е необходимо 
да се хармонизират правните 
разпоредби в тази област, както и да 
се въведат разпоредби, които да 
постановят автоматично признаване 
и прилагане на съдебни решения по 
такива въпроси. Това ще премахне 
настоящото объркване около подобни 
режими по отношение на 
приложимото право, кой съд е 
компетентен и т.н.; и за да им се 
предостави известна предвидимост, е 
необходимо всички правила, отнасящи 
се до имуществения режим между 
съпрузи, да се обединят в един 
инструмент.

Or. en

Изменение 25
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни аспекти, свързани с 
имуществения режим на съпрузите, от 
ежедневното управление на 

(11) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни аспекти, свързани с 
имуществения режим на съпрузите, от 
ежедневното управление на 
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имуществото до неговата делба, 
налагаща се от раздялата на брачната 
двойка или поради смъртта на единия от 
съпрузите.

имуществото до неговата делба, 
налагаща се от раздялата или развода на 
брачната двойка или поради смъртта на 
единия от съпрузите.

Or. fr

Изменение 26
Edite Estrela

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Тъй като задълженията за издръжка 
между съпрузи са уредени от Регламент 
(ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 
2008 г. относно компетентността, 
приложимото право, признаването и 
изпълнението на съдебни решения и 
сътрудничеството по въпроси, свързани 
със задължения за издръжка, те следва 
да се изключат от приложното поле на 
настоящия регламент, както и 
въпросите, свързани с 
действителността и правните 
последици на даренията, обхванати 
от Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. относно 
приложимото право към договорни 
задължения (Рим I).

(12) Тъй като задълженията за издръжка 
между съпрузи са уредени от Регламент 
(ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 
2008 г. относно компетентността, 
приложимото право, признаването и 
изпълнението на съдебни решения и 
сътрудничеството по въпроси, свързани 
със задължения за издръжка, те следва 
да се изключат от приложното поле на 
настоящия регламент.

Or. pt

Обосновка

Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения 
(Рим I) не се прилага за задължения съгласно семейното право, нито за задължения, 
произтичащи от имуществени режими между съпрузи. Законодателят просто не е 
предвидил обхватът на този регламент да включва разпоредби на национално семейно 
право, например разпоредбата, според която подаръци между съпрузи следва да се 
разглеждат като лично имущество на получателя, а не като обща собственост на 
двойката.
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Изменение 27
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се вземе предвид 
нарастващата мобилност на брачните 
двойки и да се насърчи доброто 
правораздаване, разпоредбите относно 
компетентността в настоящия регламент 
предвиждат, че въпросите относно 
имуществения режим между съпрузи, 
включително делбата на имуществото, 
свързани с производство за развод, 
законна раздяла или унищожаване на 
брака, се разглеждат от съдилищата на 
държавата членка, които са 
компетентни по силата на Регламент 
(ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 
ноември 2003 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с 
родителската отговорност, с който се 
отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, да 
разглеждат въпросното дело за развод, 
законна раздяла и унищожаване на 
брака.

(14) За да се вземе предвид 
нарастващата кариерна мобилност и
избора за миграция на брачните 
двойки, да се насърчи доброто 
правораздаване и да се установи ясна 
правна рамка в Съюза, разпоредбите 
относно компетентността в настоящия 
регламент предвиждат, че въпросите 
относно имуществения режим между 
съпрузи, включително делбата на 
имуществото, свързани с производство 
за развод, законна раздяла или 
унищожаване на брака, се разглеждат от 
съдилищата на държавата членка, които 
са компетентни по силата на Регламент 
(ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 
ноември 2003 г. относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с 
родителската отговорност, с който се 
отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, да 
разглеждат въпросното дело за развод, 
законна раздяла и унищожаване на 
брака.

Or. en

Изменение 28
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Когато въпросите, свързани с 
имуществения режим между съпрузи, не 
са свързани нито с производство за 
развод, законна раздяла или 
унищожаване на брака, нито със 
смъртта на единия от съпрузите, 
съпрузите могат да решат да поверят 
решаването им на съдилищата на 
държавата членка, чието право са 
избрали като приложимо към 
имуществения им режим. Това решение 
може да се реализира посредством 
споразумение, което се сключва между 
съпрузите във всеки един момент, дори 
след като производството е започнало.

(16) Когато въпросите, свързани с 
имуществения режим между съпрузи, не 
са свързани нито с производство за 
развод, законна раздяла или 
унищожаване на брака, нито със 
смъртта на единия от съпрузите, 
съпрузите могат да решат да поверят 
решаването им на съдилищата на 
държавата членка, чието право са 
избрали като приложимо към 
имуществения им режим. Нормите 
относно приложимото право са 
известни като „стълкновителни 
норми“ и имат за цел да определят 
кои от законите на различните 
държави ще се прилагат в даден 
случай. Приложимото право по 
принцип се определя въз основа на 
свързващи фактори или на lex fori 
(националното материално право на 
страната, която има законови 
правомощия). Това решение може да се 
реализира посредством споразумение, 
което се сключва между съпрузите във 
всеки един момент, дори след като 
производството е започнало.

Or. en

Изменение 29
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Възможно е даден уязвим брачен 
партньор да не е успял да направи 
свободен и безпристрастен избор по 
отношение на съпружеското 
имущество поради специфични
обстоятелства, като например 
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положение на икономическа или 
финансова зависимост, разлика в 
заплащането, липса на достъп до 
информация или до правна 
консултация, или обстоятелства, 
свързани със заболяване или домашно 
насилие.

