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LÜHISELGITUS

Taust

Üks Euroopa Liidu esmatähtis eesmärk on säilitada hoida ja arendada vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajanevat ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Eri kodakondsusega 
abikaasade abielulahutuse ja lahuselu suhtes praegu kohaldatavatest Euroopa õigusaktidest on 
praegu võimatu saada selget vastust küsimusele selle kohta, millise riigi õigust tuleks 
kohaldada. See toob sageli kaasa nn võidujooksu kohtusse, mille puhul esitab üks abikaasa 
lahutustaotluse enne, et tagada lahutusprotsessi läbiviimine sellise õiguse alusel, mida ta peab 
oma huvide kaitsmise seisukohast soodsamaks. Määruse ettepaneku eesmärk on tagada 
asjaomaste abielupaaride jaoks õiguskindlus, etteaimatavus ja paindlikkus. 

Kuna perekonnaõigus on siseriikliku õiguse eriti tundlik valdkond, ei ole Euroopa Komisjoni 
määruse ettepanekus esiplaanil mitte lahutus- või perekonnaõiguse ühtlustamine, vaid ühised 
eeskirjad selle kohta, millise riigi õigust tuleb eri kodakondsusega isikute lahutuse suhtes 
kohaldada. Praegu sõlmitakse Euroopa Liidus igal aastal eri kodakondsusega isikute vahel 
umbes 300 000 uut abielu. Kokku ulatub eri kodakondsusega isikute vahel sõlmitud abielude 
arv 16 miljonini. Nendest abieludest lahutatakse kogu ELis aastas 140 000–170 000 abielu. 
Need arvud kui ka kogu Euroopa Liidus kehtivad väga erinevad õigusaktid vara jagamise 
kohta lahutuse korral näitavad, et väga kiiresti on vaja tagada abielulahutuse ja lahuselu 
valdkonnas suurem õiguskindlus. 

Seepärast teeb Euroopa Komisjon ettepaneku anda pooltele abielulahutuse või lahuselu korral 
suurem otsustusõigus, et neil oleks teatav võimalus valida õigus, mida nende suhtes 
kohaldatakse. Abikaasadel peaks olema võimalik valida oma suhtes kohaldatavaks õiguseks 
selle riigi õigus, millega neil on eriline seos, ja õiguse valik peab olema Euroopa Liidu 
ühisväärtustega kooskõlas. 

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab põhimõtteliselt abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava 
õiguse valikut käsitlevate sätete sisu. 

Arvamuses esitatud muudatusettepanekute eesmärk on kohandada komisjoni ettepanekut, et 
välistada selgelt igasugune diskrimineerimine soo alusel, tagada abikaasadele võrdsed 
võimalused ja muuta esmatähtsaks laste heaolu. 

Arvamuse koostaja on siiski arvamusel, et kogu Euroopas ühtlustatud abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitlevad sätted ei ole piisavad ning hiljem tuleks 
vastu võtta vastavad eeskirjad ka lahutuse tagajärgede kohta (abieluvara käsitlevad 
õigusaktid, alimendid, pensioniõiguste jagamine). Määruse eelnõuga kavandatavad meetmed 
ei hõlma lahutuse tagajärgi.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Üks käesoleva määruse peamisi 
põhimõtteid on, et mõlemad abikaasad 
peaksid tegema oma valiku teadlikult. 
Kumbki abikaasa peaks täpselt teadma, 
millised õiguslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
kohaldatava õiguse valimisest tulenevad. 
Võimalus leppida omavahel kokku 
kohaldatavas õiguses ei tohiks piirata 
kummagi abikaasa õigusi ega võrdseid 
võimalusi. Selleks peaksid riikide 
kohtunikud mõistma vajadust tagada, et 
abikaasad oleksid teadlikud kohaldatava 
õiguse valikut käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisega kaasnevatest õiguslikest 
tagajärgedest.

