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Muudatusettepanek 24
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada rahvusvahelistele 
paaridele õiguskindlus küsimustes, mis on 
seotud nende varaga, ja pakkuda neile 
teatavat etteaimatavust, tuleks koondada 
kõik abieluvararežiimide suhtes 
kohaldatavad sätted ühe õigusakti alla.

(8) Selleks et tagada abielupaaridele
õiguskindlus küsimustes, mis on seotud 
nende varaga, ning selleks et tagada 
suurem õiguskindlus abielu- ja
registreeritud paaridele nende 
abieluvararežiimide osas, tuleb ühtlustada 
selle valdkonna õigusnormid ja 
kehtestada normid, millega nähakse ette 
niisugustes asjades kohtuotsuste 
automaatne tunnustamine ja täitmine. 
Sellega kaotatakse praegune segadus, mis 
valitseb niisuguste režiimidega seoses 
selles osas, millist õigust kohaldatakse ja 
millisele kohtule kuulub menetluspädevus 
jne; ja selleks et pakkuda neile teatavat 
etteaimatavust, tuleks koondada kõik 
abieluvararežiimide suhtes kohaldatavad 
sätted ühe õigusakti alla.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks laienema kõikidele tsiviilõiguslikele 
abieluvararežiime käsitlevatele 
küsimustele, hõlmates nii kaasade vara 
igapäevast valitsemist kui ka eelkõige paari 
lahkuminekust või ühe kaasa surmast 
tingitud abieluvararežiimi lõppemist.

(11) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks laienema kõikidele tsiviilõiguslikele 
abieluvararežiime käsitlevatele 
küsimustele, hõlmates nii kaasade vara 
igapäevast valitsemist kui ka eelkõige paari 
lahkuminekust või lahutusest või ühe 
kaasa surmast tingitud abieluvararežiimi 
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lõppemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna kaasade vahelised 
ülalpidamiskohustused on reguleeritud 18. 
detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 
4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning 
koostöö kohta ülalpidamiskohustuste 
küsimustes, tuleks need käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja jätta, nagu ka 
kingete kehtivuse ja tagajärgedega seotud 
küsimused, mis on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta määrusega (EÜ) nr 593/2008 
lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

(12) Kuna kaasade vahelised 
ülalpidamiskohustused on reguleeritud 18. 
detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 
4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning 
koostöö kohta ülalpidamiskohustuste 
küsimustes, tuleks need käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja jätta.

Or. pt

Selgitus

Määrust (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”) ei kohaldata ei perekonnaõiguse kohaste ega abieluvararežiimidest tulenevate kohustuste 
suhtes. Seadusandja ei soovinud ilmselt selle määruse reguleerimisala laiendamist 
siseriiklikele perekonnaõiguse eeskirjadele, näiteks säte, mille kohaselt tuleb kaasade vahelisi 
kinkeid käsitleda saaja isikliku varana, mitte paari ühisvarana.

Muudatusettepanek 27
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et arvestada paaride järjest 
suuremat liikuvust abielu vältel ja
hõlbustada tõrgeteta õigusemõistmist, on 
käesolevas määruses sisalduvate 
kohtualluvuse sätetega ette nähtud, et 
abieluvararežiime käsitlevaid asju, 
sealhulgas selle lõpetamine, mis on seotud 
lahutus-, lahuselu- või abielu tühistamise 
menetlusega, menetlevad selle liikmesriigi 
kohtud, kes on nõukogu määruse (EÜ) 
nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust 
ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist 
kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja 
vanemliku vastutusega, ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1347/2000) alusel pädevad asjaomast 
lahutust, lahuselu või abielu tühistamist 
menetlema.

