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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εισαγωγή

Η αυξημένη  κινητικότητα των προσώπων εντός  των κρατών μελών  της ΕΕ συνεπάγεται και 
σημαντική αύξηση του αριθμού των ενώσεων μεταξύ υπηκόων διαφορετικών κρατών μελών 
και ζευγάρια που ενδεχομένως διαθέτουν περιουσιακά αγαθά σε διάφορες χώρες της Ένωσης.  
Επί πλέον, τα ζευγάρια που ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη, πιθανόν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά τη στιγμή του θανάτου ενός εκ των δύο όταν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
καλύπτονται από διαφορετικές έννομες τάξεις.

Εκτιμάται ότι το 2007 τα διαζύγια ζευγαριών που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη 
ανήλθαν στις  140.000 (13%) σε σύνολο 1.040.000 διαζυγίων στην ΕΕ κατά το ίδιο έτος.1
Είναι, ως εκ τούτου, εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με το ποιο κράτος 
μέλος έχει τη δικαιοδοσία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων σε 
περίπτωση χωρισμού.

Η παρούσα γνωμοδότηση προέρχεται από την Επιτροπή FEMM, και αποσκοπεί στην 
προστασία του πιο ευάλωτου συζύγου, αναγνωρίζοντας όμως ότι, τόσο οι άνδρες όσο και 
γυναίκες, είναι ίσοι στα μάτια του νόμου. Κύριος στόχος της γνωμοδότησης είναι η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης των γυναικών, ούτως ώστε στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν τις 
νομικές συνέπειες του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις 
στον γάμο, να είναι σε θέση να προβούν σε μια συνειδητή και αμερόληπτο απόφαση σε μια 
αναπόφευκτα δύσκολη περίοδο. Η γνωμοδότηση προσφέρει πρακτικές λύσεις όσον αφορά τις 
περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων, σεβόμενη συγχρόνως και υπερασπιζόμενη την 
κυρίαρχη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Ορισμός και αντικείμενο

Η εισηγήτρια τονίζει ότι ο όρος "περιουσιακές σχέσεις των συζύγων" ποικίλει στις διάφορες 
χώρες της ΕΕ.  Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να οριοθετηθεί σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού που πρέπει να περιληφθούν στην πρόταση.  Για 
παράδειγμα, οι υποχρεώσεις διατροφής σε ορισμένα κράτη μέλη εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας του καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων, ενώ σε 
άλλα κράτη μέλη αυτό δεν συμβαίνει.

H εισηγήτρια γνωρίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κειμένου της Επιτροπής αφορά 
μόνο τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, και ότι οι σχέσεις καταχωρημένης συμβίωσης 
περιλαμβάνονται σε μία χωριστή σχετική πρόταση της Επιτροπής.2.Εντούτοις, θα ήθελε να 
τονίσει ότι τα ίδια δικαιώματα  και  ισότητα θα πρέπει να χορηγούνται σε  όλους τους πολίτες 

                                               
1 "΄Εκθεση 2010 σχετικά με την ιθαγένεια  στην ΕΕ - άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών στην 
ΕΕ, σελίδα 5  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010)

2 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων 
(COM(2011) 127)
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της  ΕΕ, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης τους, λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη τις εθνικές 
νομοθεσίες του κάθε κράτους μέλους.

Βασικές προκλήσεις 

Η κύρια πρόκληση στο πλαίσιο της παρούσας γνωμοδότησης είναι η προσήκουσα 
αντιμετώπιση σε δύο διαφορετικά σενάρια. Το ένα αφορά την περίπτωση θανάτου ενός 
συζύγου, και η δεύτερη την λύση του γάμου με διαζύγιο. Αυτά τα δύο σενάρια περιπλέκονται 
από την αρχή της επικουρικότητας διότι οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από 
τη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους στη βάση, ενίοτε, διμερών ή πολυμερών συμβάσεων.  
Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει διαφορές στα νομικά συστήματα των κρατών μελών τις 
οποίες η εισηγήτρια ζητεί να τηρηθούν και να διατηρηθούν στο περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής.

