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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Увеличаването на мобилността на хората в рамките на държавите — членки на ЕС, 
води до естественото нарастване на броя на браковете между лица от различни 
държави, по време на които двойките могат да владеят множество имоти. Освен това 
двойките, които живеят в различни държави членки, в случай на настъпване на смърт 
могат да срещнат затруднения при установяване на местоположението на техните 
имоти, когато те се намират под различни юрисдикции.

Данните сочат, че „през 2007 г. разводите с международен елемент бяха 140 000 (13%) 
от общо 1 040 000 развода в ЕС през същата година.“ 1 Следователно е изключително 
важно да бъде уточнено юрисдикцията на коя държава членка в областта на 
съпружеската имуществена общност се прилага при настъпването на такава раздяла. 

Настоящото становище е на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и е насочено към закрилата на по-уязвимия(ата) съпруг(а), но то също така 
признава равенството на мъжете и жените пред закона. Основната цел на становището 
е да повиши осведомеността на жените, така че ако те се сблъскат с правните 
последици от имуществения режим между съпрузите, да бъдат в състояние да вземат 
информирано и дори обективно решение в един неизбежно труден момент. 
Становището предлага практически решения във връзка с имуществените режими 
между съпрузите, като същевременно защитава и зачита суверенната юрисдикция на 
държавите членки. 

Определение и обхват

Докладчикът отбелязва, че определението за „имуществен режим между съпрузи“ е 
различно в отделните държави членки на ЕС.  Следователно е изключително важно да 
бъде точно определено какъв вид имущество следва да бъде включено в 
предложението. Например в някои държави членки плащанията за издръжка попадат в 
обхвата на имуществения режим между съпрузите, докато в други не е така.    

Докладчикът взема предвид факта, че в обхвата на проектотекста на Комисията попада 
единствено съпружеската имуществена общност и че регистрираните партньорства са 
разгледани в отделно, но свързано решение на Комисията. 2 Въпреки това 
председателят иска да подчертае, че на всички граждани на ЕС следва да бъдат 
предоставени едни и същи възможности и права, без значение какъв е характерът на 
техния съюз, но като бъде зачитано националното право на всяка една държава членка.    

                                               
1 „Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“, стр.5 http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf (27.10.2010 г.)
2 Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и 
изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства 
(COM(2011) 127).
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Основни предизвикателства 

Основното предизвикателство в контекста на настоящото становище е да бъдат 
разгледани два различни сценария. Първият е свързан със смъртта на един от 
съпрузите, а вторият – с развода. Принципът на субсидиарност усложнява тези два 
сценария, когато имуществените режими между съпрузите са регулирани от отделните 
държави членки, понякога чрез двустранни или многостранни споразумения. Това 
породи различия в правните системи на държавите членки, за които докладчикът 
прикани да бъдат зачитани и подкрепяни в тесния обхват на предложението на 
Комисията.

При изготвянето на настоящото становище, докладчикът взе предвид факта, че не 
всички държави членки са се включили в тази проектодиректива и следователно е 
желателно настоящото предложение да бъде гъвкаво и да позволи на тези държави 
членки да преразгледат позицията си. Освен това не е сключено ясно споразумение 
между държавите членки относно свързано решение на Комисията в областта на 
„наследяването и завещанията“1, което в момента се разглежда в Съвета.

Издръжка на по-уязвимия(ата) съпруг(а) и/или трети страни

Докладчикът е наясно, че по време на процедурата по развод жените понякога, но не 
във всички случаи, са по-уязвимите от двамата съпрузи поради факта, че мъжете често 
са основният източник на финансови доходи за двойката и/или за семейството. Ето 
защо докладчикът приканва жените да получават достатъчна издръжка по време на 
този труден период. Освен това следва да бъде предоставена закрила и на третите 
страни, най-вече в случаите, когато става въпрос за деца на издръжка. Въз основа на 
този подход трябва да бъде обърнато особено внимание на семейното жилище, 
посредством защита от разпореждане с този имот до произнасянето на решението на 
компетентния съд, за да може по-уязвимият(ата) съпруг(а) и децата на издръжка да 
имат осигурен дом, в който да живеят.