(16) Üks käesoleva määruse peamisi 
põhimõtteid on, et mõlemad abikaasad 
peaksid tegema oma valiku teadlikult. 
Kumbki abikaasa peaks täpselt teadma, 
millised õiguslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
kohaldatava õiguse valimisest tulenevad. 
Võimalus leppida omavahel kokku 
kohaldatavas õiguses ei tohiks piirata 
kummagi abikaasa õigusi ega võrdseid 
võimalusi. Selleks peaksid riikide 
kohtunikud mõistma vajadust tagada, et 
abikaasad oleksid teadlikud kohaldatava 
õiguse valikut käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisega kaasnevatest õiguslikest 
tagajärgedest. Kohaldatava õiguse valikut 
käsitleva kokkuleppe kinnitamisel tuleb 
abikaasasid valitud õigusest tulenevatest 
õiguslikest tagajärgedest teavitada. 
Siseriiklikke eeskirju, mille kohaselt saab 
ühele abikaasadest anda menetlusabi, 
tuleb kohaldada sellele vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuleks kehtestada teatavad 
kaitsemeetmed tagamaks, et abikaasad on 
oma valiku tagajärgedest teadlikud.
Miinimumnõudena tuleks kohaldatava 
õiguse valikut käsitlev kokkulepe sõlmida 

(17) Tuleks kehtestada teatavad 
kaitsemeetmed tagamaks, et abikaasad on 
oma valiku tagajärgedest teadlikud. 
Kohaldatava õiguse valikut käsitlev 
kokkulepe tuleks sõlmida kirjalikult,
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kirjalikult ning sellele peaks olema 
märgitud kuupäev ja alla kirjutanud 
mõlemad abikaasad. Kui aga selle 
liikmesriigi õigusega, kus on mõlema 
abikaasa alaline elukoht, nähakse ette 
täiendavad ametlikud nõuded, tuleks 
järgida nimetatud nõudeid. Näiteks võivad 
osalevas liikmesriigis kehtida täiendavad 
ametlikud nõuded, mille kohaselt 
kõnealune kokkulepe lisatakse 
abielulepingule.

sellele peaks olema märgitud kuupäev ja 
alla kirjutanud mõlemad abikaasad ning 
see peaks olema notariaalselt kinnitatud. 
Kui aga selle liikmesriigi õigusega, kus on 
mõlema abikaasa alaline elukoht, nähakse 
ette täiendavad ametlikud nõuded, tuleks 
järgida nimetatud nõudeid. Näiteks võivad 
osalevas liikmesriigis kehtida täiendavad 
ametlikud nõuded, mille kohaselt 
kõnealune kokkulepe lisatakse 
abielulepingule.

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid kaaluma 
võimalust kohaldada käesoleva määruse 
sätteid registreeritud kooselu lahutamisele 
omavahel vastuolus olevate 
kollisiooninormide korral nii kaua, kuni 
on vastu võetud selliseid juhtusid 
reguleerivad erieeskirjad. Sellisel juhul 
tuleb arvesse võtta liikmesriikide 
erinevaid õigussüsteeme. Sellega ei looda 
juriidilist kohustust tunnustada 
registreeritud kooselusid.

Or. de

Selgitus

Määruse reguleerimisala piirdub abielulahutuse ja lahuselu küsimustega ega laiene abielu 
kehtetuks tunnistamise menetlustele. Määruse reguleerimisala tuleks laiendada, et vältida 
muude registreeritud kooseluvormide diskrimineerimist.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes sellistel 
juhtudel, kus esineb õigusnormide 
vastuolu.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes ning 
selliste abielude lahutamisele, mille suhtes 
kehtivad erinevates riikides erinevad 
kollisiooninormid.

Or. de

Selgitus

Eriti naistele on teatavates olukordades oluline olla veel mitte lahutatud. Seetõttu on määruse 
reguleerimisala laiendamine tervitatav. Lisaks on saksa keeles ebatäpselt sõnastatud nende 
juhtude täpsustus, mille puhul määrust kohaldatakse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kokkulepe sõlmitakse 
kirjalikult ning sellele märgitakse kuupäev 
ja kirjutavad alla mõlemad abikaasad.
Elektroonilisel teel edastatud kokkulepe, 
mida on võimalik alaliselt säilitada, 
võrdsustatakse kirjalikult vormistatuga.

3. Lõikes 2 osutatud kokkulepe sõlmitakse 
kirjalikult, sellele märgitakse kuupäev ja 
kirjutavad alla mõlemad abikaasad ning 
see kinnitatakse notariaalselt.

Or. de