Κατά την εκπόνηση της ανά χείρας γνωμοδότησης η εισηγήτρια έλαβε υπόψη της ότι τα 
κράτη μέλη δεν έχουν όλα προσυπογράψει αυτό το σχέδιο οδηγίας, και, ως εκ τούτου, 
εκφράζεται η ελπίδα ότι η εν λόγω πρόταση θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέψει τα 
κράτη που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει, να επανεξετάσουν τη θέση τους. Επιπλέον δεν 
υπήρξε σαφής συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για μια σχετική πρόταση της Επιτροπής 
με θέμα  την κληρονομική διαδοχή και τις διαθήκες1 που συζητείται επί του παρόντος στο 
Συμβούλιο. 

Υποστήριξη του ευάλωτου συζύγου και/ή τρίτων 

Η εισηγήτρια κατανοεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου οι γυναίκες είναι 
ενίοτε, αλλά όχι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση, το πιο ευάλωτο μέλος εξαιτίας του 
γεγονότος ότι οι άνδρες είναι συχνά η κύρια πηγή εισοδημάτων στην οικογενειακή μονάδα.  
Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια ζητεί να υποστηριχθούν κατάλληλα οι γυναίκες κατά τη 
διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.  Επιπλέον, προστασία πρέπει να παρέχεται και σε 
τρίτους, ιδιαίτερα στην περίπτωση εξαρτώμενων παιδιών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην οικογενειακή στέγη προστατεύοντας αυτό το 
περιουσιακό στοιχείο από την πώληση έως ότου το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί, ούτως 
ώστε η ευάλωτη σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη να διαθέτουν μία σίγουρη οικογενειακή 
στέγη.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θίγει το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην 
περίπτωση διαζυγίου, και παρέχει την ευελιξία στα ζευγάρια που χωρίζουν να εγκρίνουν το 
κατάλληλο καθεστώς όσον αφορά τα περιουσιακά τους στοιχεία ώστε να υπάρξει κοινή 
συμφωνία. Εντούτοις, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή συναίνεση, η πρόταση πρέπει να 
μεριμνά για την προστασία του ασθενέστερου μέρους, και  τυχόν μεταβαλλόμενες συνθήκες 
εντός του γάμου.  

Στην περίπτωση θανάτου ενός συζύγου

                                               
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, 
το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της 
κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, (COM (2009)154)
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Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην περίπτωση που ένας εκ 
των συζύγων πεθαίνει και ο άλλος δεν έχει επιλογή σχετικά με τους εφαρμοστέους 
κανονισμούς και νομικές διατάξεις. Το θέμα αυτό καλύπτεται από το σχέδιο έκθεσης για την 
κληρονομική διαδοχή και τις διαθήκες, που προαναφέρθηκε, αλλά, στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει διαθήκη, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία του επιζώντος συζύγου, 
με ευελιξία στην εκκαθάριση της κληρονομιάς, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις επιθυμίες 
του επιζώντος συζύγου.

Φορολογία

Το θέμα της φορολόγησης των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών δεδομένου  ότι το κριτήριο της συνήθους διαμονής καθορίζει και την 
εφαρμοστέα δικαιοδοσία. Εντούτοις, δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες στον τομέα της φορολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι στην περίπτωση του 
θανάτου ενός συζύγου θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση  ότι δεν θα επιβάλλεται διπλή 
φορολόγηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ελλείψει επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου και προκειμένου να επιτευχθεί ο 
συνδυασμός της προβλεψιμότητας και της 
ασφάλειας δικαίου, ενώ θα λαμβάνεται 
ταυτόχρονα υπόψη η πραγματικότητα της 
ζωής του ζευγαριού, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να θεσπίζει εναρμονισμένους 
κανόνες σύγκρουσης νόμων βασισμένους 
σε μία κλίμακα διαδοχικών συνδετικών 
στοιχείων που να επιτρέπουν να 
καθορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο για το 
σύνολο των περιουσιακών αγαθών των 
συζύγων. Τοιουτοτρόπως, η πρώτη κοινή 
συνήθης διαμονή των συζύγων μετά τον 
γάμο θα πρέπει να συνιστά το πρώτο 
κριτήριο, πριν από το δίκαιο της κοινής 
ιθαγένειας των συζύγων κατά τον χρόνο 
τέλεσης του γάμου. Αν δεν συντρέχει 

