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Τροπολογία 24
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια 
δικαίου για τα έγγαμα ζευγάρια όσον 
αφορά τα περιουσιακά τους στοιχεία και 
να τους προσφερθεί ένας κάποιος βαθμός 
προβλεψιμότητας, ενδείκνυται να 
καλυφθεί με μία ενιαία πράξη το σύνολο 
των κανόνων που διέπουν τις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων.

(8) Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια
δικαίου για τα έγγαμα ζευγάρια όσον
αφορά τα περιουσιακά τους στοιχεία και
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια
δικαίου όσον αφορά τις περιουσιακές 
σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις 
περιουσιακές συνέπειες που έχουν άλλες 
μορφές ενώσεων, είναι απαραίτητο να 
εναρμονισθούν οι κανόνες δικαίου στους 
τομείς αυτούς  και να θεσπιστούν κανόνες 
που θα προβλέπουν την αυτόματη 
αναγνώριση και εφαρμογή των 
αποφάσεων για τα ζητήματα αυτά. Τούτο
θα διαλύσει τη σύγχυση που επικρατεί
σήμερα ως προς τα καθεστώτα αυτά, 
όπως ποιο είναι το  εφαρμοστέο δίκαιο,
ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, κ.λ.π· 
προκειμένου επίσης να τους προσφερθεί 
ένας κάποιος βαθμός προβλεψιμότητας, 
ενδείκνυται να καλυφθεί με μία ενιαία 
πράξη το σύνολο των κανόνων που 
διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των 
συζύγων

Or. en

Τροπολογία 25
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 

(11) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα 
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αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, 
σε σχέση τόσο με την καθημερινή 
διαχείριση των περιουσιακών αγαθών τους 
όσο και με την εκκαθάριση του 
καθεστώτος περιουσιακών σχέσεων, η 
οποία επέρχεται κυρίως λόγω χωρισμού 
του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ των μελών 
του.

αστικού δικαίου ζητήματα που άπτονται 
των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, 
σε σχέση τόσο με την καθημερινή 
διαχείριση των περιουσιακών αγαθών τους 
όσο και με την εκκαθάριση του 
καθεστώτος περιουσιακών σχέσεων, η 
οποία επέρχεται κυρίως λόγω χωρισμού ή 
διαζυγίου του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ 
των συζύγων.

Or. fr

Τροπολογία 26
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις 
διατροφής μεταξύ συζύγων διέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 , 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα 
υποχρεώσεων διατροφής, αυτές θα πρέπει 
κατά συνέπεια να αποκλεισθούν από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, παρόμοια με τα ζητήματα 
που αφορούν την ισχύ και τα 
αποτελέσματα των εκ χαριστικής αιτίας 
πράξεων μεταβίβασης, τα οποία 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).

(12) Λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα 
υποχρεώσεων διατροφής, οι εν λόγω 
υποθέσεις θα πρέπει να αποκλείονται από 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) 
αποκλείει του πεδίου εφαρμογής του τόσο τις ενοχές που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις 
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όσο και αυτές που απορρέουν από περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Συνεπώς, είναι σαφής η
πρόθεση του νομοθέτη να αποκλείσει του πεδίου εφαρμογής την εθνική νομοθεσία
οικογενειακού δικαίου, όπως για παράδειγμα τον κανόνα που προβλέπει ότι οι δωρεές μεταξύ 
συζύγων θεωρούνται ως ίδια περιουσιακά στοιχεία και όχι κοινά περιουσιακά στοιχεία του 
ζεύγους. 

Τροπολογία 27
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
αυξανόμενη κινητικότητα των ζευγαριών 
κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους 
και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη 
απονομή δικαιοσύνης, οι κανόνες περί 
διεθνούς δικαιοδοσίας που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό 
προβλέπουν ότι τα ζητήματα που αφορούν 
τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισής 
τους, τα οποία έχουν σχέση με διαδικασία 
διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή 
ακύρωσης γάμου θα εκδικάζονται από τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους τα οποία, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 
και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1347/2000, είναι αρμόδια να επιληφθούν 
της συγκεκριμένης διαδικασίας διαζυγίου, 
δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου.

(14) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη η 
αυξανόμενη επαγγελματική κινητικότητα 
των ζευγών και οι επιλογές για 
μετανάστευση κατά τη διάρκεια της 
έγγαμης ζωής τους, να διευκολυνθεί η 
απρόσκοπτη απονομή δικαιοσύνης και να 
εγκαθιδρυθεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο 
εντός της Ένωσης, οι κανόνες περί 
διεθνούς δικαιοδοσίας που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό 
προβλέπουν ότι τα ζητήματα που αφορούν 
τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισής 
τους, τα οποία έχουν σχέση με διαδικασία 
διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή 
ακύρωσης γάμου θα εκδικάζονται από τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους τα οποία, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 
και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος 
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1347/2000, είναι αρμόδια να επιληφθούν
της συγκεκριμένης διαδικασίας διαζυγίου, 
δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου.

