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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros aplinkybės

Vienas svarbiausių Europos Sąjungos tikslų yra išsaugoti ir plėtoti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Kalbant apie santuokos 
nutraukimą arba gyvenimą skyrium, teisinė padėtis Europos lygmeniu šiuo metu labai 
neapibrėžta, nes neaišku, kokia teisė turi būti taikoma. Tokiais atvejais dažnai skubama 
pateikti pareiškimą teismui, t. y. vienas sutuoktinis skuba kreiptis į teismą dėl santuokos 
nutraukimo anksčiau už kitą, siekdamas užsitikrinti, kad byla būtų nagrinėjama pagal tam 
tikrą teisinę sistemą, geriau saugančią jo interesus. Pasiūlymo dėl reglamento tikslas 
užtikrinti teisinį tikrumą minėtosioms poroms, taip pat didinti nuspėjamumą ir lankstumą. 

Kadangi šeimos teisė priklauso itin jautrioms valstybių narių teisėkūros sritims, Europos 
Komisijos pasiūlymo dėl reglamento svarbiausias tikslas nėra suvienodinti santuokos 
nutraukimo atveju taikomą teisę ar juo labiau šeimos teisę, o sukurti bendras taisykles, 
kuriomis remiantis būtų nustatoma, kokios šalies teisė taikoma nutraukiant sutuoktinių, kurie 
yra dviejų skirtingų valstybių narių piliečiai, santuoką. Kiekvienas metais ES sudaroma apie 
300 000 skirtingų valstybių piliečių santuokų, o tai reiškia, kad šiuo metų iš viso yra 16 mln. 
galiojančių tarptautinių santuokų. Visoje ES kasmet išyra 140 000170 000 tokių santuokų. 
Atsižvelgiant į šiuos skaičius ir itin skirtingą materialiąją teisę, visoje Europos Sąjungoje 
taikomą santuokos nutraukimo atveju, aišku, kad būtina skubiai užtikrinti didesnį teisinį 
tikrumą santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium atvejais. 

Taigi Europos Komisija siūlo padidinti santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium šalių 
savarankiškumą suteikiant jiems tam tikrą galimybę pasirinkti santuokos nutraukimui arba 
gyvenimui skyrium taikytiną teisę. Sutuoktiniams turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti 
šalies, su kuria juos sieja ypatingi ryšiai, teisę ir bet kokiu atveju pasirenkant teisę turi būti 
laikomasi bendrų Europos Sąjungos vertybių.   

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė iš esmės pritaria nuostatų dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo 
skyrium atvejais taikytinos teisės turiniui. 

Šioje nuomonėje pateiktais pakeitimais siekiama pritaikyti Komisijos pasiūlymą, kad būtų 
aiškiai užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, užtikrinamos lygios abiejų sutuoktinių 
galimybės ir pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų gerovei.   

Be to, nuomonės referentė visgi laikosi nuomonės, kad nereikėtų apsiriboti Europos lygmeniu 
bendromis taisyklėmis, taikomomis santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium atvejais, o 
reikėtų imtis taip pat ir tolesnių priemonių siekiant reglamentuoti santuokos nutraukimo 
pasekmes (sutuoktinių turto režimą, vieno iš sutuoktinių išlaikymą nutraukus santuoką, teisių 
į pensiją padalijimas). Pagal šio pasiūlymo nuostatas santuokos nutraukimo pasekmės 
nereglamentuojamos.
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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(16) Žinojimu pagrįstas abiejų sutuoktinių 
pasirinkimas yra vienas esminių šio 
reglamento principų. Kiekvienas 
sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra 
taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir 
socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama 
galimybė bendru sutarimu pasirinkti 
taikytiną teisę, neturėtų kenkti nė vieno iš 
sutuoktinių teisėms ir vienodoms 
galimybėms. Todėl nacionaliniai teisėjai 
turėtų suvokti, koks svarbus abiejų 
sutuoktinių pasirinkimas, kai jie žino 
teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės 
pasirinkimo pasekmes.

