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LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Koos inimeste suurema liikuvusega ELi liikmesriikide vahel suureneb paratamatult piiriüleste 
abielude arv, mille puhul partneritel võib olla vara eri riikides. Lisaks sellele võib surma 
hetkel eri liikmesriikides elavatel paaridel olla raskusi vara õigusliku staatuse määramisel, kui 
need jagunevad eri kohtualluvuste vahel. 

Hinnanguliselt moodustasid piiriüleste paaride lahutused (140 000) 2007. aastal 13% 
kõikidest ELis samal aastal toimunud lahutustest (1 040 000).1 Seepärast on tingimata vaja 
kindlaks määrata, millise liikmesriigi abieluvararežiimi selliste lahutuste puhul kohaldatakse. 

Käesoleva arvamuse esitaja on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon ning 
arvamuses keskendutakse abielu haavatavama poole kaitsele, kuid samas tunnistatakse, et 
mehed ja naised on seaduse silmis võrdsed. Arvamuse põhieesmärk on tõsta naiste 
teadlikkust, et juhul kui nad seisavad silmitsi abieluvararežiimi õiguslike tagajärgedega, oleks 
neil võimalik teha teadlik ja tasakaalukas otsus sel paratamatult raskel ajal. Arvamus pakub 
praktilisi lahendusi abieluvararežiimide jaoks, austades samas liikmesriikide suveräänset 
jurisdiktsiooni. 

Mõiste ja reguleerimisala

Arvamuse koostaja märgib, et „abieluvararežiimi” määratlus erineb liikmesriigiti. Seepärast 
on tingimata vaja kindlaks määrata, milline vara ettepaneku reguleerimisalasse kuulub. 
Näiteks ülalpidamistoetused kuuluvad mõnes liikmesriigis abieluvararežiimi alla, mõnes 
liikmesriigis aga mitte. 

Arvamuse koostaja mõistab, et komisjoni ettepanek on seotud ainult abieluvaraga ning 
registreeritud kooselu käsitletakse eraldi, kuid käesoleva ettepanekuga seotud komisjoni 
ettepanekus.2 Arvamuse koostaja soovib siiski rõhutada, et samad tingimused ja õigused 
tuleks anda kõikidele ELi kodanikele, olenemata nende kooselu liigist, kuid nõuetekohaselt 
tuleks arvesse võtta ka liikmesriikide seadusi. 

Peamised probleemid 

Käesoleva arvamuse peamine probleem on vajadus käsitleda kahte eri olukorda. Üks on 
abikaasa surm ja teine abielulahutus. Need olukorrad muudab keerukaks subsidiaarsuse 
põhimõte, mille kohaselt abieluvararežiimid kuuluvad liikmesriikide pädevusse mõnikord 
kahe- või mitmepoolsete konventsioonide kaudu. See on loonud erinevused liikmesriikide 

                                               
1 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine, lk 5
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf (27.10.2010)

2 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise 
kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (KOM(2011)0127).
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õigussüsteemides, mida arvamuse koostaja soovib komisjoni ettepaneku kitsas 
reguleerimisalas austada ja säilitada.

Arvamuse koostaja võttis arvesse, et kõik liikmesriigid ei olnud kõnealust direktiivi 
ettepanekut heaks kiitnud, mistõttu ettepanek peaks olema nii paindlik, et võimaldaks neil 
liikmesriikidel oma seisukohta muuta. Lisaks sellele polnud liikmesriikide vahel selget 
üksmeelt seotud komisjoni ettepaneku osas pärimisasjade ja testamentide kohta1, mida 
nõukogu praegu arutab. 