Or. en
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Τροπολογία 28
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όταν τα ζητήματα που αφορούν τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δεν 
συνδέονται ούτε με διαδικασία διαζυγίου, 
δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου 
ούτε με τον θάνατο ενός εκ των συζύγων, 
οι σύζυγοι μπορούν να αποφασίσουν να 
υποβάλουν τα ζητήματα που αφορούν τις 
μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις στα 
δικαστήρια του κράτους μέλους το δίκαιο 
του οποίου επέλεξαν ως εφαρμοστέο 
δίκαιο στις μεταξύ τους περιουσιακές 
σχέσεις. Αυτή η απόφαση εκφράζεται 
μέσω συμφωνίας μεταξύ των συζύγων και 
μπορεί να συναφθεί οποτεδήποτε, ακόμα 
και κατά τη διάρκεια διαδικασίας.

(16) Όταν τα ζητήματα που αφορούν τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δεν 
συνδέονται ούτε με διαδικασία διαζυγίου, 
δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου 
ούτε με τον θάνατο ενός εκ των συζύγων, 
οι σύζυγοι μπορούν να αποφασίσουν να 
υποβάλουν τα ζητήματα που αφορούν τις 
μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις στα 
δικαστήρια του κράτους μέλους το δίκαιο 
του οποίου επέλεξαν ως εφαρμοστέο 
δίκαιο στις μεταξύ τους περιουσιακές 
σχέσεις. Οι κανόνες σχετικά με το
εφαρμοστέο δίκαιο είναι γνωστοί ως
κανόνες σύγκρουσης νόμων και έχουν ως 
σκοπό να προσδιορίζουν ποίων 
διαφορετικών κρατών  η νομοθεσία 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια δεδομένη 
περίπτωση. Tο εφαρμοστέο δίκαιο
καθορίζεται, κατά κανόνα, βάσει των
συνδετικών στοιχείων ή του δικαίου του
δικάζοντος δικαστηρίου (το ουσιαστικό
δίκαιο  της χώρας που έχει νομική 
αρμοδιότητα). Αυτή η απόφαση 
εκφράζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ των 
συζύγων και μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 29
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Είναι δυνατόν η ευάλωτη σύζυγος
να μην έχει μπορέσει να κάνει μία
ελεύθερη και δίκαιη επιλογή του
καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων 
εξαιτίας συγκεκριμένων περιστάσεων, 
όπως η κατάσταση οικονομικής 
εξάρτησης, η διαφορά αμοιβών, η 
έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες ή σε 
νομικές συμβουλές ή λόγω περιστάσεων 
που σχετίζονται με ασθένεια ή με 
ενδοοικογενειακή βία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση της έλλειψης επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου εξετάζεται ήδη στην αιτιολογική
σκέψη 21 της πρότασης σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Εφόσον η πρόταση
προβλέπει κανόνες για τις περιπτώσεις που οι σύζυγοι δεν έχουν επιλέξει το εφαρμοστέο δίκαιο, 
η προτεινόμενη τροπολογία απλώς περιγράφει ορισμένες από τις περιστάσεις λόγω των οποίων 
η επιλογή αυτή δεν κατέστη δυνατή. Για τον λόγο αυτό απαλείφθηκε από το αρχικό κείμενο της 
αιτιολογικής σκέψης το «ελλείψει επιλογής».

Τροπολογία 30
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ενόψει της σημασίας της επιλογής του 
δικαίου που εφαρμόζεται στις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, ο 
κανονισμός πρέπει να εισάγει ορισμένα 
εχέγγυα ικανά να εξασφαλίσουν ότι οι 
σύζυγοι ή μέλλοντες σύζυγοι έχουν 
επίγνωση των συνεπειών της επιλογής 
τους. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο που προβλέπεται για 
τη σύμβαση γάμου, από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης, και να 

(24) Ενόψει της σημασίας της επιλογής του 
δικαίου που εφαρμόζεται στις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, ο 
κανονισμός πρέπει να εισάγει ορισμένα 
εχέγγυα ικανά να εξασφαλίσουν ότι οι 
σύζυγοι ή μέλλοντες σύζυγοι έχουν 
επίγνωση των συνεπειών της επιλογής 
τους,  μεταξύ άλλων δωρεάν νομική 
αρωγή στις περιπτώσεις που ο ένας εκ 
των δύο συζύγων αντιμετωπίζει 
οικονομικά προβλήματα. Αυτή η επιλογή 
θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο που 



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

EL

διατυπώνεται τουλάχιστον εγγράφως, 
φέροντας ημερομηνία και την υπογραφή 
αμφότερων των συζύγων. Εξάλλου, θα 
πρέπει να τηρούνται οι ενδεχόμενες 
πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης ως προς το 
κύρος, τη δημοσιότητα ή την καταχώρηση 
τέτοιου είδους συμβάσεων.

