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Grozījums Nr. 24
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai laulātajiem pāriem nodrošinātu 
tiesisko noteiktību attiecībā uz to īpašumu, 
kā arī zināmu paredzamību, ir lietderīgi 
vienā tiesību aktā iekļaut visus noteikumus, 
ko piemēro laulāto mantiskajām 
attiecībām.

(8) Lai laulātajiem pāriem nodrošinātu 
tiesisko noteiktību attiecībā uz to īpašumu 
un garantētu lielāku tiesisko noteiktību 
precētiem un reģistrētiem pāriem attiecībā 
uz laulāto mantiskajām attiecībām, ir 
jāsaskaņo tiesību akti šajā jomā, kā arī 
jāparedz noteikumi automātiskai tiesas 
spriedumu atzīšanai un izpildei šādos 
gadījumos. Tas novērsīs pašreizējās 
neskaidrības šajās attiecībās saistībā ar 
piemērojamiem noteikumiem, tiesas 
jurisdikciju u. c., kā arī, lai sniegtu viņiem 
zināmu paredzamību, ir lietderīgi vienā 
tiesību aktā iekļaut visus noteikumus, ko 
piemēro laulāto mantiskajām attiecībām.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šīs regulas piemērošanas jomā ir 
jāiekļauj visi civiltiesību jautājumi, kas 
saistīti ar laulāto mantiskajām attiecībām, 
aptverot gan laulāto mantas ikdienas 
pārvaldi, gan laulāto mantisko attiecību 
izbeigšanu, kas saistīta ar pāra šķiršanos 
vai viena partnera nāvi.

(11) Šīs regulas piemērošanas jomā ir 
jāiekļauj visi civiltiesību jautājumi, kas 
saistīti ar laulāto mantiskajām attiecībām, 
aptverot gan laulāto mantas ikdienas 
pārvaldi, gan laulāto mantisko attiecību 
izbeigšanu, kas saistīta ar pāra šķiršanos 
vai laulības šķiršanu, vai viena partnera 
nāvi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Uzturēšanas saistības starp laulātajiem 
reglamentē ar Padomes 2008. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par 
jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, 
nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību 
uzturēšanas saistību lietās, tāpēc tās ir 
jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas 
jomas, tāpat kā jautājumi saistībā ar 
dāvinājumu spēkā esamību un sekām, ko 
reglamentē ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I).

(12) Uzturēšanas saistības starp laulātajiem 
reglamentē ar Padomes 2008. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par 
jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, 
nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību 
uzturēšanas saistību lietās, tāpēc tās ir 
jāizslēdz no šīs regulas.

Or. pt

Pamatojums

Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 
neattiecas nedz uz saistībām, ko paredz tiesību akti par ģimenēm, nedz uz saistībām, ko 
paredz laulāto mantiskās attiecības. Likumdevējs vienkārši nebija paredzējis paplašināt šīs 
regulas piemērošanu valstu tiesību aktu par ģimenēm noteikumiem, piemēram, noteikumam, 
kas paredz uzskatīt dāvinājumus starp laulātajiem par saņēmēja personīgo, nevis pāra kopējo 
mantu.

Grozījums Nr. 27
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai ņemtu vērā pāru pieaugošo 
mobilitāti laulības laikā un lai veicinātu 
pareizu tiesvedību, šajā regulā ietvertie 

(14) Lai ņemtu vērā pāru pieaugošo 
karjeras mobilitāti un migrācijas izvēles 
laulības laikā, lai veicinātu pareizu 
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jurisdikcijas noteikumi paredz, ka 
jautājumus par laulāto mantiskajām 
attiecībām, tostarp par to izbeigšanu, kas 
saistīti ar šķiršanās procedūru, laulāto 
atšķiršanu vai laulības atzīšanu par 
neesošu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un 
nolēmumu atzīšanu un izpildi laulības 
lietās un lietās par vecāku atbildību un par 
Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu
izskatīs dalībvalstu tiesas, kurām ir 
jurisdikcija izskatīt lietas saistībā ar 
šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības 
atzīšanu par neesošu.