Haavatava abikaasa ja/või kolmandate poolte toetamine 

Arvamuse koostaja mõistab, et lahutusprotsessis on naine mõnikord, ehkki mitte alati, 
haavatavam pool, kuna mees on abielu ja/või pere puhul sageli peamine rahalise sissetuleku 
allikas. Seepärast nõuab arvamuse koostaja, et naised saaksid sel raskel ajal piisavalt toetust. 
Lisaks sellele tuleks toetada kolmandaid pooli, eriti ülalpeetavaid lapsi. Kooskõlas selle 
lähenemisviisiga tuleks erilist tähelepanu pöörata perekonna kodule, tagades selle säilitamise, 
kuni pädev kohus on teinud otsuse, et haavatavamale poolele ja ülalpeetavatele lastele oleks 
tagatud elukoht. 

Euroopa Komisjoni ettepanek käsitleb omandiõiguse küsimust lahutuse puhul ning pakub 
lahutavatele paaridele paindlikkust kohaldada sobivat abieluvararežiimi, kui nad selles 
kokkuleppele jõuavad. Ent juhul, kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb ettepanekus kaitsta 
nõrgemat poolt ning arvestada abielu muutuvaid asjaolusid. 

Abikaasa surm

Arvamuse koostaja on seisukohal, et probleeme võib tekkida olukorras, kus üks abikaasa 
sureb ja teisel abikaasal pole kohaldatavate eeskirjade ja sätete osas valikut. Seda olukorda 
käsitletakse raporti projektis pärimisasjade ja testamentide kohta, aga testamendi puudumisel 
tuleb püüda tagada, et üleelanud abikaasa õigused oleksid kaitstud ning ta saaks vara 
paindlikult hallata, võttes arvesse tema soove. 

Maksud

Varade maksustamise küsimus peab kuuluma liikmesriigi pädevusse, sest kohtualluvuse 
määrab alaline elukoht. Ent kõikidel liikmesriikidel ei ole kahe- ja mitmepoolseid 
maksukokkuleppeid, mis tähendab, et abikaasa surma puhul peab olema tagatud, et ei esine 
topeltmaksustamist.

                                               
1 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust 
ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse 
loomist (KOM(2009)0154).
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kohaldatava õiguse valiku puudumise 
korral ning etteaimatavuse ja õiguskindluse 
nõudega arvestamiseks, unustamata samal 
ajal paari tegelikku olukorda, tuleb 
käesoleva määrusega sätestada tähtsuse 
järjekorda seatud ühendavatel teguritel 
põhinev ühtlustatud kollisiooninorm, mille 
alusel kindlaks määrata kogu vara suhtes 
kohaldatav õigus. Esimeseks kriteeriumiks 
peaks olema kaasade esimene ühine alaline 
elukoht pärast abiellumist ning seejärel 
kaasade ühine kodakondsus abiellumise 
ajal. Kui kumbki kriteerium ei ole täidetud 
või kui topeltkodakondsusega kaasadel 
puudub esimene ühine alaline elukoht 
abiellumise ajal, tuleks kohaldada 
kolmanda kriteeriumina selle riigi õigust, 
millega kaasad on ühiselt kõige tugevamini 
seotud, võttes arvesse kõiki asjaolusid,
eelkõige abielu sõlmimise kohta, olles 
siiski täpsustanud, et nimetatud seoste 
aluseks tuleks võtta olukord abiellumise 
ajal.

(21) Kohaldatava õiguse valiku puudumise 
korral ning etteaimatavuse ja õiguskindluse 
nõudega arvestamiseks, unustamata samal 
ajal paari tegelikku olukorda, tuleb 
käesoleva määrusega sätestada tähtsuse 
järjekorda seatud ühendavatel teguritel 
põhinev ühtlustatud kollisiooninorm, mille 
alusel kindlaks määrata kogu vara suhtes 
kohaldatav õigus. Esimeseks kriteeriumiks 
peaks olema kaasade esimene ühine alaline 
elukoht pärast abiellumist ning seejärel 
kaasade ühine kodakondsus abiellumise 
ajal. Kui kumbki kriteerium ei ole täidetud 
või kui topeltkodakondsusega kaasadel 
puudub esimene ühine alaline elukoht 
abiellumise ajal, tuleks kohaldada 
kolmanda kriteeriumina selle riigi õigust, 
millega kaasad on ühiselt kõige tugevamini 
seotud, võttes arvesse kõiki asjaolusid, 
olles siiski täpsustanud, et nimetatud seoste 
aluseks tuleks võtta olukord abiellumise 
ajal.

