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Predlog spremembe 24
Angelika Werthmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da se poročenim parom zagotovita
pravna varnost v zvezi z njihovim 
premoženjem in predvidljivost, je treba vsa 
pravila, ki se uporabljajo za premoženjska 
razmerja med zakoncema, združiti v en 
pravni akt.

(8) Da se poročenim parom zagotovi
pravna varnost v zvezi z njihovim 
premoženjem in se za poročene in 
registrirane pare zagotovi večja pravna 
varnost pri premoženjskih razmerij med 
zakoncema, je treba uskladiti pravne 
predpise na tem področju in pripraviti 
pravila za samodejno priznavanje in 
izvrševanje sodnih odločb v teh zadevah. S 
tem bi odpravili sedanjo zmedo, ki vlada 
pri teh razmerjih, saj ni jasno, katero 
pravo se uporablja, katero sodišče je 
pristojno itd.; in da se jim zagotovi 
predvidljivost, je treba vsa pravila, ki se 
uporabljajo za premoženjska razmerja med 
zakoncema, združiti v en pravni akt.

Or. en

Predlog spremembe 25
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Področje uporabe te uredbe bi moralo 
zajemati vsa civilnopravna vprašanja v 
zvezi s premoženjskimi razmerji med 
zakoncema, tako glede vsakodnevnega 
upravljanja premoženja zakoncev kot tudi 
glede delitve njunega premoženja, zlasti ob 
razvezi ali smrti enega od zakoncev.

(11) Področje uporabe te uredbe bi moralo 
zajemati vsa civilnopravna vprašanja v 
zvezi s premoženjskimi razmerji med 
zakoncema, tako glede vsakodnevnega 
upravljanja premoženja zakoncev kot tudi 
glede delitve njunega premoženja, zlasti ob 
prenehanju življenjske skupnosti, razvezi 
ali smrti enega od zakoncev.

Or. fr
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Predlog spremembe 26
Edite Estrela

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Preživninske obveznosti med 
zakoncema so že opredeljene v Uredbi 
Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 
18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki 
se uporablja, priznavanju in izvrševanju 
sodnih odločb ter sodelovanju v 
preživninskih zadevah in bi jih bilo zato 
treba izvzeti iz področja uporabe te uredbe. 
Enako velja za vprašanja v zvezi z 
veljavnostjo in učinki daril, ki jih 
obravnava Uredba (ES) št. 593/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za 
pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

(12) Preživninske obveznosti med 
zakoncema so že opredeljene v Uredbi 
Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 
2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, 
priznavanju in izvrševanju sodnih odločb 
ter sodelovanju v preživninskih zadevah in 
bi jih bilo zato treba izvzeti iz področja 
uporabe te uredbe.

Or. pt

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 593/2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim 
I), ne velja za obveznosti po družinskem pravu, pa tudi ne za obveznosti iz premoženjskih 
razmerij med zakoncema. Zakonodaja zagotovo ni želela področja uporabe uredbe razširiti 
na pravila iz nacionalnega družinskega prava, na primer na pravilo, po katerem je treba 
darila med zakoncema obravnavati kot osebno lastnino obdarovanca, ne pa kot skupno last 
zakonskega para.

Predlog spremembe 27
Angelika Werthmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se upošteva vedno večja mobilnost 
parov v času trajanja njihove zakonske 

(14) Da se upošteva vedno večja poklicna 
mobilnost in odločitve za mobilnost parov 
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zveze in zaradi spodbujanja ustreznega 
sodnega varstva, pravila o pristojnosti iz te 
uredbe določajo, da vprašanja v zvezi s 
premoženjskimi razmerji med zakoncema, 
vključno z delitvijo skupnega premoženja 
ob razvezi, prenehanju življenjske 
skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, 
obravnavajo sodišča države članice, ki so v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih 
v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 
pristojna za odločanje v tem postopku za 
razvezo, prenehanje življenjske skupnosti 
ali razveljavitev zakonske zveze.

v času trajanja njihove zakonske zveze, pa
zaradi spodbujanja ustreznega sodnega 
varstva in za to, da se v Uniji vzpostavi 
jasen pravni okvir, pravila o pristojnosti iz 
te uredbe določajo, da vprašanja v zvezi s 
premoženjskimi razmerji med zakoncema, 
vključno z delitvijo skupnega premoženja 
ob razvezi, prenehanju življenjske 
skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, 
obravnavajo sodišča države članice, ki so v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih 
v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 
pristojna za odločanje v tem postopku za 
razvezo, prenehanje življenjske skupnosti 
ali razveljavitev zakonske zveze.