Предложението на Европейската комисия засяга въпроса за правата на собственост в 
случай на развод и предвижда възможност за двойките, които са в процес на развод, да 
приемат такъв имуществен режим между съпрузите, при който може да бъде 
постигнато взаимно споразумение. Въпреки това, в случай че не може да бъде 
постигнато такова споразумение, в предложението трябва да бъдат взети предвид 
закрилата на по-слабата страна, както и каквито и да било промени в обстоятелствата, 
които са настъпили по време на брака.  

В случай на смърт на един от съпрузите

Докладчикът застъпва становището, че проблеми могат да възникнат в случай на смърт 
на един от съпрузите и когато другият съпруг не разполага с избор на правилата и 
законовите разпоредби, на които да се опре. Този аспект е предмет на проектодоклада 

                                               
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на 
наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (COM (2009)154)
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относно „наследяването и завещанията“, посочен по-горе, но ако липсва завещание, 
трябва да се положат усилия да бъде осигурена закрилата на преживелия съпруг и да му 
бъде предоставена възможност да управлява наследственото имущество съобразно 
своите желания.  

Данъчно облагане

Въпросът за данъчното облагане на имуществото трябва да попадне в юрисдикцията на 
държавите членки, тъй като критериите за обичайно местожителство определят 
компетентната юрисдикция. Въпреки това не всички държави членки имат двустранни 
или многостранни споразумения в областта на данъчното облагане, което означава, че в 
случай на смърт на един от съпрузите трябва да се гарантира, че няма да се стигне до 
двойно данъчно облагане.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При липса на избор на приложимо 
право, за да съвмести необходимостта 
от предвидимост и правна сигурност, 
както и за да отчете реалните условия, в 
които протича брачния живот, 
настоящият регламент следва да създаде 
хармонизирани стълкновителни норми, 
въз основа на йерархично подредени 
критерии за привръзка, позволяващи да 
се определи приложимото право към 
цялото имущество на съпрузите. Ето 
защо като първи критерий за привръзка 
следва да бъде определено първото 
общо обичайно местопребиваване на 
съпрузите след сключване на брака, 
преди правото на общото гражданство 
на съпрузите в момента на сключване на 
брака. Ако нито един от тези критерии 
не е налице, или ако няма първо общо 
обичайно местопребиваване в случай на 
общо двойно гражданство на съпрузите 

(21) При липса на избор на приложимо 
право, за да съвмести необходимостта 
от предвидимост и правна сигурност, 
както и за да отчете реалните условия, в 
които протича брачния живот, 
настоящият регламент следва да създаде 
хармонизирани стълкновителни норми, 
въз основа на йерархично подредени 
критерии за привръзка, позволяващи да 
се определи приложимото право към 
цялото имущество на съпрузите. Ето 
защо като първи критерий за привръзка 
следва да бъде определено първото 
общо обичайно местопребиваване на 
съпрузите след сключване на брака, 
преди правото на общото гражданство 
на съпрузите в момента на сключване на 
брака. Ако нито един от тези критерии 
не е налице, или ако няма първо общо 
обичайно местопребиваване в случай на 
общо двойно гражданство на съпрузите 
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в момента на сключването на брака, 
като трети критерий за привръзка 
трябва да се приложи правото на 
държавата, с която съпрузите заедно 
имат най-тесни връзки, като се отчитат 
всички обстоятелства, и по-конкретно 
мястото на сключване на брака. 
Следва да се има предвид, че тези тесни 
връзки се преценяват спрямо момента 
на сключване на брака.

в момента на сключването на брака, 
като трети критерий за привръзка 
трябва да се приложи правото на 
държавата, с която съпрузите заедно 
имат най-тесни връзки, като се отчитат 
всички обстоятелства. Следва да се има 
предвид, че тези тесни връзки се 
преценяват спрямо момента на 
сключване на брака.