Or. en

Selgitus
Paljud paarid võivad abielluda välismaal, mis avaldab ebaselget mõju „kõige tugevama 
seotuse” sätte kohaldamisele.



PE478.403v01-00 6/18 PA\886106ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kui kohaldatavat õigust ei ole 
valitud, ei ole haavatavam abikaasa võib-
olla saanud teha vaba ja õiglast otsust 
abieluvararežiimi kohta eriliste asjaolude 
tõttu, nagu majanduslik või rahaline 
sõltuvus, palgaerinevus, teabe või 
õigusnõustamise kättesaamatus või 
haiguse või perevägivallaga seotud 
asjaolud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatavat õigust käsitleva valiku 
olulisust, tuleb määrusega kehtestada 
teatavad tagatised, kindlustamaks, et 
kaasad või tulevased kaasad on teadlikud 
oma valiku tagajärgedest. Valik tuleb teha 
vormis, mis on valitud riigi õigusega või 
dokumendi koostamise riigi õigusega 
kehtestatud abieluvaralepingutele, ning see 
peab olema vähemalt kirjalikus vormis
ning selle peavad olema kuupäevastanud ja 
alla kirjutanud mõlemad kaasad. Kinni 
tuleb pidada ka võimalikest vormilistest 
lisanõuetest, mis on kehtestatud valitud 
riigi õigusega või dokumendi koostanud 
riigi õigusega selliste lepingute kehtivuse, 
avaldamise või registreerimise kohta.

(24) Arvestades abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatavat õigust käsitleva valiku 
olulisust, tuleb määrusega kehtestada 
teatavad tagatised, kindlustamaks, et 
kaasad või tulevased kaasad on teadlikud 
oma valiku tagajärgedest. Valik tuleb teha 
vormis, mis on valitud riigi õigusega või 
dokumendi koostamise riigi õigusega 
kehtestatud abieluvaralepingutele, ning see 
peab olema vähemalt kirjalikus vormis,
selle peavad olema kuupäevastanud ja alla 
kirjutanud mõlemad kaasad ning see peab 
olema kinnitatud. Selleks et tagada 
haavatavama kaasa või tulevase kaasa 
piisav kaitse enne kohaldatava õiguse 
valikut, peaks õigusala töötaja mõlemat 
poolt eelnevalt individuaalselt teavitama 
selle valiku õiguslikest tagajärgedest. 
Kinni tuleb pidada ka võimalikest 
vormilistest lisanõuetest, mis on 
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kehtestatud valitud riigi õigusega või 
dokumendi koostanud riigi õigusega 
selliste lepingute kehtivuse, avaldamise või 
registreerimise kohta.