Or. en

Predlog spremembe 28
Angelika Werthmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Če se vprašanja v zvezi s
premoženjskimi razmerji med zakoncema 
ne navezujejo niti na postopek razveze, 
prenehanje življenjske skupnosti ali 
razveljavitve zakonske zveze niti na smrt 
enega od zakoncev, se lahko zakonca 
odločita, da vprašanja v zvezi s svojimi 
premoženjskimi razmerji predložita 
sodiščem države članice, katere pravo sta 
izbrala kot pravo, ki se uporablja za 
premoženjska razmerja med njima. V ta 
namen je potreben dogovor med 
zakoncema, ki se lahko skleni kadar koli, 
tudi med samim postopkom.

(16) Če se vprašanja v zvezi s 
premoženjskimi razmerji med zakoncema 
ne navezujejo niti na postopek razveze, 
prenehanje življenjske skupnosti ali 
razveljavitve zakonske zveze niti na smrt 
enega od zakoncev, se lahko zakonca 
odločita, da vprašanja v zvezi s svojimi 
premoženjskimi razmerji predložita 
sodiščem države članice, katere pravo sta 
izbrala kot pravo, ki se uporablja za 
premoženjska razmerja med njima. Pravila 
o pravu, ki se uporablja, označujemo kot 
„kolizijska pravila“, njihov namen pa je 
določiti pravo držav, ki se bo uporabilo v 
določenem primeru. Pravo, ki se 
uporablja, se običajno določi na podlagi 
naveznih okoliščin ali lex fori (nacionalno 
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materialno pravo države, ki ima pravno 
pristojnost). V ta namen je potreben 
dogovor med zakoncema, ki se lahko 
skleni kadar koli, tudi med samim 
postopkom.

Or. en

Predlog spremembe 29
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) To je lahko posledica dejstva, da 
ranljivi zakonec ni mogel prosto in 
pošteno izbrati urejanja premoženjskih 
razmerij med zakoncema zaradi posebnih 
okoliščin, kot so položaj ekonomske ali 
finančne odvisnosti, razkorak v dohodkih, 
pomanjkljiv dostop do informacij ali 
pravnega svetovanja, ali zaradi okoliščin, 
povezanih z boleznijo ali nasiljem v 
družini.

Or. en

Obrazložitev

Primere, ko pravo ni izbrano, že obravnava uvodna izjava 21 predloga o premoženjskih 
razmerjih med zakonci. Ker predlog vsebuje pravila za primere, ko se zakonca ne odločita za 
pravo, ki se bo uporabilo, predlagana sprememba le opisuje nekatere okoliščine, ko izbor 
prava ni bil možen. Zaradi tega so bile iz prvotnega besedila uvodne izjave odstranjene 
besede „če pravo ni bilo izbrano“. 

Predlog spremembe 30
Edite Estrela

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na pomembnost izbire prava, ki 
se uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, mora uredba 
vsebovati nekatera jamstva, da se zagotovi, 
da se zakonca ali bodoča zakonca zavedata 
posledic svoje izbire. Ta izbira mora 
potekati tako, kot je za pogodbo o ureditvi 
premoženjskih razmerij določeno s pravom 
izbrane države ali pravom države, v kateri 
je bil pravni akt sestavljen, mora pa biti 
vsaj pripravljena v pisni obliki ter 
opremljena z datumom in podpisoma obeh 
zakoncev. Poleg tega je treba spoštovati 
morebitne dodatne formalne zahteve, ki jih 
določa pravo izbrane države ali pravo 
države, v kateri je bil pravni akt sestavljen, 
v zvezi z veljavnostjo, javno objavo ali 
vpisom takih pogodb v javni register.