tiesvedību un noteiktu skaidru tiesisko 
regulējumu Savienībā, šajā regulā ietvertie 
jurisdikcijas noteikumi paredz, ka 
jautājumus par laulāto mantiskajām 
attiecībām, tostarp par to izbeigšanu, kas 
saistīti ar šķiršanās procedūru, laulāto 
atšķiršanu vai laulības atzīšanu par 
neesošu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un 
nolēmumu atzīšanu un izpildi laulības 
lietās un lietās par vecāku atbildību un par 
Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu
izskatīs dalībvalstu tiesas, kurām ir 
jurisdikcija izskatīt lietas saistībā ar 
šķiršanos, laulāto atšķiršanu vai laulības 
atzīšanu par neesošu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja jautājumi par laulāto mantiskajām 
attiecībām nav saistīti ne ar šķiršanos, 
laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par 
neesošu, nedz arī ar viena laulātā nāves 
gadījumu, laulātie var nolemt jautājumus 
saistībā ar to mantiskajām attiecībām nodot 
izskatīšanai tās dalībvalsts tiesās, kuru 
tiesību aktus tie ir izvēlējušies piemērot 
savām mantiskajām attiecībām. Šāds 
lēmums tiek pieņemts kā vienošanās starp 
laulātajiem, kuru var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības gaitā.

(16) Ja jautājumi par laulāto mantiskajām 
attiecībām nav saistīti ne ar šķiršanos, 
laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par
neesošu, nedz arī ar viena laulātā nāves 
gadījumu, laulātie var nolemt jautājumus 
saistībā ar to mantiskajām attiecībām nodot 
izskatīšanai tās dalībvalsts tiesās, kuru 
tiesību aktus tie ir izvēlējušies piemērot 
savām mantiskajām attiecībām. Noteikumi 
par piemērojamiem tiesību aktiem ir 
zināmi kā „noteikumi par kolīziju 
normām”, un tie ir paredzēti, lai noteiktu, 
kuru valstu tiesību akti ir piemērojami 
konkrētajā gadījumā. Piemērojamo 
tiesību aktu parasti nosaka, pamatojoties 
uz saistītajiem faktoriem vai lex fori 
(valsts, kurai ir juridiska kompetence, 
patstāvīgu tiesību aktu). Šāds lēmums tiek 
pieņemts kā vienošanās starp laulātajiem, 
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kuru var noslēgt jebkurā brīdī, tostarp 
tiesvedības gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Var būt, ka neaizsargātais laulātais 
nav varējis izdarīt brīvu un godīgu laulāto 
mantas izvēli īpašu apstākļu dēļ, 
piemēram, ekonomiskas vai finansiālas 
atkarības, darba samaksas atšķirības, 
nepietiekamas informācijas vai juridiska 
padoma vai citu ar slimību vai vardarbību 
ģimenē saistītu apstākļu dēļ.

Or. en

Pamatojums

Gadījums, kad tiesību akta izvēle nav notikusi, jau ir minēts priekšlikuma par laulāto 
mantiskajām attiecībām 21. apsvērumā. Tā kā šis priekšlikums paredz noteikumus gadījumos, 
kad laulātie nav izdarījuši tiesību akta izvēli, piedāvātajā grozījumā ir aprakstīti tikai daži 
apstākļi, kuros nav bijis iespējams izdarīt tiesību akta izvēli. Tāpēc no oriģinālā apsvēruma 
teksta ir svītroti vārdi „kad piemērojamo tiesību aktu izvēle nav notikusi”.

Grozījums Nr. 30
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamo 
tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka 
konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka 

(24) Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamo 
tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka 
konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
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laulātie vai topošie laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Šī izvēle būs jāformulē tādā 
veidā, kas paredzēta laulības līgumam, kā 
tas noteikts izvēlētās valsts vai akta 
sastādīšanas valsts tiesību aktos, un tā būs 
jāformulē rakstiski, turklāt dokumentā 
jānorāda datums un jāietver abu laulāto 
paraksti. Turklāt būs jāizpilda iespējamās 
formālās papildu prasības, ko uzliek 
izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas valsts 
tiesību akti, attiecībā uz šādu līgumu spēkā 
esamību, publicitāti vai reģistrēšanu.