(21) Ελλείψει επιλογής του εφαρμοστέου 
δικαίου και προκειμένου να επιτευχθεί ο 
συνδυασμός της προβλεψιμότητας και της 
ασφάλειας δικαίου, ενώ θα λαμβάνεται 
ταυτόχρονα υπόψη η πραγματικότητα της 
ζωής του ζευγαριού, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να θεσπίζει εναρμονισμένους 
κανόνες σύγκρουσης νόμων βασισμένους 
σε μία κλίμακα διαδοχικών συνδετικών 
στοιχείων που να επιτρέπουν να 
καθορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο για το 
σύνολο των περιουσιακών αγαθών των 
συζύγων. Τοιουτοτρόπως, η πρώτη κοινή 
συνήθης διαμονή των συζύγων μετά τον 
γάμο θα πρέπει να συνιστά το πρώτο 
κριτήριο, πριν από το δίκαιο της κοινής 
ιθαγένειας των συζύγων κατά τον χρόνο 
τέλεσης του γάμου. Στην περίπτωση που 
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κανένα από αυτά τα κριτήρια ή δεν 
υπάρχει πρώτη κοινή συνήθης διαμονή των 
συζύγων σε περίπτωση διπλής κοινής 
ιθαγένειας αυτών κατά τον χρόνο τέλεσης 
του γάμου, θα πρέπει τότε να εφαρμόζεται 
ως τρίτο κριτήριο το δίκαιο του κράτους με 
το οποίο οι σύζυγοι έχουν από κοινού τους 
πλέον στενούς δεσμούς, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των περιστάσεων, και κυρίως 
το δίκαιο του τόπου τέλεσης του γάμου,
με τη διευκρίνιση ότι αυτοί οι στενοί 
δεσμοί θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη 
στιγμή της σύναψης του γάμου.

δεν ισχύει κανένα από αυτά τα κριτήρια ή 
δεν υπάρχει πρώτη κοινή συνήθης διαμονή 
των συζύγων σε περίπτωση διπλής κοινής 
ιθαγένειας αυτών κατά τον χρόνο τέλεσης 
του γάμου, θα πρέπει τότε να εφαρμόζεται 
ως τρίτο κριτήριο το δίκαιο του κράτους με 
το οποίο οι σύζυγοι έχουν από κοινού τους 
πλέον στενούς δεσμούς, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των περιστάσεων,  με τη 
διευκρίνιση ότι αυτοί οι στενοί δεσμοί θα 
πρέπει να εξετάζονται κατά τη στιγμή της 
σύναψης του γάμου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ορισμένα ζευγάρια μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να συνάψουν τον γάμο πράγμα το οποίο 
δυσχεραίνει την εφαρμογή του όρου των "πλέον στενών δεσμών".

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Σε περίπτωση  απουσίας επιλογής 
του εφαρμοστέου δικαίου, αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο ότι ο/η ευάλωτος σύζυγος 
δεν μπόρεσε να κάνει μία ελεύθερη και
δίκαιη επιλογή του καθεστώτος των 
περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας 
συγκεκριμένων περιστάσεων όπως η 
κατάσταση οικονομικής εξάρτησης, η 
διαφορά αμοιβών, η έλλειψη πρόσβασης 
σε πληροφορίες ή σε νομικές συμβουλές ή 
περιστάσεις που σχετίζονται με ασθένεια 
ή με ενδοοικογενειακή βία.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ενόψει της σημασίας της επιλογής του 
δικαίου που εφαρμόζεται στις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, ο 
κανονισμός πρέπει να εισάγει ορισμένα 
εχέγγυα ικανά να εξασφαλίσουν ότι οι 
σύζυγοι ή μέλλοντες σύζυγοι έχουν 
επίγνωση των συνεπειών της επιλογής 
τους. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο που προβλέπεται για 
τη σύμβαση γάμου, από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης, και να 
διατυπώνεται τουλάχιστον εγγράφως, 
φέροντας ημερομηνία και την υπογραφή 
αμφότερων των συζύγων. Εξάλλου, θα 
πρέπει να τηρούνται οι ενδεχόμενες 
πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης ως προς το 
κύρος, τη δημοσιότητα ή την καταχώρηση 
τέτοιου είδους συμβάσεων.