(14) Selleks et arvestada paaride järjest 
suuremat tööalast liikuvust ja rändealast 
valikut abielu vältel, hõlbustada tõrgeteta 
õigusemõistmist ja luua liidus selge 
õiguslik raamistik, on käesolevas määruses 
sisalduvate kohtualluvuse sätetega ette 
nähtud, et abieluvararežiime käsitlevaid 
asju, sealhulgas selle lõpetamine, mis on 
seotud lahutus-, lahuselu- või abielu 
tühistamise menetlusega, menetlevad selle 
liikmesriigi kohtud, kes on nõukogu 
määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb 
kohtualluvust ning kohtuotsuste 
tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis 
on seotud abieluasjade ja vanemliku 
vastutusega, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000) 
alusel pädevad asjaomast lahutust, lahuselu 
või abielu tühistamist menetlema.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui abieluvararežiimiga seotud 
küsimused ei johtu ei lahutus-, lahuselu-
ega abielu tühistamise menetlusest ega ühe 
kaasa surmast, võivad kaasad otsustada 
anda oma abieluvararežiimiga seotud asja 
menetleda kohtule liikmesriigis, mille 
õiguse nad on valinud oma 
abieluvararežiimi suhtes kohaldatavaks 
õiguseks. Seda saab teha nendevahelise 
kokkuleppe olemasolu korral ja kokkulepet 
saab sõlmida igal ajal, isegi menetluse 
kestel.

(16) Kui abieluvararežiimiga seotud 
küsimused ei johtu ei lahutus-, lahuselu-
ega abielu tühistamise menetlusest ega ühe 
kaasa surmast, võivad kaasad otsustada 
anda oma abieluvararežiimiga seotud asja 
menetleda kohtule liikmesriigis, mille 
õiguse nad on valinud oma 
abieluvararežiimi suhtes kohaldatavaks 
õiguseks. Kohaldatavat õigust käsitlevaid 
norme tuntakse kollisiooninormidena ja 
nende eesmärk on määrata kindlaks, 
millist eri riikide õigust kohaldatakse 
teataval kindlal juhul. Kohaldatav õigus 
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määratakse üldiselt kindlaks ühendavate 
tegurite või lex fori (õigusliku pädevusega 
riigi siseriiklik materiaalõigus) alusel. 
Seda saab teha nendevahelise kokkuleppe 
olemasolu korral ja kokkulepet saab 
sõlmida igal ajal, isegi menetluse kestel.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Võib juhtuda, et haavatav kaasa ei 
ole saanud teha vaba ja õiglast valikut 
abieluvararežiimi osas niisuguste eriliste 
asjaolude nagu majandusliku või rahalise 
sõltuvuse, palgaerinevuse, teabe või 
õigusnõustamise kättesaamatuse tõttu või 
haiguse või perevägivallaga seotud 
asjaolude tõttu.

Or. en

Selgitus

Kohaldatava õiguse valiku puudumise juhtumit on juba käsitletud abieluvara käsitleva 
ettepaneku põhjenduses nr 21. Kuna ettepanekus on sätestatud eeskirjad juhuks, kui kaasad ei 
vali kohaldatavat õigust, kirjeldatakse esildatud muudatusettepanekus üksnes mõnda asjaolu, 
mille korral ei ole õiguse valimine võimalik olnud. Seetõttu on „kohaldatava õiguse valiku 
puudumise korral” põhjenduse algsest tekstist välja jäetud.

Muudatusettepanek 30
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatavat õigust käsitleva valiku 
olulisust, tuleb määrusega kehtestada 
teatavad tagatised, kindlustamaks, et 
kaasad või tulevased kaasad on teadlikud 
oma valiku tagajärgedest. Valik tuleb teha 
vormis, mis on valitud riigi õigusega või 
dokumendi koostamise riigi õigusega 
kehtestatud abieluvaralepingutele, ning see 
peab olema vähemalt kirjalikus vormis 
ning selle peavad olema kuupäevastanud ja 
alla kirjutanud mõlemad kaasad. Kinni 
tuleb pidada ka võimalikest vormilistest 
lisanõuetest, mis on kehtestatud valitud 
riigi õigusega või dokumendi koostanud 
riigi õigusega selliste lepingute kehtivuse, 
avaldamise või registreerimise kohta.