Or. en

Selgitus
Abikaasade juurdepääs individuaalsele õigusnõustamisele õigusala töötaja poolt peaks 
võimaldama teha sõltumatu ja teadliku otsuse, mis kaitseb haavatavamas seisus olla võivat 
abikaasat. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kaasadel või tulevastel kaasadel, 
kelle abielul on rahvusvaheline mõõde, 
peaks olema eelnevalt juurdepääs teabele 
abieluvararežiimi valiku tagajärgede 
kohta ning õigusala töötajate kohta, 
kellega saab enne abieluvararežiimi kohta 
otsuse langetamist konsulteerida, kui 
esineb kahtlusi või kui üks abikaasa on 
haavatavam. Teave abieluvararežiimide 
kohta võiks sisalduda „tervituspaketis”, 
mille abikaasad soovi korral saavad, kui 
nad võtavad ühendust oma saatkonna või 
riiklike või kohalike ametiasutustega 
vastavalt riiklikule süsteemile. 
Abikaasasid, kelle abielul on 
rahvusvaheline mõõde, tuleks eelnevalt 
individuaalselt teavitada 
abieluvararežiimi valiku eelistest, kui nad 
soetavad välisriigis vara. Igal juhul tuleks 
järgida sugupoolte võrdõiguslikkust 
käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Avaliku korra kaalutlustel peab 
liikmesriikide kohtutel olema õigus 
erandkorras jätta välisriigi õigus 
kohaldamata, kui selle kohaldamine 
teataval kindlal juhul oleks ilmselgelt 
vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kasutada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat erandit 
selleks, et vältida teise riigi õiguse 
kohaldamist, ega keelduda tunnustamast 
või täitmast teises liikmesriigis tehtud 
otsust, ametlikku dokumenti või kohtulikku 
kokkulepet, kui avaliku korra kaalutlustel 
põhineva erandi kohaldamine oleks 
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, eriti selle artikliga 21, mis keelab 
diskrimineerimise kõik vormid.

(25) Avaliku korra kaalutlustel peab 
liikmesriikide kohtutel olema õigus 
erandkorras jätta välisriigi õigus 
kohaldamata, kui selle kohaldamine 
teataval kindlal juhul oleks ilmselgelt 
vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kasutada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat erandit 
selleks, et vältida teise riigi õiguse 
kohaldamist, ega keelduda tunnustamast 
või täitmast teises liikmesriigis tehtud 
otsust, ametlikku dokumenti või kohtulikku 
kokkulepet, kui avaliku korra kaalutlustel 
põhineva erandi kohaldamine oleks 
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, eriti selle artikliga 21, mis keelab 
diskrimineerimise kõik vormid, ning 
artikliga 23, mis nõuab meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse tagamist kõikides 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse reguleerimisalast
jäetakse välja:

3. Ilma et see piiraks tasakaalu ja õigluse 
kaalutlusi, jäetakse käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja:

Or. en
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Selgitus
Mõnes liikmesriigis vaadatakse alles jäänud vara koos ja käsitletakse ühe küsimusena, 
püüdes tasakaalustatult ja õiglaselt kaitsta mõlemat abikaasat. Enamasti on just naine laste 
peamine hooldaja. Teistes liikmesriikides otsustatakse sellise vara üle eraldi. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) abikaasade vahelised kinked, c) abikaasade vahelised kinked ning 
perekonnaliikmete kinked ühele või 
mõlemale abikaasale,

Or. en

Selgitus
Kui vara üle otsustatakse eraldi, nagu komisjoni ettepaneku puhul, on oluline kaaluda 
kavandatava direktiivi reguleerimisalast välja jätmist ka pereliikmetelt saadud kingituste, 
pensionõiguste, kindlustuspoliiside ja pensionifondide puhul. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) pensioniõigused,

Or. en

Selgitus
Kui vara üle otsustatakse eraldi, nagu komisjoni ettepaneku puhul, on oluline kaaluda 
kavandatava direktiivi reguleerimisalast välja jätmist ka pereliikmetelt saadud kingituste, 
pensionõiguste, kindlustuspoliiside ja pensionifondide puhul. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) kindlustuspoliisid ja pensionifondid.

Or. en

Selgitus
Kui vara üle otsustatakse eraldi, nagu komisjoni ettepaneku puhul, on oluline kaaluda 
kavandatava direktiivi reguleerimisalast välja jätmist ka pereliikmetelt saadud kingituste, 
pensionõiguste, kindlustuspoliiside ja pensionifondide puhul. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „kohus” – liikmesriigi pädev 
kohtuasutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid abieluvararežiime käsitlevates 
asjades, ning muu asutus või isik, kellele 
on liikmesriigi kohtud delegeerinud või 
määranud kohtuasutuste pädevusse 
kuuluvate ülesannete täitmise vastavalt 
käesolevas määruses sätestatule;