(24) Ενόψει της σημασίας της επιλογής του 
δικαίου που εφαρμόζεται στις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, ο 
κανονισμός πρέπει να εισάγει ορισμένα 
εχέγγυα ικανά να εξασφαλίσουν ότι οι 
σύζυγοι ή μέλλοντες σύζυγοι έχουν 
επίγνωση των συνεπειών της επιλογής 
τους. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο που προβλέπεται για 
τη σύμβαση γάμου, από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης, και να 
διατυπώνεται τουλάχιστον εγγράφως, 
φέροντας ημερομηνία,  υπογραφή και 
επικυρωμένη υπογραφή  των συζύγων.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής 
προστασία για τον/την  ευάλωτο σύζυγο ή 
τον μέλλοντα/την μέλλουσα σύζυγο πριν 
από την επιλογή του εφαρμοστέου 
δικαίου, κάθε σύζυγος θα πρέπει να 
ενημερώνεται  ατομικά εκ των προτέρων 
από ένα δικηγόρο σχετικά με τις έννομες 
συνέπειες αυτής της επιλογής. Εξάλλου, 
θα πρέπει να τηρούνται οι ενδεχόμενες 
πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από το δίκαιο του 
επιλεγέντος κράτους ή το δίκαιο του 
κράτους κατάρτισης της πράξης ως προς το 
κύρος, τη δημοσιότητα ή την καταχώρηση 
τέτοιου είδους συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πρόσβαση των συζύγων σε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από ένα δικηγόρο θα τους 
επιτρέψει να προβούν σε μία ανεξάρτητη και σωστά πληροφορημένη επιλογή που θα 
προστατεύει τον/την σύζυγο που ενδεχομένως βρίσκεται σε ευάλωτη θέση.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24a) Οι σύζυγοι ή οι 
μέλλοντες/μέλλουσες σύζυγοι των οποίων 
η προοπτική ένωσης έχει μία διεθνή 
διάσταση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
εκ των προτέρων σε πληροφορίες σχετικά 
με τις συνέπειες της επιλογής του 
καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές 
τους σχέσεις και σχετικά με τους 
νομικούς επαγγελματίες που θα 
μπορούσαν να συμβουλευθούν πριν από 
την απόφαση σχετικά με το καθεστώς 
περιουσιακών σχέσεων που θα ισχύσει,  
σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν βρεθούν 
σε ευάλωτη κατάσταση. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τα καθεστώτα που διέπουν τις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων 
μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα 
"πακέτο καλωσορίσματος", που θα 
λαμβάνουν οι σύζυγοι, εφόσον το 
επιθυμούν, όταν έρχονται σε επαφή με 
την πρεσβεία τους ή τις εθνικές ή τοπικές 
αρχές, ανάλογα με το εθνικό σύστημα. Οι 
σύζυγοι των οποίων η ένωση έχει μία  
διεθνή διάσταση πρέπει να 
ενημερώνονται ατομικά εκ των 
προτέρων, κατά την αγορά ακινήτου στο 
εξωτερικό,  σχετικά με τα οφέλη από την 
επιλογή του καθεστώτος που θα διέπει τις 
περιουσιακές τους σχέσεις.  Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται η 
νομοθεσία για την ισότητα  των δύο 
φύλων από τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τη δυνατότητα στα δικαστήρια των κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
προδήλως αντίθετη στη δημόσια τάξη του 
κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου.
Εντούτοις, τα δικαστήρια δεν πρέπει να 
μπορούν να επικαλούνται την εξαίρεση για 
λόγους δημόσιας τάξης για να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο ενός άλλου κράτους 
μέλους ούτε να αρνούνται να 
αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν απόφαση 
που έχει εκδοθεί, δημόσιο έγγραφο ή 
δικαστικό συμβιβασμό που έχει 
καταρτισθεί σε άλλο κράτος, εφόσον κάτι 
τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης.

(25) Λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει 
να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τη δυνατότητα στα δικαστήρια των κρατών 
μελών να μην εφαρμόζουν αλλοδαπό 
δίκαιο όταν η εφαρμογή του σε 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
προδήλως αντίθετη στη δημόσια τάξη του 
κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου.
Εντούτοις, τα δικαστήρια δεν πρέπει να 
μπορούν να επικαλούνται την εξαίρεση για 
λόγους δημόσιας τάξης για να μην 
εφαρμόσουν το δίκαιο ενός άλλου κράτους 
μέλους ούτε να αρνούνται να 
αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν απόφαση 
που έχει εκδοθεί, δημόσιο έγγραφο ή 
δικαστικό συμβιβασμό που έχει 
καταρτισθεί σε άλλο κράτος, εφόσον κάτι 
τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως προς το 
άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει 
κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης, και 
το άρθρο 23, που απαιτεί την εφαρμογή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:

3. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, με την 
επιφύλαξη του συνυπολογισμού της 
ισορροπίας και της δικαιοσύνης:
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Or. en

Αιτιολόγηση
Σε ορισμένα κράτη μέλη τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται από κοινού και 
αντιμετωπίζονται με γνώμονα την ισορροπία και την πρόθεση δικαιοσύνης στο πλαίσιο 
προστασίας και των δύο συζύγων, εκ των οποίων η γυναίκα είναι πιο πιθανό, ανάλογα με την 
περίπτωση, να είναι ο κύριος πάροχος φροντίδας στα παιδιά. Σε άλλα κράτη μέλη τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται χωριστά.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εκ χαριστικής αιτίας πράξεις 
μεταβίβασης μεταξύ συζύγων ,

(γ) οι εκ χαριστικής αιτίας πράξεις  
μεταβίβασης μεταξύ συζύγων ή τα δώρα 
από μέλη της οικογένειας σε έναν ή και 
στους δύο συζύγους,

Or. en

Αιτιολόγηση
Εάν τα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται ξεχωριστά όπως περιγράφεται στην πρόταση της 
Επιτροπής, είναι σημαντικό να εξετασθεί επίσης η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της 
προτεινόμενης οδηγίας των δώρων από τα μέλη της οικογένειας, των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών συμβολαίων και των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ a) συνταξιοδοτικά δικαιώματα,

Or. en

Αιτιολόγηση
Εάν τα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται ξεχωριστά όπως περιγράφεται στην πρόταση της 
Επιτροπής, είναι σημαντικό να εξετασθεί επίσης η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της 
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προτεινόμενης οδηγίας των δώρων από τα μέλη της οικογένειας, των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών συμβολαίων και των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) ασφαλιστικά συμβόλαια και 
συνταξιοδοτικά κεφάλαια.

Or. en

Αιτιολόγηση
Εάν τα περιουσιακά στοιχεία ρυθμίζονται ξεχωριστά όπως περιγράφεται στην πρόταση της 
Επιτροπής, είναι σημαντικό να εξετασθεί επίσης η εξαίρεση από το πεδίου εφαρμογής της 
προτεινόμενης οδηγίας των δώρων από τα μέλη της οικογένειας, των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών συμβολαίων και των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «δικαστήριο»: κάθε αρμόδια 
δικαστική αρχή των κρατών μελών, η 
οποία ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα σε 
θέματα περιουσιακών σχέσεων των 
συζύγων καθώς και κάθε άλλη μη 
δικαστική αρχή ή πρόσωπο που ασκεί, 
κατ’ εξουσιοδότηση ή κατόπιν διορισμού 
από δικαστική αρχή των κρατών μελών, 
καθήκοντα που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων, όπως 
αυτά προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό,

(ζ) «δικαστήριο»: περιλαμβάνει όλες τις 
αρχές και τους νομικούς επαγγελματικούς 
φορείς με αρμοδιότητα σε θέματα 
περιουσιακών στοιχείων των συζύγων που 
ασκούν  δικαιοδοτικά καθήκοντα, 
ενεργούν σύμφωνα με εκχώρηση εξουσίας 
από δικαστήριο ή ενεργούν υπό τον 
έλεγχο ενός δικαστηρίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι άλλες αρχές και 
επαγγελματίες του νομικού τομέα θα 
παρέχουν  εχέγγυα όσον αφορά την 
αμεροληψία τους και το δικαίωμα όλων 
των μερών να ακουστούν,  και ότι οι 
αποφάσεις τους σύμφωνα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο 
λειτουργούν:

– υπόκεινται σε έφεση ή επανεξέταση 
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από δικαστική αρχή· και
- έχουν ισχύ και αποτελέσματα 
συγκρίσιμα με αυτά της απόφασης μίας 
δικαστικής αρχής, για  το ίδιο ζήτημα.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται προ της 
διαδικασίας, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως και να φέρει ημερομηνία και 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών.
Ελλείψει συμφωνίας των συζύγων, η 
διεθνής δικαιοδοσία ρυθμίζεται από τα 
άρθρα 5 και εξής.