(24) Arvestades abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatavat õigust käsitleva valiku 
olulisust, tuleb määrusega kehtestada 
teatavad tagatised, kindlustamaks, et 
kaasad või tulevased kaasad on teadlikud 
oma valiku tagajärgedest, sh tasuta 
õigusabi, kui üks kaasadest on rahalistes 
raskustes. Valik tuleb teha vormis, mis on 
valitud riigi õigusega või dokumendi 
koostamise riigi õigusega kehtestatud 
abieluvaralepingutele, ning see peab olema 
vähemalt kirjalikus vormis ning selle 
peavad olema kuupäevastanud ja alla 
kirjutanud mõlemad kaasad. Kinni tuleb 
pidada ka võimalikest vormilistest 
lisanõuetest, mis on kehtestatud valitud 
riigi õigusega või dokumendi koostanud 
riigi õigusega selliste lepingute kehtivuse, 
avaldamise või registreerimise kohta.

Or. pt

Selgitus

Asjaolu, et üks kaasadest (sagedamini naine) võib olla rahalistes raskustes, ei tohiks välistada 
sõltumatu õigusnõustamise saamise võimalust.

Muudatusettepanek 31
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) abikaasade vahelised kinked, välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Kui abikaasade vahelised kinked jäetakse täielikult välja, võib osutuda vajalikuks kohaldada 
kahte õigust, näiteks abikaasade vastava isikliku vara kindlaksmääramisel. See muudaks 
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protsessi keerulisemaks, pikaajalisemaks ja kulukamaks ning põhjustaks haavatavamale 
osapoolele kannatusi. 

Muudatusettepanek 32
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) pensioniõigused, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatavas siseriiklikus õiguses on 
ette nähtud abielu vältel omandatud 
pensioniõiguste jagamine lahutuse korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „abieluvararežiim” – eeskirjade kogum, 
mis käsitleb kaasade varalisi suhteid 
omavahel ja kolmandate isikutega;

a) „abieluvararežiim” – üldmõiste, mis
osutab ühele või mitmele eeskirjade 
kogumile, mis on osa vastava 
kohtualluvuse õigusest, millega 
reguleeritakse abielu vältel ja lahutuse 
korral paarile kuuluva vara omandiõigust 
ja valitsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „abieluvaraleping” – kokkulepe, milles 
kaasad määravad kindlaks varalised suhted 
omavahel ja kolmandate isikutega;

b) „abieluvaraleping” – kokkulepe, milles 
kaasad määravad abiellumisel või nende 
abielu vältel kindlaks varalised suhted 
omavahel ja kolmandate isikutega;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik ning kuupäevastatud ja alla 
kirjutatud mõlema poole poolt.

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik ning kuupäevastatud ja alla 
kirjutatud mõlema poole poolt. Enne 
kokkuleppe sõlmimist peab jurist 
teavitama individuaalselt mõlemat kaasat
kaasnevatest õiguslikest tagajärgedest 
ning nad saavad kasutada tasuta õigusabi 
rahaliste raskuste korral.

Or. pt

Selgitus

Selleks et tagada kaasadele kogu menetluse vältel võrdsed võimalused, kui nad jõuavad 
kokkuleppele, et ennetada nende suhtes otsuste tegemist, peab neile mõlemale (eelkõige 
naisele, kes kaldub olema haavatavamas olukorras) olema kättesaadav õigusnõustamine, 
isegi kui nad on rahalistes raskustes. 

Muudatusettepanek 36
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik ning kuupäevastatud ja alla 
kirjutatud mõlema poole poolt.

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik, kuupäevastatud ja alla kirjutatud 
mõlema poole poolt ning registreeritud 
vastavalt selles liikmesriigis ette nähtud 
menetlusele, kus see sõlmiti.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 16, 17 ja 18 alusel 
abieluvararežiimi suhtes kohaldatavat 
õigust kohaldatakse kaasade kogu vara
suhtes.

Artiklite 16, 17 ja 18 alusel 
abieluvararežiimi suhtes kohaldatavat 
õigust kohaldatakse kaasade kogu ühisvara
suhtes.

Or. fr