Or. en

Обосновка
Може някои двойки да пътуват в чужбина, за да сключат брак, което би имало 
неясни последици за прилагането на клаузата за „най-тесни връзки“.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) При липса на избор на право 
може да се окаже, че уязвим(а) 
съпруг(а) не е бил(а) в състояние да 
направи свободен и честен избор на 
имуществен режим поради 
специфични обстоятелства като 
положение на икономическа или 
финансова зависимост, разлика в 
заплащането, липса на достъп до 
информация или до правна 
консултация, или пък обстоятелства, 
свързани със заболяване или домашно 
насилие.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид колко важен е 
изборът на приложимото към 
имуществения режим между съпрузи 
право, регламентът следва да въведе 
определени гаранции, които да 
осигурят, че настоящите или бъдещи 
съпрузи са наясно с последствията от 
своя избор.  Изборът трябва да е във 
формата, предвидена за брачния 
договор, в правото на избраната 
държава или в това на държавата, в 
която се съставя акта, и най-малкото да 
бъде формулиран писмено, да има 
отбелязана дата и да е подписан от 
двамата съпрузи.  Освен това следа да се 
спазят евентуалните допълнителни 
официални изисквания на правото на 
избраната държава или на правото на 
държавата, в която се съставя акта, по 
отношение на действителността, 
публичността или вписването на такива 
договори.

(24) Като се има предвид колко важен е 
изборът на приложимото към 
имуществения режим между съпрузи 
право, регламентът следва да въведе 
определени гаранции, които да 
осигурят, че настоящите или бъдещи 
съпрузи са наясно с последствията от 
своя избор.  Изборът трябва да е във 
формата, предвидена за брачния 
договор, в правото на избраната 
държава или в това на държавата, в 
която се съставя акта, и най-малкото да 
бъде формулиран писмено, да има 
отбелязана дата, да е подписан от 
двамата съпрузи и да е заверен.  За да се 
гарантира адекватна закрила на 
уязвимия(ата) съпруг(а) или бъдещ(а) 
съпруг(а) преди избора на приложимо 
право, всеки от съпрузите следва да 
бъде лично информиран 
предварително от лице, упражняващо 
правна професия, за правните 
последици от този избор. Освен това
следа да се спазят евентуалните 
допълнителни официални изисквания на 
правото на избраната държава или на 
правото на държавата, в която се 
съставя акта, по отношение на 
действителността, публичността или 
вписването на такива договори.

Or. en

Обосновка
Достъпът на съпрузите до независима правна консултация от лице, упражняващо 
правна професия, следва да позволи автономен и информиран избор, който закриля 
съпруга(та) в уязвимо положение. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Съпрузите или бъдещите 
съпрузи, чийто съюз има 
международно измерение, следва да 
имат предварителен достъп до 
информация относно последиците от 
избора на имуществен режим и 
лицата, упражняващи правна 
професия, с които могат да се 
консултират, преди да вземат 
решение относно имуществения 
режим в случай на съмнение или 
уязвимо положение. Информацията 
относно имуществените режими 
може да бъде включена в „стартов 
пакет“, който съпрузите могат да 
получават по желание, когато 
установяват контакт с посолството 
или националните или местни 
органи, в зависимост от 
националната система. Съпрузите, 
чийто съюз има международно 
измерение, следва да бъдат 
предварително лично информирани, 
когато купуват имущество в 
чужбина, за ползите от избора на 
имуществен режим. При всички 
случаи следва да се поддържа 
законодателството на държавите 
членки в областта на равенството
между половете.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) При изключителни обстоятелства, 
съображения, свързани с обществения 
ред, следва да дадат възможност на 
съдилищата на държавите членки да не 
приложат чуждото право, когато това би 
било явно в противоречие с техния 
обществен ред.  Съдилищата не трябва 
обаче да могат да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат правото на друга 
държава, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт или съдебна 
спогодба, издадени в друга държава, 
когато изключението за обществения 
ред противоречи на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално на член 21, който 
забранява всяка форма на 
дискриминация.