(16) Žinojimu pagrįstas abiejų sutuoktinių 
pasirinkimas yra vienas esminių šio 
reglamento principų. Kiekvienas 
sutuoktinis turėtų tiksliai žinoti, kokios yra 
taikytinos teisės pasirinkimo teisinės ir 
socialinės pasekmės. Tai, kad suteikiama 
galimybė bendru sutarimu pasirinkti 
taikytiną teisę, neturėtų kenkti nė vieno iš 
sutuoktinių teisėms ir vienodoms 
galimybėms. Todėl nacionaliniai teisėjai 
turėtų suvokti, koks svarbus abiejų 
sutuoktinių pasirinkimas, kai jie žino 
teisines jų sudaryto susitarimo dėl teisės 
pasirinkimo pasekmes. Patvirtinant 
pasirinktą teisę sutuoktiniai turi būti 
informuojami apie teisines pasekmes, 
susijusias su taikytinos teisės pasirinkimu.
Atitinkamai taikomos nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias vienam iš 
sutuoktinių gali būti suteikta teisinė 
pagalba. 

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento 
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(17) Siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai 
suvoktų savo pasirinkimo pasekmes, turėtų 
būti nustatytos tam tikros apsaugos 
priemonės. Susitarimas dėl taikytinos teisės 

(17) Siekiant užtikrinti, kad sutuoktiniai 
suvoktų savo pasirinkimo pasekmes, turėtų 
būti nustatytos tam tikros apsaugos 
priemonės. Susitarimas dėl taikytinos teisės 
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pasirinkimo turėtų būti sudaromas bent 
raštu, jame turėtų būti nurodoma data ir jį 
turėtų pasirašyti abi šalys. Tačiau, jei 
dalyvaujančiosios valstybės narės, kurioje 
yra abiejų sutuoktinių įprastinė gyvenamoji 
vieta, teisėje numatyti papildomi formos 
reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių 
reikalavimų. Antai dalyvaujančiojoje 
valstybėje narėje tokie papildomi formos 
reikalavimai gali būti keliami, jei 
susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį.

pasirinkimo turėtų būti sudaromas bent 
raštu, jame turėtų būti nurodoma data, jį 
turėtų pasirašyti abi šalys ir patvirtinti 
notaras. Tačiau, jei dalyvaujančiosios 
valstybės narės, kurioje yra abiejų 
sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta, 
teisėje numatyti papildomi formos 
reikalavimai, turėtų būti laikomasi šių 
reikalavimų. Antai dalyvaujančiojoje 
valstybėje narėje tokie papildomi formos 
reikalavimai gali būti keliami, jei 
susitarimas įtrauktas į vedybų sutartį.

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(20a) Valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę šio reglamento nuostatas taikyti 
registruotos partnerystės nutraukimo 
atvejais, kai susiduriama su skirtingomis 
kolizinėmis normomis, kol nebus priimtos 
šioms partnerystėms taikomos specialios 
taisyklės; šiais atvejais turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingas valstybių narių 
teisines sistemas. Šios nuostatos nereiškia 
teisinio įpareigojimo pripažinti registruotą 
partnerystę.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento taikymo sritis apsiriboja santuokų nutraukimo ir gyvenimo skyrium atvejais, 
tačiau nekalbama apie registruotos partnerystės nutraukimą. Siekiant išvengti kitų registruotų 
partnerysčių diskriminacijos, taikymo sritis turėtų būti išplėsta.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas santuokos 
nutraukimui ir gyvenimui skyrium su 
įstatymų kolizija susijusiais atvejais.

1. Šis reglamentas taikomas santuokos 
nutraukimui, gyvenimui skyrium ir 
santuokos panaikinimui tais atvejais, kai 
įvairiose valstybėse taikomos skirtingos 
kolizinės normos.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais, ypač einant tam tikras pareigas, moterims svarbu būti neišsiskyrusioms.
Taigi reikėtų palankiai vertinti taikymo srities išplėtimą. Be to, patikslinta atvejų, kuriais 
taikomas reglamentas, apibrėžties formuluotė.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas 
susitarimas sudaromas raštu, jame 
nurodoma data ir jį pasirašo abu 
sutuoktiniai. Elektroninė susitarimų 
forma, kuri leidžia ilgam užregistruoti 
susitarimą, laikoma lygiaverte rašytinei.

3. Šio straipsnio 2 dalyje minėtas 
susitarimas sudaromas raštu, jame 
nurodoma data, jį pasirašo abu sutuoktiniai 
ir patvirtina notaras.

Or. de


