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Pakeitimas 24
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti susituokusių porų 
teisinį saugumą, susijusį su jų turtu, ir joms
suteikti tam tikrą galimybę numatyti 
taikytiną teisę, derėtų į vieną priemonę 
sujungti visas sutuoktinių turto teisinio 
režimo normas.

(8) Siekiant užtikrinti susituokusių porų 
teisinį saugumą, susijusį su jų turtu, ir
užtikrinti sutuoktiniams ir registruotiems 
partneriams didesnį teisinį tikrumą, 
susijusį su jų turto teisiniu režimu, būtina 
suderinti šios srities teisines normas, taip 
pat nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
automatiškai pripažįstami ir vykdomi šių 
sričių teismo sprendimai. Taip bus 
panaikinta dabartinė painiava, susijusi su 
taikytinos teisės nustatymo, 
kompetentingo teismo parinkimo ir pan. 
tvarka; be to, siekiant suteikti 
susituokusioms poroms tam tikrą galimybę 
numatyti taikytiną teisę, derėtų į vieną 
priemonę sujungti visas sutuoktinių turto 
teisinio režimo normas.

Or. en

Pakeitimas 25
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Į šio reglamento taikymo sritį turėtų 
įeiti visi civilinės teisenos klausimai, susiję 
su sutuoktinių turto teisiniu režimu: tiek 
kasdienis sutuoktinių turto valdymas, tiek 
jo padalijimas porai gyvenant skyriumi 
arba mirus vienam iš sutuoktinių.

(11) Į šio reglamento taikymo sritį turėtų 
įeiti visi civilinės teisenos klausimai, susiję 
su sutuoktinių turto teisiniu režimu: tiek 
kasdienis sutuoktinių turto valdymas, tiek 
jo padalijimas porai gyvenant skyriumi, 
nutraukus santuoką arba mirus vienam iš 
sutuoktinių.
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Or. fr

Pakeitimas 26
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kadangi sutuoktiniams tenkančios 
tarpusavio išlaikymo prievolės 
reglamentuojamos 2008 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo 
sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei 
bendradarbiavimo išlaikymo prievolių 
srityje19, o dovanojimo sandorio 
galiojimas ir pasekmės nagrinėjami 
2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės (Roma I)20, šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas šiems 
klausimams.

(12) Kadangi sutuoktiniams tenkančios 
tarpusavio išlaikymo prievolės 
reglamentuojamos 2008 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo 
sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei 
bendradarbiavimo išlaikymo prievolių 
srityje19, šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas šiems klausimams.

Or. pt

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 
nuostatos netaikomos nei iš šeimos teisės, nei iš sutuoktinių turto teisinio režimo kylančioms 
prievolėms. Akivaizdu, kad teisės aktų leidėjas nesiekė išplėsti šio reglamento taikymo srities 
ir jo nuostatas taikyti nacionalinės šeimos teisės normoms, pvz., taisyklei, pagal kurią 
sutuoktinių vienas kitam dovanotos dovanos turi būti laikomos ne bendra poros, o asmenine 
dovanos gavėjo nuosavybe, reglamentuoti.

Pakeitimas 27
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant atsižvelgti į didėjantį porų 
judumą santuokinio gyvenimo metu ir
paskatinti deramą teisingumo vykdymą,
šiame reglamente pateiktose jurisdikcijos 
normose numatoma, kad sutuoktinių turto 
teisinio režimo klausimus, įskaitant turto 
padalijimą, susijusius su santuokos 
nutraukimo, gyvenimo skyrium ir 
santuokos pripažinimo negaliojančia 
bylomis, nagrinės valstybės narės teismai, 
kurie pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, 
panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/200022, turi jurisdikciją nagrinėti 
minėtas bylas.

(14) Siekiant atsižvelgti į didėjantį porų 
profesinį judumą ir į jų pasirinkimus 
migruoti santuokinio gyvenimo metu,
paskatinti deramą teisingumo vykdymą ir 
Sąjungoje nustatyti aiškų teisinį pagrindą, 
šiame reglamente pateiktose jurisdikcijos 
normose numatoma, kad sutuoktinių turto 
teisinio režimo klausimus, įskaitant turto 
padalijimą, susijusius su santuokos 
nutraukimo, gyvenimo skyrium ir 
santuokos pripažinimo negaliojančia 
bylomis, nagrinės valstybės narės teismai, 
kurie pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų 
pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, 
panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/200022, turi jurisdikciją nagrinėti 
minėtas bylas.