g) „kohus” – hõlmab mis tahes asutusi ja 
õigusala töötajaid, kellel on pädevus 
menetleda abieluvararežiime käsitlevaid 
asju ning kes täidavad kohtulikke 
ülesandeid, tegutsevad kohtu poolt 
delegeeritud volituste alusel või 
tegutsevad kohtu alluvuses, tingimusel et 
sellised asutused ja õigusala töötajad 
annavad tagatised erapooletuse osas ja 
poolte õiguse osas olla ära kuulatud ning
et nende poolt nende asukohaliikmesriigi 
õiguse alusel tehtud otsuseid:
– võib edasi kaevata ja kohtuasutus võib 
need läbi vaadata ning
– neil otsustel on sarnane õigusmõju 
nagu samas asjas tehtud kohtuotsusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik ning kuupäevastatud ja alla 
kirjutatud mõlema poole poolt. Kokkulepe 
puudumise korral on kohtualluvus 
reguleeritud artikliga 5 ja sellele 
järgnevate artiklitega.

Kokkulepet võib sõlmida igal ajal, kaasa 
arvatud menetluse ajal. Kui kokkulepe on 
sõlmitud enne menetlust, peab see olema 
kirjalik, kuupäevastatud ja alla kirjutatud 
mõlema poole poolt ning kinnitatud. Enne 
kokkuleppe sõlmimist peaks õigusala 
töötaja mõlemat abikaasat individuaalselt 
teavitama selle valiku õiguslikest 
tagajärgedest.

Or. en

Selgitus
Abikaasade juurdepääs individuaalsele õigusnõustamisele õigusala töötaja poolt peaks 
võimaldama teha sõltumatu ja teadliku otsuse, mis kaitseb haavatavamas seisus olla võivat 
abikaasat.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kohtuasja üleviimine kohtusse, kus on 
asja arutamiseks paremad võimalused

1. Erandina võivad selle liikmesriigi 
kohtud, kelle kohtualluvuses on asja 
sisuline arutamine, kui nad leiavad, et 
teise liikmesriigi kohtus, millega 
abikaasal on eriline side, oleks asja või 
selle konkreetse osa arutamiseks paremad 
võimalused ja kui see mõlema abikaasa 
parimates huvides:
a) peatada kõnealuse menetluse või selle 
osa ja kutsuda osapooli esitama taotlust 
kõnealuse teise liikmesriigi kohtule 
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vastavalt lõikele 4; või
b) taotleda, et teise liikmesriigi kohus 
saaks pädevuse vastavalt lõikele 5.
2. Lõiget 1 kohaldatakse:
a) ühe osapoole taotluse alusel või
b) kohtu omal algatusel või
c) sellise teise liikmesriigi kohtu taotluse 
põhjal, millega ühel abikaasal on eriline 
side vastavalt lõikele 3.
3. Abikaasal loetakse olevat lõikes 1 
nimetatud eriline side liikmesriigiga, kui 
see liikmesriik:
a) on saanud abikaasa alaliseks 
elukohaks pärast lõikes 1 nimetatud 
kohtusse pöördumist või
b) on abikaasa varasem alaline elukoht 
või
c) on riik, mille kodakondsus abikaasal 
on, või Ühendkuningriigi ja Iirimaa 
puhul abikaasade ühine elukoht;
d) on koht, kus asub abikaasade vara.
4. Asja sisuliseks arutamiseks pädev 
liikmesriigi kohus kehtestab tähtaja, mille 
jooksul tuleb vastavalt lõikele 1 pöörduda 
kõnealuse teise liikmesriigi kohtutesse.
Kui selleks ajaks ei ole kohtusse 
pöördutud, jätkab kohus, kuhu pöörduti, 
pädevuse teostamist vastavalt artiklitele 3–
8.
5. Juhul, kui see on kohtuasja 
konkreetsete asjaolude tõttu abieluga 
seotud mõne lapse parimates huvides, 
võivad kõnealuse teise liikmesriigi kohtud 
võtta pädevuse kuue nädala jooksul pärast 
nende poole pöördumist vastavalt lõike 1 
punktile a või b. Sel juhul loobub kohus, 
kuhu esimesena pöörduti, pädevusest. 
Muul juhul jätkab kohus, kuhu esimesena 
pöörduti, pädevuse teostamist vastavalt 
artiklitele 3–8.

