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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská:

Jedným z prvoradých cieľov Európskej únie je nadobudnutie a rozvíjanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a práva, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Právny stav na úrovni EÚ 
v prípade rozvodu alebo rozluky zmiešaných manželstiev je v súčasnosti veľmi neprehľadný, 
čo sa týka otázky, ktoré právo sa bude uplatňovať. V tejto súvislosti dochádza často k 
„ponáhľaniu sa na súd”, kedy jeden z manželov podá žiadosť o rozvod skôr, než druhý, 
a zabezpečí si tak, že rozvodové konanie sa bude riadiť tým právnym poriadkom, ktorý lepšie 
chráni predovšetkým jeho záujmy. Cieľom navrhovaného nariadenia je zaručiť právnu istotu 
párom, ktorých sa to týka, a tiež predvídateľnosť a flexibilitu. 

Keďže rodinné právo je mimoriadne citlivá oblasť vnútroštátnej legislatívy, nie je pri 
navrhovanom nariadení Európskej komisie v popredí zjednotenie rozvodového, a už vôbec 
nie rodinného práva, ale skôr nájdenie spoločného ustanovenia, podľa ktorého sa bude 
určovať právny systém, ktorý sa v prípade rozvodu zmiešaného manželstva použije. V 
súčasnosti sa v EÚ ročne uzavrie približne 300 000 nových zmiešaných manželstiev, čo vedie 
k celkovému počtu 16 miliónov už existujúcich medzinárodných manželstiev.  140 000 až 
170 000 takýchto manželstiev sa v v rámci EÚ ročne rozvedie. Tieto údaje, ako aj úplne 
odlišné hmotné práva upravujúce rozvod, ktoré v Európskej únii prevládajú, poukazujú na to, 
že je nevyhnutne potrebné zabezpečiť väčšiu právnu istotu pre prípady rozvodu alebo rozluky.  

Európska komisia preto navrhuje posilniť autonómiu strán vo veciach rozvodu a právnej 
rozluky tým, že sa im poskytne určitá možnosť zvoliť si rozhodné právo pre rozvod alebo 
rozluku. Manželia by si teda mali môcť zvoliť právny poriadok štátu, s ktorým majú úzku 
väzbu, pričom voľba práva musí byť zlučiteľná so spoločnými hodnotami Európskej únie.  

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa v zásade podporuje z obsahovej stránky právnu úpravu o rozhodnom práve pre 
prípad rozvodu a rozluky. 

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tohto stanoviska je upraviť návrh Komisie 
tak, aby sa jednoznačne vylúčila diskriminácia na základe pohlavia, zachovala rovnosť šancí 
medzi oboma manželmi a aby centre pozornosti zostali záujmy dieťaťa. 

Na záver vyjadruje spravodajkyňa presvedčenie, že nesmie zostať len pri jednotnom 
európskom nariadení o rozhodnom práve v prípade rozvodu a právnej rozluky, ale že v druhej 
fáze je potrebné prijať aj opatrenie týkajúce sa dôsledkov rozvodu (majetkový režim, 
vyživovacia povinnosť, porozvodové vyrovnanie dôchodkových nárokov). Toto nariadenie 
neovplyvňuje dôsledky rozvodu. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
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výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Hlavnou zásadou tohto nariadenia je 
voľba rozhodného práva manželmi na 
základe ich dostatočnej informovanosti. 
Každý z manželov by mal presne poznať
právne a sociálne dôsledky voľby 
rozhodného práva. Možnosť zvoliť si 
spoločnou dohodou rozhodné právo by 
nemala poškodiť práva a rovnosť 
príležitostí oboch manželov. Vnútroštátni 
sudcovia by si v tejto súvislosti mali 
uvedomovať význam voľby na základe 
dostatočnej informovanosti oboch 
manželov, pokiaľ ide o právne dôsledky 
uzavretej dohody o voľbe práva.