Αυτή η συμφωνία μπορεί να συναφθεί 
οποτεδήποτε, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Όταν συνάπτεται πριν από 
τη διαδικασία, πρέπει να διατυπώνεται 
εγγράφως και να φέρει ημερομηνία και την 
υπογραφή αμφοτέρων των μερών και 
επικυρωμένη υπογραφή αμφοτέρων των 
μερών. Πριν την σύναψη συμφωνίας 
έκαστος σύζυγος πρέπει να ενημερωθεί 
ατομικά από δικηγόρο σχετικά με τις 
νομικές συνέπειες της επιλογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πρόσβαση των συζύγων σε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από ένα δικηγόρο θα τους 
επιτρέψει να προβούν σε  μία ανεξάρτητη και σωστά πληροφορημένη επιλογή που θα 
προστατεύει τον/την σύζυγο που ενδεχομένως βρίσκεται σε ευάλωτη θέση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Παραπομπή σε δικαστήριο 

καταλληλότερο να εκδικάσει την υπόθεση
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα 
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δικαστήρια κράτους μέλους που έχουν 
δικαιοδοσία ως προς την ουσία της 
υπόθεσης μπορεί, εάν κρίνει ότι 
δικαστήριο άλλου κράτους μέλους με το 
οποίο ο/η σύζυγος έχει ιδιαίτερο 
σύνδεσμο είναι σε θέση να κρίνει 
καλύτερα την υπόθεση ή μέρος της 
υπόθεσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το 
ύψιστο συμφέρον και των δύο συζύγων:
(a) να αναστείλει την εκδίκαση της 
υποθέσεως ή μέρους αυτής και να 
καλέσει τα μέρη να προσφύγουν ενώπιον 
του δικαστηρίου αυτού του άλλου 
κράτους μέλους σύμφωνα με την 
παράγραφο 4,  ή
(β) να καλέσει δικαστήριο ενός άλλου 
κράτους μέλους να ασκήσει τη 
δικαιοδοσία του σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται:
(a) ύστερα από αίτηση ενός διαδίκου·  ή
(β) αυτεπαγγέλτως από το δικαστηρίου, ή
(γ) ύστερα από αίτημα του δικαστηρίου 
ενός άλλου κράτους μέλους με το οποίο 
ο/η σύζυγος έχει στενό σύνδεσμο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3. Θεωρείται ο/η σύζυγος  έχει στενό 
σύνδεσμο με ένα κράτος μέλος, κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, εάν:
(a) αφότου επιλήφθηκε το δικαστήριο 
κατά την έννοια της παραγράφου 1,  ο/η 
σύζυγος έχει αποκτήσει τη συνήθη 
διαμονή του σε αυτό το κράτος μέλος,  ή
(β) ο/η σύζυγος  είχε τη συνήθη διαμονή 
του σε αυτό το κράτος μέλος, ή
(γ)είναι ο τόπος  ιθαγένειας του/της  εν 
λόγω συζύγου  ή στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, 
της κοινής μόνιμης κατοικίας των 
συζύγων·
(δ) είναι ο τόπος στον οποίο ευρίσκεται 
περιουσία του/της συζύγου.
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4. Το δικαστήριο του κράτους μέλους που 
έχει δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας 
ορίζει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει 
να επιληφθούν τα δικαστήρια του άλλου 
κράτους μέλους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.
Εάν τα δικαστήρια δεν επιληφθούν εντός 
αυτής της προθεσμίας, το δικαστήριο που 
επιλήφθηκε πρώτο εξακολουθεί να ασκεί 
τη δικαιοδοσία του σύμφωνα με τα άρθρα 
3 έως 8.
5. Το  δικαστήριο αυτού του άλλου 
κράτους μέλους μπορεί, και εφόσον αυτό, 
λόγω των ειδικών περιστάσεων της 
υποθέσεως αυτό  είναι προς το συμφέρον 
του παιδιού, που προήλθε από τον γάμο 
να κηρύξει εαυτό αρμόδιο εντός 
προθεσμίας  έξι εβδομάδων από την 
προσφυγή σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) 
της παραγράφου 1.  Σε αυτή την 
περίπτωση το δικαστήριο που είχε 
επιληφθεί πρώτο αποποιείται της 
δικαιοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο 
εξακολουθεί να ασκεί τη δικαιοδοσία του 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 8.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στην περίπτωση μη αυτόματης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία δικαιοδοσίας, πρέπει να 
προβλέπεται η πιθανή μεταφορά της υπόθεσης μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών 
στην περίπτωση που υπάρχει καταλληλότερο forum  εξαιτίας των στενότερων δεσμών του ενός 
συζύγου προς άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 13α
Παροχή πληροφοριών στους συζύγους