προβλέπεται για τη σύμβαση γάμου, από 
το δίκαιο του επιλεγέντος κράτους ή το 
δίκαιο του κράτους κατάρτισης της 
πράξης, και να διατυπώνεται τουλάχιστον 
εγγράφως, φέροντας ημερομηνία και την 
υπογραφή αμφότερων των συζύγων. 
Εξάλλου, θα πρέπει να τηρούνται οι 
ενδεχόμενες πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης ως προς το 
κύρος, τη δημοσιότητα ή την καταχώρηση 
τέτοιου είδους συμβάσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ο ένας εκ των συζύγων (η σύζυγος, στις περισσότερες περιπτώσεις) 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση σε ανεξάρτητες
νομικές συμβουλές.

Τροπολογία 31
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εκ χαριστικής αιτίας πράξεις 
μεταβίβασης μεταξύ συζύγων ,

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εάν αποκλεισθούν εντελώς οι εκ χαριστικής αιτίας πράξεις μεταβίβασης μεταξύ συζύγων, τούτο
μπορεί να συνεπάγεται εφαρμογή δύο διαφορετικών δικαίων, π.χ., για τον καθορισμό της 
προσωπικής περιουσίας εκάστου των συζύγων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο πολύπλοκη, 
θλιβερή και δαπανηρή εις βάρος του πλέον ευάλωτου μέρους. 

Τροπολογία 32
Astrid Lulling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,  
εκτός εάν το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο
προβλέπει, σε περίπτωση διαζυγίου, την
κατανομή των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί κατά 
τη διάρκεια του γάμου. 

Or. fr

Τροπολογία 33
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «περιουσιακές σχέσεις των συζύγων»: 
σύνολο κανόνων σχετικών με τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μεταξύ 
τους και έναντι τρίτων,

(α) «περιουσιακές σχέσεις των
συζύγων»: είναι γενικός όρος που
αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σύνολα 
κανόνων ενσωματωμένων στη νομοθεσία
που διέπει την ιδιοκτησία και τη 
διαχείριση της περιουσίας που ανήκει σε 
ένα ζεύγος κατά τη διάρκεια του γάμου 
και σε περίπτωση διαζυγίου.

Or. en

Τροπολογία 34
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «σύμβαση γάμου»: κάθε συμφωνία με 
την οποία οι σύζυγοι διοργανώνουν τις 

(β) «σύμβαση γάμου»: κάθε συμφωνία με
την οποία οι σύζυγοι oργανώνουν τη 
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περιουσιακές σχέσεις μεταξύ τους και 
έναντι τρίτων,

στιγμή του γάμου τους ή κατά τη
διάρκειά του τις περιουσιακές σχέσεις 
μεταξύ τους και έναντι τρίτων,

Or. fr

Τροπολογία 35
Edite Estrela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται προ της 
διαδικασίας, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως και να φέρει ημερομηνία και 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών.

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται προ της 
διαδικασίας, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως και να φέρει ημερομηνία και 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών. Πριν
την υπογραφή του συμβολαίου, έκαστος
των συζύγων ενημερώνεται ατομικά από
δικηγόρο σχετικά με τις νομικές
συνέπειες της επιλογής αυτής και
απολαύει δωρεάν νομικής αρωγής εάν 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ισότητα μεταξύ των συζύγων καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και, σε
περίπτωση κοινής συμφωνίας, να αποφεύγονται αποφάσεις κατόπιν πιέσεων, είναι ουσιώδες
και τα δύο μέρη, ειδικότερα δε οι γυναίκες, που είναι κατά κανόνα το πλέον ευάλωτο μέρος, να
έχουν πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και όταν αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. 

Τροπολογία 36
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2



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

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται προ της 
διαδικασίας, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως και να φέρει ημερομηνία και 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών.

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται προ της 
διαδικασίας, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως, να φέρει ημερομηνία και 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών και να 
καταχωρείται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από το κράτος μέλος στο 
οποίο συνάπτεται διαδικασία.

Or. fr

Τροπολογία 37
Astrid Lulling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων δυνάμει των άρθρων 
16, 17 και 18 εφαρμόζεται στο σύνολο των 
περιουσιακών αγαθών των συζύγων.

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων δυνάμει των άρθρων 
16, 17 και 18 εφαρμόζεται στο σύνολο των 
κοινών περιουσιακών αγαθών των 
συζύγων.

Or. fr