(25) При изключителни обстоятелства, 
съображения, свързани с обществения 
ред, следва да дадат възможност на 
съдилищата на държавите членки да не 
приложат чуждото право, когато това би 
било явно в противоречие с техния 
обществен ред.  Съдилищата не трябва 
обаче да могат да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат правото на друга 
държава, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт или съдебна 
спогодба, издадени в друга държава, 
когато изключението за обществения 
ред противоречи на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално на член 21, който 
забранява всяка форма на 
дискриминация, и член 23, който 
изисква осигуряване на равенство 
между мъжете и жените във всички 
области.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От приложното поле на настоящия 
регламент са изключени:

3. Без да се накърняват 
съображенията за баланс и честност,
от приложното поле на настоящия 
регламент са изключени:

Or. en
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Обосновка
В някои държави членки оставащото имущество се разглежда заедно и като един 
въпрос с баланса и намерението за честност при закрилата и на двамата съпрузи, 
като съпругата е по-вероятно, когато е приложимо, да бъде основният източник на 
грижи за децата. В други държави членки имуществото е предмет на отделно 
решение. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) даренията между съпрузите, в) даренията между съпрузите или 
даренията от членове на 
семейството за единия или за 
двамата съпрузи,

Or. en

Обосновка
Ако решението за имуществото се гледа отделно, както е посочено в предложението 
на Комисията, е важно също да се разгледа възможността за изключване от обхвата 
на предложението за директива на даренията от членове на семействата, 
пенсионните права, застрахователните полици и пенсионните фондове. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) пенсионни права,

Or. en

Обосновка
Ако решението за имуществото се гледа отделно, както е посочено в предложението 
на Комисията, е важно също да се разгледа възможността за изключване от обхвата 
на предложението за директива на даренията от членове на семействата, 
пенсионните права, застрахователните полици и пенсионните фондове. 
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) застрахователни полици и 
пенсионни фондове.

Or. en

Обосновка
Ако решението за имуществото се гледа отделно, както е посочено в предложението 
на Комисията, е важно също да се разгледа възможността за изключване от обхвата 
на предложението за директива на даренията от членове на семействата, 
пенсионните права, застрахователните полици и пенсионните фондове. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „съд“ е всеки компетентен съдебен 
орган на държавите членки, който 
упражнява правораздавателни 
функции в областта на имуществения 
режим между съпрузи, както и всеки 
друг несъдебен орган или лице, които
по делегиране или назначаване от 
съдебен орган на държавите членки 
изпълняват функции, присъщи на 
съдилищата, така както са 
предвидени по настоящия регламент;

ж) „съд“ включва компетентни в 
областта на имуществените режими 
органи и правни специалисти, които
упражняват съдебни функции,
действат чрез делегиране на 
правомощия от страна на съда или 
действат под контрола на съда, при 
условие че тези органи и правни 
специалисти предоставят гаранции 
за своята безпристрастност и за 
правото на страните да бъдат 
изслушвани, и че решенията, които 
постановяват съгласно правото на 
държавата членка, в която 
действат:
– подлежат на обжалване или 
преразглеждане от съдебен орган; и
– имат сравнима сила и действие 
като тези на решение на съдебен 
орган по същия въпрос;
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Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 
началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата и да е подписано от 
двете страни. При липса на 
споразумение между съпрузите 
компетентността се урежда 
съгласно член 5.

Такова споразумение може да бъде 
сключено по всяко време, включително 
по време на започнало производство. 
Ако споразумението е сключено преди 
началото на производството, то трябва 
да бъде съставено в писмена форма, да 
има отбелязана дата, да е подписано от 
двете страни и да е заверено. Преди 
сключването на споразумението всеки 
от съпрузите следва да бъде лично 
информиран от лице, упражняващо 
правна професия, относно правните 
последици от този избор.

Or. en

Обосновка
Достъпът на съпрузите до независима правна консултация от лице, упражняващо 
правна професия, следва да позволи автономен и информиран избор, който закриля 
съпруга(та) в уязвимо положение.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Прехвърляне в съд, който е по-
подходящ за разглеждането на 