Or. en

Pakeitimas 28
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Jei sutuoktinių turto teisinio režimo 
klausimai nesusiję nei su santuokos 
nutraukimo, gyvenimo skyrium ar 
santuokos pripažinimo negaliojančia 
bylomis, nei su vieno iš sutuoktinių 
mirtimi, sutuoktiniai gali nuspręsti turto 
teisinio režimo klausimus teikti nagrinėti 
valstybės narės, kurios teisę jie pasirinko 
kaip taikytiną jų turto teisiniam režimui, 
teismams. Šis sprendimas išreiškiamas 
sutuoktinių susitarimu, kuris gali būti 
sudaromas bet kuriuo metu, net teismo 
proceso metu.

(16) Jei sutuoktinių turto teisinio režimo 
klausimai nesusiję nei su santuokos 
nutraukimo, gyvenimo skyrium ar 
santuokos pripažinimo negaliojančia 
bylomis, nei su vieno iš sutuoktinių 
mirtimi, sutuoktiniai gali nuspręsti turto 
teisinio režimo klausimus teikti nagrinėti 
valstybės narės, kurios teisę jie pasirinko 
kaip taikytiną jų turto teisiniam režimui, 
teismams. Taikytinos teisės normų, 
vadinamų kolizinėmis normomis, paskirtis 
– apibrėžti, kurios valstybės įstatymai bus 
taikomi konkrečios bylos atveju. Paprastai 
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taikytina teisė nustatoma remiantis 
siejančiais veiksniais arba lex fori
principu (valstybės, turinčios teisinę 
kompetenciją, nacionalinės materialinės 
teisės nuostatomis). Šis sprendimas 
išreiškiamas sutuoktinių susitarimu, kuris 
gali būti sudaromas bet kuriuo metu, net 
teismo proceso metu.

Or. en

Pakeitimas 29
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Gali nutikti taip, kad pažeidžiamas 
sutuoktinis dėl tam tikrų aplinkybių, kaip 
antai ekonominė ar finansinė 
priklausomybė, darbo užmokesčio 
skirtumas, galimybių gauti informaciją 
arba teisinę konsultaciją trūkumas, arba 
su liga ar smurtu šeimoje susijusių 
aplinkybių neturi galimybės laisvai ir 
sąžiningai pasirinkti sutuoktinių turto 
teisinio režimo.

Or. en

Pagrindimas

Atvejis, kai taikytina teisė nepasirenkama, jau aptartas pasiūlymo dėl sutuoktinių turto 
teisinio režimo 21 konstatuojamojoje dalyje. Kadangi šiame pasiūlyme nustatytos taisyklės, 
kurios būtų taikomos tais atvejais, kai sutuoktiniai nepasirenka taikytinos teisės, siūlomame 
pakeitime apibūdintos tik kai kurios aplinkybės, kurioms susiklosčius neįmanoma pasirinkti 
taikytinos teisės. Todėl iš pradinio konstatuojamosios dalies teksto išbraukti žodžiai 
„nepasirinkus taikytinos teisės“.

Pakeitimas 30
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į sutuoktinių turto 
teisiniam režimui taikytinos teisės svarbą, 
reglamentu reikia numatyti tam tikras 
garantijas, kad sutuoktiniai arba būsimi 
sutuoktiniai suvoktų pasirinkimo 
pasekmes. Pasirinkimas turės būti 
įformintas pagal pasirinktos valstybės arba 
dokumento parengimo vietos valstybės 
vedybų sutartims taikomas teisės nuostatas 
ir bent jau suformuluotas raštu, datuotas 
bei pasirašytas abiejų sutuoktinių. Be to, 
reikės paisyti galimų papildomų 
pasirinktoje arba dokumento parengimo 
vietos valstybės teisėje nustatytų formos 
reikalavimų dėl tokių sutarčių galiojimo, 
viešinimo arba registravimo.