(16) Hlavnou zásadou tohto nariadenia je 
voľba rozhodného práva manželmi na 
základe ich dostatočnej informovanosti. 
Každý z manželov by mal presne poznať 
právne a sociálne dôsledky voľby 
rozhodného práva. Možnosť zvoliť si 
spoločnou dohodou rozhodné právo by 
nemala poškodiť práva a rovnosť 
príležitostí oboch manželov. Vnútroštátni 
sudcovia by si v tejto súvislosti mali 
uvedomovať význam voľby na základe 
dostatočnej informovanosti oboch 
manželov, pokiaľ ide o právne dôsledky 
uzavretej dohody o voľbe práva. Pri 
potvrdzovaní zvoleného práva musia byť 
manželia poučení o právnych dôsledkoch 
vyplývajúcich z voľby rozhodného práva . 
Uplatňujú sa vnútroštátne predpisy, na 
základe ktorých môže byť jednému 
z manželov poskytnutá právna pomoc.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Mali by sa zaviesť určité záruky, 
ktorými by sa zabezpečilo, že si manželia 
budú vedomí dôsledkov svojej voľby. 
Dohoda o voľbe rozhodného práva musí 
mať prinajmenšom písomnú formu a musí 
v nej byť uvedený dátum a musí byť 
podpísaná obidvoma stranami. Ak právny 

(17) Mali by sa zaviesť určité záruky, 
ktorými by sa zabezpečilo, že si manželia 
budú vedomí dôsledkov svojej voľby. 
Dohoda o voľbe rozhodného práva musí 
mať písomnú formu, musí v nej byť 
uvedený dátum a musí byť podpísaná 
obidvoma stranami, a tiež notársky 
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poriadok zúčastneného členského štátu, v 
ktorom majú obaja manželia obvyklý 
pobyt, ustanovuje dodatočné formálne 
požiadavky, tieto požiadavky musia byť 
splnené. Takéto dodatočné formálne 
požiadavky môžu napríklad existovať 
v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom je 
dohoda súčasťou manželskej zmluvy.

overená. Ak právny poriadok zúčastneného 
členského štátu, v ktorom majú obaja 
manželia obvyklý pobyt, ustanovuje 
dodatočné formálne požiadavky, tieto 
požiadavky musia byť splnené. Takéto 
dodatočné formálne požiadavky môžu 
napríklad existovať v zúčastnenom 
členskom štáte, v ktorom je dohoda 
súčasťou manželskej zmluvy.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Členské štáty by mali zvážiť 
možnosť uplatňovať ustanovenia tohto 
nariadenia aj na rozchod v prípade 
registrovaných partnerstiev pri strete 
rôznych kolíznych noriem, pokiaľ nebudú 
prijaté osobitné predpisy pre tieto prípady; 
v tejto súvislosti treba brať do úvahy 
rôzne právne systémy v členských štátoch. 
Neodôvodňuje to právnu povinnosť uznať 
registrované partnerstvá.

Or. de

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia sa obmedzuje na rozvod manželstva a právnu rozluku, 
a nevzťahuje sa na zrušenie registrovaného partnerstva.   Aby sa zabránilo diskriminácii 
iných registrovaných partnerstiev, mal by sa rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia.



PE448.858v01-00 6/6 PA\830649SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na rozvod a 
právnu rozluku v situáciách, keď dochádza 
ku kolízii právnych poriadkov.

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na rozvod a 
právnu rozluku a na zrušenie manželstiev 
v situáciách, keď v rôznych štátoch 
prevládajú odlišné kolízne normy.

Or. de

Odôvodnenie

V určitých situáciách je pre ženu dôležité, že ešte nie je rozvedená. Preto vítame rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti. Okrem toho je nemecká formulácia konkretizácie prípadov, na ktoré sa 
nariadenie vzťahuje, nepresná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dohoda uvedená v odseku 2 musí byť 
písomná, musí v nej byť uvedený dátum a 
musí byť podpísaná obidvoma manželmi. 
Všetka komunikácia uskutočnená 
elektronickými prostriedkami, ktoré 
poskytujú trvalý záznam o dohode, sa 
považuje za „písomnú“.

3. Dohoda uvedená v odseku 2 musí byť 
písomná, musí v nej byť uvedený dátum a 
musí byť podpísaná obidvoma manželmi
a notársky overená.

Or. de