делото
1. По изключение съдилищата на 
държава членка, които са 
компетентни по съществото на 
делото, могат, ако считат, че съдът 
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на друга държава членка, с която един 
от съпрузите има особена връзка, е 
по-подходящ за разглеждането на 
делото или на отделна част от него и 
когато това е в най-добър интерес на 
двамата съпрузи:
а) прекратяват делото или частта 
от него и канят страните да внесат 
искане пред съда на тази друга 
държава членка в съответствие с 
параграф 4; или
б) изискват от съда на другата 
държава членка да приеме 
компетентността в съответствие с 
параграф 5.
2. Параграф 1 се прилага:
а) по искане от страна; или
б) служебно от съда; или
в) по искане от съда на друга държава 
членка, с която един от съпрузите 
има особена връзка в съответствие с 
параграф 3.
3. Счита се, че съпругът(ата) има 
особена връзка с държава членка по 
смисъла на параграф 1, ако тази 
държава членка:
а) се е превърнала в обичайно 
местопребиваване на този от 
съпрузите след сезирането на съда по 
параграф 1; или
б) представлява предходното 
обичайно местопребиваване на този 
от съпрузите; или
в) е мястото по гражданство на 
същия съпруг или, в случая на 
Обединеното кралство и Ирландия, 
на съвместното местожителство на 
съпрузите;
г) е мястото, където се намира 
имуществото на съпрузите.
4. Съдът на държавата членка, който 
е компетентен да разгледа делото по 
същество, постановява срок, в който 
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съдилищата на тази друга държава 
членка трябва да бъдат сезирани в 
съответствие с параграф 1.
Ако съдилищата не са сезирани до 
този момент, съдът, който е сезиран, 
продължава да упражнява 
компетентността си в 
съответствие с членове 3—8.
5. Съдилищата на тази друга държава 
членка могат, когато поради 
особените обстоятелства по делото 
е в най-добър интерес на някое от 
децата на съюза, да приемат 
компетентността в рамките на 
шест седмици от своето сезиране в 
съответствие с параграф 1, букви а) 
или б). В този случай съдът, който е 
сезиран пръв, се отказва от 
компетентност. В противен случай 
съдът, който е сезиран пръв, 
продължава да упражнява 
компетентността си в 
съответствие с членове 3—8.

Or. en

Обосновка
В случай на компетентност, която не следва автоматично приложимото право, 
следва да се предвиди възможност за прехвърляне на делото между съдилищата на 
държавите членки, при положение че е съществува по-подходящ съд поради факта, че 
един от съпрузите има по-тесни връзки с друга държава членка.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Предоставяне на информация на 

съпрузите
Компетентният орган се задължава 
да информира съпрузите в разумен 
срок за всяко производство по 
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имуществен режим, образувано срещу 
тях.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Специални обезпечителни мерки

Преди да бъде взето решение за 
компетентния съд, на семейното 
жилище се предоставя специална 
защита чрез мерки като защита от 
разпореждане в съответствие с 
правото на замолената държава 
членка до произнасянето на 
решението на компетентния съд.

Or. en

Обосновка

С цел закрила на уязвимия(ата) съпруг(а) и трети страни като лица на издръжка е 
важно семейното жилище да е защитено от бързо разпореждане до произнасяне на 
решението на компетентния съд и в съответствие с правото на замолената държава 
членка. Това ще гарантира, че по време на съдебното производство, ако е приложимо, 
уязвимият(ата) съпруг(а) и лицата на издръжка ще имат сигурен дом, където да 
живеят.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на държавата, с която съпрузите 
заедно имат най-тесни връзки, като се 
отчитат всички обстоятелства, и по-
конкретно мястото на сключване на 

в) на държавата, с която съпрузите 
заедно имат най-тесни връзки, като се 
отчитат всички обстоятелства,
независимо от мястото на сключване 
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брака. на брака.

Or. en

Обосновка
Може някои двойки да пътуват в чужбина, за да сключат брак, което би имало 
неясни последици за прилагането на клаузата за „най-тесни връзки“.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1 в случай на смърт на един 
от съпрузите, когато не е избран 
имуществен режим, се отдава 
предимство и се подкрепя желанието 
на преживелия съпруг.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съпрузите изберат смяната на 
приложимото право да има обратна 
сила, това не засяга действителността на 
актове, сключени по дотогава 
действащото приложимо право, нито 
правата на трети лица, придобити по 
предишното приложимо право.

Ако съпрузите изберат смяната на 
приложимото право да има обратна 
сила, това не засяга действителността на 
актове, сключени по дотогава 
действащото приложимо право, нито 
правата на трети лица, придобити по 
предишното приложимо право. Всеки 
от съпрузите е лично информиран 
предварително от лице, упражняващо 
правна професия, за правните 
последици от този избор.