(24) Glede na pomembnost izbire prava, ki 
se uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, mora uredba 
vsebovati nekatera jamstva, da se zagotovi, 
da se zakonca ali bodoča zakonca zavedata 
posledic svoje izbire, vključno z 
brezplačno pravno pomočjo, če je eden od 
zakoncev v finančnih težavah. Ta izbira 
mora potekati tako, kot je za pogodbo o 
ureditvi premoženjskih razmerij določeno s 
pravom izbrane države ali pravom države, 
v kateri je bil pravni akt sestavljen, mora 
pa biti vsaj pripravljena v pisni obliki ter 
opremljena z datumom in podpisoma obeh 
zakoncev. Poleg tega je treba spoštovati 
morebitne dodatne formalne zahteve, ki jih 
določa pravo izbrane države ali pravo 
države, v kateri je bil pravni akt sestavljen, 
v zvezi z veljavnostjo, javno objavo ali 
vpisom takih pogodb v javni register.

Or. pt

Obrazložitev

Dejstvo, da ima lahko eden od zakoncev (najpogosteje žena) finančne težave, ne bi smelo 
vplivati na možnost, da si pridobi neodvisno pravno pomoč.

Predlog spremembe 31
Edite Estrela

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) darila med zakoncema, črtano

Or. pt

Obrazložitev

Če so darila med zakoncema povsem izključena, bi bilo morda treba uporabiti dva zakona, na 
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primer pri določitvi osebne lastnine vsakega od zakoncev. S tem bi postopek postal bolj 
zapleten, daljši in dražji, kar bi imelo težje posledice za bolj ranljivo stran.

Predlog spremembe 32
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) pokojninske pravice, razen če 
nacionalna zakonodaja, ki se uporablja, v 
primeru razveze določa delitev 
pokojninskih pravic, pridobljenih med 
zakonsko zvezo.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Angelika Werthmann

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „premoženjska razmerja med 
zakoncema“: vsa pravila v zvezi s 
premoženjskimi razmerji med zakoncema 
in premoženjskimi razmerji zakoncev do 
tretjih oseb;

(a) „premoženjska razmerja med 
zakoncema“ je splošen izraz, ki se nanaša 
na eno ali več pravil, ki so del prava 
države, pristojne za urejanje lastništva in 
upravljanje premoženja para med 
zakonsko zvezo ali ob razvezi.

Or. en

Predlog spremembe 34
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (b)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „pogodba o ureditvi premoženjskih 
razmerij med zakoncema“: pravni posel, s 
katerim zakonca opredelita premoženjska 
razmerja med seboj in premoženjska 
razmerja do tretjih oseb;

(b) „pogodba o ureditvi premoženjskih 
razmerij med zakoncema“: pravni posel, s 
katerim zakonca ob sklenitvi zakonske 
zveze ali med njo opredelita premoženjska 
razmerja med seboj in premoženjska 
razmerja do tretjih oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Edite Estrela

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sklenjen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani.

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sklenjen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani. O pravnih 
posledicah tega dogovora mora še pred 
njegovo sklenitvijo odvetnik obvestiti 
vsakega od zakoncev posamezno. Zakonca 
sta v primeru finančnih težav upravičena 
do brezplačne pravne pomoči. 

Or. pt

Obrazložitev

Da bi bila ves čas postopka oba zakonca enakopravna, je treba zagotoviti, da imata v primeru 
dogovora, ki ga skleneta za to, da ne bi bila predmet vsiljenih odločitev – zlasti ženske, ki so 
pogosto v bolj ranljivem položaju, dostop do pravnih nasvetov, še posebej če so v finančnih 
težavah.

Predlog spremembe 36
Astrid Lulling
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sklenjen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani.

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sestavljen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani ter vpisan v skladu 
s predpisanim postopkom v državi članici, 
kjer je bil sklenjen.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravo, ki se na podlagi členov 16, 17 in 18 
uporablja za premoženjska razmerja med 
zakoncema, se uporablja za celotno 
premoženje zakoncev.

Pravo, ki se na podlagi členov 16, 17 in 18 
uporablja za premoženjska razmerja med 
zakoncema, se uporablja za celotno skupno 
premoženje zakoncev.

Or. fr