Or. en
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Selgitus
Juhul kui kohtualluvus ei tulene automaatselt kohaldatavast õigusest, tuleks luua võimalus 
kohtuasja üleviimiseks ühe liikmesriigi kohtust teise liikmesriigi kohtusse, kui see on sobivam 
seetõttu, et ühel abikaasal on tugevamad ühendavad tegurid selle teise liikmesriigiga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Abikaasade teavitamine

Pädev ametiasutus on kohustatud 
teavitama abikaasat/abikaasasid mõistliku 
aja jooksul abieluvararežiimi käsitlevatest 
menetlustest, mis nende vastu on 
algatatud.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Erikaitsemeetmed

Enne otsuse langetamist pädeva kohtu 
kohta võetakse perekonna kodu vastavalt 
selle liikmesriigi õigusele, kelle kohtusse 
pöörduti, erikaitse alla, näiteks välistades 
selle müügi, kuni pädev kohus on 
langetanud otsuse.

Or. en

Selgitus

Selleks et kaitsta haavatavamat abikaasat ja kolmandaid pooli, nt ülalpeetavaid, on tähtis, et 
perekonna kodust ei oleks võimalik kiiresti vabaneda, enne kui pädev kohus on teinud otsuse, 
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ning lähtudes selle liikmesriigi õigusest, kelle kohtu poole pöörduti. See tagab, et 
kohtumenetluse ajal on haavatavamal abikaasal ja ülalpeetavatel olemas elukoht.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selle riigi õigust, millega kaasadel on 
koos kõige tugevam seos, võttes arvesse 
kõiki asjaolusid, eelkõige abielu sõlmimise
kohta.

c) selle riigi õigust, millega kaasadel on 
koos kõige tugevam seos, võttes arvesse 
kõiki asjaolusid, olenemata abielu 
sõlmimise kohast.

Or. en

Selgitus
Paljud paarid võivad abielluda välismaal, mis avaldab ebaselget mõju „kõige tugevama
seotuse” sätte kohaldamisele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist, tuleks juhul, kui 
abieluvararežiimi ei ole valitud, ühe 
abikaasa surma korral võimaluse korral 
järgida üleelanud abikaasa soove.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaasad otsustavad anda sellele 
muutmisele tagasiulatuva jõu, ei mõjuta 

Kui kaasad otsustavad anda sellele 
muutmisele tagasiulatuva jõu, ei mõjuta 
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see varem, muutmise hetkeni kehtinud 
õiguse kohaselt sõlmitud dokumentide 
kehtivust ega varasemast kohaldatavast 
õigusest tulenevaid kolmandate isikute 
õigusi.

see varem, muutmise hetkeni kehtinud 
õiguse kohaselt sõlmitud dokumentide 
kehtivust ega varasemast kohaldatavast 
õigusest tulenevaid kolmandate isikute 
õigusi. Õigusala töötaja teavitab mõlemat 
abikaasat eelnevalt individuaalselt selle 
valiku õiguslikest tagajärgedest.