(24) Atsižvelgiant į sutuoktinių turto 
teisiniam režimui taikytinos teisės svarbą, 
reglamentu reikia numatyti tam tikras 
garantijas, kad sutuoktiniai arba būsimi 
sutuoktiniai suvoktų pasirinkimo 
pasekmes, taip pat garantijas, susijusias 
su nemokamos teisinės pagalbos teikimu, 
kai vienas iš sutuoktinių turi finansinių 
sunkumų. Pasirinkimas turės būti 
įformintas pagal pasirinktos valstybės arba 
dokumento parengimo vietos valstybės 
vedybų sutartims taikomas teisės nuostatas 
ir bent jau suformuluotas raštu, datuotas 
bei pasirašytas abiejų sutuoktinių. Be to, 
reikės paisyti galimų papildomų 
pasirinktoje arba dokumento parengimo 
vietos valstybės teisėje nustatytų formos 
reikalavimų dėl tokių sutarčių galiojimo, 
viešinimo arba registravimo.

Or. pt

Pagrindimas

Dėl to, kad vienas iš sutuoktinių (dažniausiai moteris) gali turėti finansinių sunkumų, 
nereikėtų atimti galimybės gauti nepriklausomas teisines konsultacijas.

Pakeitimas 31
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sutuoktinių vieno kitam dovanotoms 
dovanoms,

Išbraukta.

Or. pt
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Pagrindimas

Jei iš šio reglamento taikymo srities bus visiškai išbrauktos sutuoktinių vienas kitam 
dovanotos dovanos, kai kuriais atvejais, pvz., nustatant atitinkamą sutuoktinių asmeninę 
nuosavybę, galbūt reikės taikyti dviejų teisės aktų nuostatas. Dėl to procesas taptų 
sudėtingesnis, truktų ilgiau ir kainuotų brangiau, be to, nukentėtų labiau pažeidžiama šalis.

Pakeitimas 32
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) teisėms į pensiją, išskyrus atvejus, kai 
pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus 
numatyta, kad per santuokos laikotarpį 
įgytos teisės į pensiją skyrybų atveju turi 
būti dalijamos.

Or. fr

Pakeitimas 33
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutuoktinių turto teisinis režimas –
normų, susijusių su turtiniais santykiais 
tarp sutuoktinių ir trečiųjų asmenų 
atžvilgiu, visuma;

a) sutuoktinių turto teisinis režimas – tai 
bendrinis terminas, reiškiantis vieną ar 
daugiau normų rinkinių, įtrauktų į 
jurisdikcijos teisę, kuria reglamentuojama 
abiem sutuoktiniams santuokos metu ir po 
santuokos nutraukimo priklausančio turto 
nuosavybė ir valdymas;

Or. en

Pakeitimas 34
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vedybų sutartis – susitarimas, kuriuo 
sutuoktiniai nustato tarpusavio turtinius 
santykius ir turtinius santykius trečiųjų 
asmenų atžvilgiu;

b) vedybų sutartis – susitarimas, kuriuo 
sutuoktiniai sudarydami santuoką ar 
būdami susituokę nustato tarpusavio 
turtinius santykius ir turtinius santykius 
trečiųjų asmenų atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 35
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų šalių 
pasirašytas.

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų šalių 
pasirašytas. Prieš sudarant šį susitarimą 
teisininkas privalo kiekvieną sutuoktinį 
atskirai informuoti apie teisines šio 
susitarimo pasekmes, o jeigu vienas iš 
sutuoktinų turi finansinių sunkumų, jis 
arba ji turi galėti pasinaudoti nemokama 
teisine pagalba.

Or. pt

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad nagrinėjant bylą sutuoktiniai būtų vertinami vienodai, tuo atveju, kai 
jie sudarė susitarimą, kad išvengtų teismo sprendimų jų atžvilgiu priėmimo, abu sutuoktiniai, 
ypač moterys, kurios paprastai yra labiau pažeidžiamos, turi turėti galimybę gauti teisines 
konsultacijas, net jeigu turi finansinių sunkumų.

Pakeitimas 36
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų šalių 
pasirašytas.

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų šalių 
pasirašytas, taip pat turi būti 
užregistruotas pagal valstybėje narėje, 
kurioje susitarimas sudaromas, nustatytą 
tvarką.

Or. fr

Pakeitimas 37
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 16, 17 ir 18 straipsnius santuokinių
turto teisiniam režimui taikytina teisė 
taikoma visam sutuoktinių turtui.

Pagal 16, 17 ir 18 straipsnius sutuoktinių
turto teisiniam režimui taikytina teisė 
taikoma visam bendram sutuoktinių turtui.

Or. fr