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να 
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ενημερώνει τους συζύγους, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος για τυχόν 
διαδικασίες σχετικά με το καθεστώς που 
διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις, που 
έχουν κινηθεί εναντίον τους.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

΄Αρθρο 14 α
Ειδικά μέτρα προστασίας

Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση προς 
το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να 
παρέχεται ειδική προστασία στην 
οικογενειακή εστία με μέτρα όπως η 
προστασία αυτού του περιουσιακού 
στοιχείου από την πώληση, σύμφωνα με 
το δίκαιο του αρμοδίου κράτους μέλους 
μέχρι την απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία του/της ευάλωτου συζύγου  και τρίτων, όπως τα εξαρτώμενα μέλη, είναι 
σημαντικό η οικογενειακή εστία να προστατεύεται από την ταχεία πώληση έως ότου το αρμόδιο 
δικαστήριο αποφανθεί, και σύμφωνα με το δίκαιο του αρμοδίου κράτους μέλους.  Αυτό θα 
εξασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
ευάλωτος/η ευάλωτη  σύζυγος και τα εξαρτώμενη μέλη θα έχουν εξασφαλισμένη οικογενειακή  
στέγη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το δίκαιο του κράτους με τον οποίον οι 
σύζυγοι έχουν από κοινού τους 
στενότερους δεσμούς, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των περιστάσεων, και κυρίως 
του τόπου τέλεσης του γάμου.

(γ) το δίκαιο του κράτους με τον οποίον οι 
σύζυγοι έχουν από κοινού τους 
στενότερους δεσμούς, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των περιστάσεων, 
ανεξάρτητα από τον τόπο  τέλεσης του 
γάμου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ορισμένα ζευγάρια μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να συνάψουν γάμο, πράγμα το οποίο 
δυσχεραίνει την εφαρμογή του όρου των "πλέον στενών δεσμών".

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
και στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των 
συζύγων, και όπου δεν υπάρχει επιλογή 
του καθεστώτος των περιουσιακών 
σχέσεων των συζύγων, η επιθυμία του 
επιζώντος συζύγου θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα 
και να τηρείται.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν οι σύζυγοι επιλέξουν να προσδώσουν Αν οι σύζυγοι επιλέξουν να προσδώσουν 
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αναδρομικό αποτέλεσμα σε αυτήν τη 
μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, αυτή 
η αναδρομικότητα δεν θίγει το κύρος 
προγενέστερων πράξεων που έχουν 
συναφθεί υπό το κράτος του μέχρι τότε 
εφαρμοστέου δικαίου, ούτε τα δικαιώματα 
τρίτων που απορρέουν από το 
προηγουμένως εφαρμοστέο δίκαιο.

αναδρομικό αποτέλεσμα σε αυτήν τη 
μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, αυτή 
η αναδρομικότητα δεν θίγει το κύρος 
προγενέστερων πράξεων που έχουν 
συναφθεί υπό το κράτος του μέχρι τότε 
εφαρμοστέου δικαίου, ούτε τα δικαιώματα 
τρίτων που απορρέουν από το 
προηγουμένως εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε 
σύζυγος θα ενημερώνεται ατομικά εκ των 
προτέρων από δικηγόρο σχετικά με τις 
νομικές επιπτώσεις της επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι αναδρομικές αποφάσεις δεν οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας δικαίου για τους 
τρίτους, και μπορεί να προκαλέσουν σε υψηλότερα δικαστικά έξοδα για τους συζύγους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
επιλογή πρέπει να είναι οπωσδήποτε ρητή, 
να διατυπώνεται εγγράφως και να φέρει 
ημερομηνία και την υπογραφή αμφοτέρων 
των συζύγων.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
επιλογή πρέπει να είναι οπωσδήποτε ρητή, 
να διατυπώνεται εγγράφως και να φέρει 
ημερομηνία και επικυρωμένη υπογραφή 
αμφοτέρων των συζύγων. Πριν την 
επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου 
έκαστος σύζυγος πρέπει να ενημερώνεται 
ατομικά από δικηγόρο σχετικά με τις 
νομικές συνέπειες της επιλογής του.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 



PE478.403v01-00 18/20 PA\886106EL.doc

EL

σύμβαση γάμου συντάσσεται οπωσδήποτε 
εγγράφως και φέρει ημερομηνία και την 
υπογραφή αμφοτέρων των συζύγων.