Or. en

Selgitus
Tagasiulatuva mõjuga otsused ei anna kolmandatele pooltele suuremat õiguskindlust ning 
võivad abikaasadele tähendada suuremaid õigusabikulusid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
peab valik olema vähemalt sõnaselge ja 
vormistatud kirjaliku dokumendina, mille 
on kuupäevastanud ja alla kirjutanud 
mõlemad abikaasad.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
peab valik olema vähemalt sõnaselge ja 
vormistatud kirjaliku dokumendina, mille 
on kuupäevastanud ja alla kirjutanud 
mõlemad abikaasad ning mis on 
kinnitatud. Enne kohaldatava õiguse 
valimist teavitab õigusala töötaja mõlemat 
abikaasat individuaalselt selle valiku 
õiguslikest tagajärgedest.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
peab abieluvaraleping olema vähemalt 
kirjalik ning kuupäevastatud ja alla 
kirjutatud mõlema abikaasa poolt.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
peab abieluvaraleping olema vähemalt 
kirjalik, kuupäevastatud ja alla kirjutatud 
mõlema abikaasa poolt ning kinnitatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kui see on vastuolus varem sama hagi 
põhjal samu asjaosalisi hõlmavas asjas 
teises liikmesriigis või kolmandas riigis
tehtud otsusega, kui varasem otsus vastab 
taotluse saanud liikmesriigis 
tunnustamiseks vajalikele tingimustele.

d) kui see on vastuolus varem sama hagi 
põhjal samu asjaosalisi hõlmavas asjas 
teises liikmesriigis tehtud otsusega, kui 
varasem otsus vastab taotluse saanud 
liikmesriigis tunnustamiseks vajalikele 
tingimustele.

Or. en

Selgitus
Kolmanda riigi puhul pole tagatud vastastikune tunnustamine. See tähendab, et ELi 
liikmesriikide kohtuasutustel tuleb võib-olla tutvuda kolmandate riikide õigusega ja seda 
kohaldada, mis võib kaasa tuua märkimisväärsed kulud, viivitused ning vähendada hagejate 
ja kolmandate poolte õiguskindlust. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samas võib liikmesriigi õigusega ette 
näha, et abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatav õigus mõjutab kaasa ja 
kolmanda isiku õiguslikke suhteid üksnes 
juhul, kui neist vähemalt ühe alaline 
elukoht on selle liikmesriigi territooriumil 
ning selle riigi õigusega ette nähtud 
abieluvararežiimi avaldamise või 
registreerimise nõuded ei ole täitmata, 
välja arvatud juhul, kui kolmas isik oli või 
oleks pidanud olema teadlik 
abieluvararežiimi suhtes kohaldatavast 
õigusest.

2. Samas võib liikmesriigi õigusega ette 
näha, et abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatav õigus mõjutab kaasa ja 
kolmanda isiku õiguslikke suhteid üksnes 
juhul, kui neist vähemalt ühe alaline 
elukoht on selle liikmesriigi territooriumil 
ning selle riigi õigusega ette nähtud 
abieluvararežiimi avaldamise või 
registreerimise nõuded ei ole täitmata, 
välja arvatud juhul, kui kolmas isik oli 
teadlik abieluvararežiimi suhtes 
kohaldatavast õigusest.
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Or. en

Selgitus
Võib olla keeruline kindlaks teha, kas kolmas pool „oleks pidanud olema teadlik”, võttes 
arvesse enamiku abieluvaravaidluste rahvusvahelist iseloomu. See väljend on ebaselguse 
tõttu välja jäetud. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teeb lõigete 1 ja 2 kohaselt 
saadud teabe avalikult kättesaadavaks 
asjakohaste vahendite abil, kasutades 
eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku 
mitmekeelset veebisaiti.

3. Komisjon teeb lõigete 1 ja 2 kohaselt 
saadud teabe avalikult kättesaadavaks 
asjakohaste vahendite abil, kasutades 
eelkõige, aga mitte ainult tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitleva Euroopa 
õigusalase koostöö võrgustiku 
mitmekeelset veebisaiti.

Or. en

Selgitus

Teavet saab edastada ka muul viisil, nt mitmekeelse nõuandetelefoni abil. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kaaluvad asjakohaste 
meetmete võtmist tagamaks, et 
abikaasadele, kelle abielul on 
rahvusvaheline mõõde, oleks kättesaadav 
teave abieluvararežiimi valiku tagajärgede 
kohta ning õigusala töötajate kohta, 
kellega neil on võimalik konsulteerida.

Or. en
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