laulātie vai topošie laulātie apzinās savas 
izvēles sekas, tostarp bezmaksas juridisko 
palīdzību gadījumā, ja kādam no 
laulātajiem ir finansiālas grūtības. Šī 
izvēle būs jāformulē tādā veidā, kas 
paredzēta laulības līgumam, kā tas noteikts 
izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas valsts
tiesību aktos, un tā būs jāformulē rakstiski, 
turklāt dokumentā jānorāda datums un 
jāietver abu laulāto paraksti. Turklāt būs 
jāizpilda iespējamās formālās papildu 
prasības, ko uzliek izvēlētās valsts vai akta 
sastādīšanas valsts tiesību akti, attiecībā uz 
šādu līgumu spēkā esamību, publicitāti vai 
reģistrēšanu.

Or. pt

Pamatojums

Tas, ka kādam no laulātajiem (biežāk, ja tā nav sieviete) varētu būt finansiālas grūtības, 
nedrīkst izslēgt iespēju saņemt neatkarīgu juridisko palīdzību.

Grozījums Nr. 31
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dāvinājumi starp laulātajiem, svītrots

Or. pt

Pamatojums

Ja dāvinājumi starp laulātajiem ir pilnībā izslēgti, būtu jāpiemēro divi tiesību akti, piemēram, 
nosakot laulāto attiecīgo personīgo īpašumu. Tas sarežģītu, paildzinātu un sadārdzinātu 
procesu, kā arī ciestu neaizsargātākā puse.

Grozījums Nr. 32
Astrid Lulling
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tiesības saņemt pensiju, ja vien valsts 
tiesību akti neparedz, ka laulības laikā 
iegūtās tiesības saņemt pensiju sadala 
laulības šķiršanas gadījumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „laulāto mantiskās attiecības”:
noteikumu kopums saistībā ar laulāto 
mantiskajām attiecībām starp laulātajiem
un attiecībā uz trešām personām;

a) „laulāto mantiskās attiecības” ir 
vispārējs termins, kas attiecas uz vienu
noteikumu vai noteikumu kopumu, kas 
ietverts tādas jurisdikcijas tiesību aktā, 
kas attiecas uz pārim laulības laikā vai 
pēc šķiršanās piederoša īpašuma 
pārvaldīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „laulības līgums”: jebkura vienošanās, 
ar kuras starpniecību laulātie savā starpā un 
attiecībā uz trešām personām nosaka savas 
mantiskās attiecības;

b) „laulības līgums”: jebkura vienošanās, 
ar kuras starpniecību laulātie apprecoties 
vai laulības laikā savā starpā un attiecībā 
uz trešām personām nosaka savas 
mantiskās attiecības;
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Or. fr

Grozījums Nr. 35
Edite Estrela

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu 
pušu paraksti.

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu 
pušu paraksti. Pirms vienošanās 
noslēgšanas jurists informē katru laulāto 
atsevišķi par saistītajiem juridiskajiem 
jautājumiem, un viņš vai viņa saņem 
bezmaksas juridisko palīdzību finansiālu 
grūtību gadījumā.

Or. pt

Pamatojums

Lai garantētu, ka tiesvedības laikā laulāto stāvoklis ir līdzvērtīgs, ja viņi noslēdz vienošanos, 
lai viņiem nepiemērotu lēmumus, viņiem abiem, jo īpaši sievietei, kas mēdz būt 
neaizsargātāka, ir jābūt pieejamai juridiskai palīdzībai pat tad, ja viņiem ir finansiālas 
grūtības.

Grozījums Nr. 36
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu 
pušu paraksti.

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums, jāietver abu 
pušu paraksti, un jāreģistrē atbilstoši 
kārtībai, kādu ir noteikusi dalībvalsts, 
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kurā vienošanās ir noslēgta.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību akti, ko saskaņā ar šīs regulas 16., 
17. un 18. pantu piemēro laulāto 
mantiskajām attiecībām, ir piemērojami 
visai laulāto mantai.

Tiesību akti, ko saskaņā ar šīs regulas 16., 
17. un 18. pantu piemēro laulāto 
mantiskajām attiecībām, ir piemērojami 
visai laulāto kopīgajai mantai.

Or. fr