Or. en



PA\886106BG.doc 17/20 PE478.403v01-00

BG

Обосновка
Решенията с обратна сила няма да доведат до по-високо равнище на правна 
сигурност за трети страни и може да доведат до по-високи правни разноски за 
съпрузите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга действието на 
параграф 1, изборът трябва най-малкото 
да е изричен, в писмена форма, да е с 
отбелязана дата и да е подписан от 
двамата съпрузи.

2. Без да се засяга действието на 
параграф 1, изборът трябва най-малкото 
да е изричен, в писмена форма, да е с 
отбелязана дата, да е подписан от 
двамата съпрузи и да е заверен. Преди 
избора на приложимо право всеки от 
съпрузите следва да бъде лично 
информиран от лице, упражняващо 
правна професия, относно правните 
последици от този избор.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга действието на 
параграф 1, брачният договор трябва да 
е най-малкото в писмена форма, датиран
и подписан от двамата съпрузи.

2. Без да се засяга действието на 
параграф 1, брачният договор трябва да 
е най-малкото в писмена форма, 
датиран, подписан от двамата съпрузи и 
заверен.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 27 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) то противоречи на решение, 
постановено по-рано в друга държава 
членка или в трета държава между 
същите страни по спор със същия 
предмет и на същото основание, при 
условие че по-рано постановеното 
решение отговаря на условията, 
необходими за признаването му в 
замолената държава членка.

г) то противоречи на решение, 
постановено по-рано в друга държава 
членка между същите страни по спор 
със същия предмет и на същото 
основание, при условие че по-рано 
постановеното решение отговаря на 
условията, необходими за признаването 
му в замолената държава членка.

Or. en

Обосновка
Няма гаранция за реципрочно признаване с трета държава. Това ще означава, че 
съдебните системи на държавите — членки на ЕС, може да трябва да следват и 
прилагат чуждестранно право на трети държави извън ЕС, което може да доведе до 
значителни разходи, забавяне и намалена правна сигурност за ищците и трети 
страни. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правото на дадена държава членка 
обаче може да предвижда, че 
приложимото право за имуществения 
режим между съпрузи не може да бъде 
противопоставено от съпруг на трето 
лице, ако съпругът или третото лице 
имат обичайно местопребиваване на 
територията на тази държава членка и 
ако формалностите по оповестяването 
или по вписването, предвидени от 
правото на тази държава членка, не са 
извършени, освен ако третото лице 
познава или е трябвало да познава
правото, приложимо към имуществения 

2. Правото на дадена държава членка 
обаче може да предвижда, че 
приложимото право за имуществения 
режим между съпрузи не може да бъде 
противопоставено от съпруг на трето 
лице, ако съпругът или третото лице 
имат обичайно местопребиваване на 
територията на тази държава членка и 
ако формалностите по оповестяването 
или по вписването, предвидени от 
правото на тази държава членка, не са 
извършени, освен ако третото лице 
познава правото, приложимо към 
имуществения режим между съпрузите.
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режим между съпрузите.

Or. en

Обосновка
Може да се окаже трудно да се установи дали трета страна „е трябвало да 
познава“, особено когато се вземе предвид международният характер на повечето 
спорове, свързани с имуществения режим.  Този израз е заличен, тъй като е неясен по 
своя обхват. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предоставя на 
обществеността по подходящ начин 
изпратената съгласно параграфи 1 и 2 
информация, по-специално чрез 
многоезичния уебсайт на Европейската 
съдебна мрежа по граждански и 
търговски въпроси.

3. Комисията предоставя на 
обществеността по подходящ начин 
изпратената съгласно параграфи 1 и 2 
информация, по-специално, но не 
изключително чрез многоезичния 
уебсайт на Европейската съдебна мрежа 
по граждански и търговски въпроси.

Or. en

Обосновка

Информацията може да се съобщава с други средства, като например многоезична 
гореща телефонна линия. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки обмислят 
вземането на подходящи мерки, с 
които да гарантират, че съпрузите, 
чийто съюз има международно 
измерение, имат достъп до 
информация относно последиците от 
избора на имуществен режим и 
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лицата, упражняващи правна 
професия, с които могат да се 
консултират.

Or. en