Or. en

Обосновка

Случаят с липса на избор на право вече е разгледан в съображение 21 от 
предложението за имущество между съпрузи. Тъй като предложението предвижда 
норми при липса на избор на приложимо право от съпрузите, предложеното 
изменение само описва някои от обстоятелствата, при които изборът на право не е 
бил възможен. Поради това „при липса на избор на право“ е премахнато от 
първоначалния текст на съображението.

Изменение 30
Edite Estrela

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид колко важен е 
изборът на приложимото към 
имуществения режим между съпрузи 
право, регламентът следва да въведе 
определени гаранции, които да 
осигурят, че настоящите или бъдещи 
съпрузи са наясно с последствията от 
своя избор. Изборът трябва да е във 
формата, предвидена за брачния 
договор, в правото на избраната 
държава или в това на държавата, в 
която се съставя акта, и най-малкото да 
бъде формулиран писмено, да има 
отбелязана дата и да е подписан от 
двамата съпрузи. Освен това следа да се 
спазят евентуалните допълнителни 
официални изисквания на правото на 
избраната държава или на правото на 
държавата, в която се съставя акта, по 

(24) Като се има предвид колко важен е 
изборът на приложимото към 
имуществения режим между съпрузи 
право, регламентът следва да въведе 
определени гаранции, които да 
осигурят, че настоящите или бъдещи 
съпрузи са наясно с последствията от 
своя избор, включително безплатна 
правна помощ, когато единият от 
съпрузите е във финансово 
затруднение. Изборът трябва да е във 
формата, предвидена за брачния 
договор, в правото на избраната 
държава или в това на държавата, в 
която се съставя акта, и най-малкото да 
бъде формулиран писмено, да има 
отбелязана дата и да е подписан от 
двамата съпрузи. Освен това следа да се 
спазят евентуалните допълнителни 



PE486.089v01-00 8/11 AM\897169BG.doc

BG

отношение на действителността, 
публичността или вписването на такива 
договори.

официални изисквания на правото на 
избраната държава или на правото на 
държавата, в която се съставя акта, по 
отношение на действителността, 
публичността или вписването на такива 
договори.

Or. pt

Обосновка

Фактът, че единият от съпрузите (по-често съпругата) би могъл да изпитва 
финансови затруднения, не следва да изключва възможността за получаване на 
независима правна консултация.

Изменение 31
Edite Estrela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) даренията между съпрузите, заличава се

Or. pt

Обосновка

Ако даренията между съпрузи са изключени напълно, може да се наложи прилагането 
на два закона, например при определяне на съответното лично имущество на 
съпрузите. Това би усложнило процеса, би го удължило и оскъпило, и по-уязвимата 
страна би страдала. 

Изменение 32
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) пенсионни права, освен ако 
приложимото национално право не 
предвижда пенсионните права, 
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придобити по време на брака, да се 
разделят в случай на развод.

Or. fr

Изменение 33
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „имуществен режим между съпрузи“ 
е съвкупността от правила, свързани с
имуществените отношения на 
съпрузите помежду им и спрямо 
трети лица;

а) „имуществен режим между съпрузи“ 
е общ термин, който се отнася до 
един или няколко набора от правила, 
интегрирани в закона на 
юрисдикцията, която регулира 
собствеността и управлението на 
имуществото, принадлежащо на 
дадена двойка по време на брака и при 
развод.

Or. en

Изменение 34
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „брачен договор“ е всяко 
споразумение, с което съпрузите 
организират имуществените отношения 
помежду си и спрямо трети лица;

б) „брачен договор“ е всяко 
споразумение, с което съпрузите при 
сключване на брак или по време на 
брака си организират имуществените 
отношения помежду си и спрямо трети 
лица;

Or. fr
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Изменение 35
Edite Estrela

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 
началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата и да е подписано от 
двете страни.

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 
началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата и да е подписано от 
двете страни. Преди сключване на 
споразумението всеки брачен 
партньор  трябва да бъде информиран 
индивидуално от адвокат за 
свързаните правни последици и той 
или тя следва да се възползва от 
безплатна правна помощ в случай на 
финансово затруднение.

Or. pt

Обосновка

За да се гарантира, че съпрузите са равнопоставени при провеждането на 
производството, ако те постигнат споразумение, за да предотвратят да им бъдат 
налагани решения, и двете страни трябва — по-специално съпругата, която по 
принцип е в по-уязвимо положение — да имат достъп до правна консултация, дори 
когато са във финансово затруднение. 

Изменение 36
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 
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началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата и да е подписано от 
двете страни.

началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата, да е подписано от 
двете страни и да е регистрирано в 
съответствие с процедурата, 
определена в държавата членка, 
където то е било сключено.

Or. fr

Изменение 37
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото, приложимо спрямо 
имуществения режим между съпрузите 
в съответствие с членове 16, 17 и 18, се 
прилага по отношение на цялото 
имущество на съпрузите.

Правото, приложимо спрямо 
имуществения режим между съпрузите 
в съответствие с членове 16, 17 и 18, се 
прилага по отношение на цялото общо
имущество на съпрузите.

Or. fr