σύμβαση γάμου συντάσσεται οπωσδήποτε 
εγγράφως και φέρει ημερομηνία και 
επικυρωμένη υπογραφή αμφοτέρων των 
συζύγων.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που 
εκδόθηκε προγενέστερα μεταξύ των ιδίων 
διαδίκων, σε διαφορά με το ίδιο 
αντικείμενο και την ίδια αιτία, σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφόσον η 
προγενέστερη αυτή απόφαση 
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την αναγνώρισή της στο 
κράτος μέλος αναγνώρισης.

(δ) αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που 
εκδόθηκε προγενέστερα μεταξύ των ιδίων 
διαδίκων και με το ίδιο αντικείμενο και την 
ίδια αιτία σε άλλο κράτος μέλος  εφόσον η 
προγενέστερη αυτή απόφαση 
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την αναγνώρισή της στο 
κράτος μέλος αναγνώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Δεν υπάρχει εγγύηση για την αμοιβαία αναγνώριση σε τρίτο κράτος. Αυτό σημαίνει ότι οι 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ μπορεί να χρειασθεί να καταρτισθούν ανάλογα και 
στη συνέχεια  να εφαρμόσουν το αλλοδαπό δίκαιο των μη κοινοτικών τρίτων χωρών, πράγμα 
που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές δαπάνες, χρονικές καθυστερήσεις και μειωμένη 
ασφάλεια δικαίου για τους ενάγοντες και τους τρίτους.  

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντούτοις, το δίκαιο ενός κράτους 
μέλους μπορεί να προβλέπει ότι το 
εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των 
συζύγων δίκαιο δεν μπορεί να αντιταχθεί 
από έναν εκ των συζύγων έναντι τρίτου, 

2. Εντούτοις, το δίκαιο ενός κράτους 
μέλους μπορεί να προβλέπει ότι το 
εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των 
συζύγων δίκαιο δεν μπορεί να αντιταχθεί 
από έναν εκ των συζύγων έναντι τρίτου, 
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όταν κάποιος εκ των δύο αυτών έχει τη 
συνήθη διαμονή του στο έδαφος του εν 
λόγω κράτους μέλους και δεν έχουν 
τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας ή 
καταχώρησης που προβλέπονται από το 
δίκαιο αυτού του κράτους, εκτός αν ο 
τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το 
εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των 
συζύγων δίκαιο.

όταν κάποιος εκ των δύο αυτών έχει τη 
συνήθη διαμονή του στο έδαφος του εν 
λόγω κράτους μέλους και δεν έχουν 
τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας ή 
καταχώρησης που προβλέπονται από το 
δίκαιο αυτού του κράτους, εκτός αν ο 
τρίτος γνώριζε  το εφαρμοστέο στις 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να διαπιστωθεί εάν ένα τρίτο μέρος "όφειλε να γνωρίζει",  
ειδικά κατά την εξέταση του διεθνούς χαρακτήρα των περισσότερων γαμικών διαφορών 
ιδιοκτησίας.  Ο όρος αυτός έχει καταργηθεί δεδομένου ότι είναι ασαφές το πεδίου εφαρμογής 
του.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που 
της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 στη διάθεση του 
κοινού με τα κατάλληλα μέσα, ιδίως μέσω 
του πολύγλωσσου δικτυακού τόπου του 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

3. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που 
της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 στη διάθεση του 
κοινού με τα κατάλληλα μέσα, ιδίως, αλλά 
όχι αποκλειστικά, μέσω του πολύγλωσσου 
δικτυακού τόπου του ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες μπορεί να ανακοινώνονται με άλλους τρόπους, όπως με μία πολύγλωσση 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο λήψης των κατάλληλων 
μέτρων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
οι σύζυγοι  των οποίων η ένωση έχει μία 
διεθνή διάσταση, έχουν πρόσβαση εκ των 
προτέρων σε πληροφορίες σχετικά με τις 
συνέπειες της επιλογής του καθεστώτος 
που θα διέπει τις  περιουσιακές  τους 
σχέσεις εντός του γάμου, και τους 
ασκούντες νομικά επαγγέλματα που 
μπορούν να τους παρέχουν συμβουλές.

Or. en


