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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

Suprantama, kad padidėjus ES valstybių narių gyventojų judumui, padaugėjo ir 
tarpvalstybinių santuokų, kai poros turi turto ne vienoje vietoje. Be to, kai poros gyvena 
skirtingose valstybėse narėse, mirties atveju joms gali būti sunku nustatyti savo turto, 
pasiskirsčiusio po keletą jurisdikcijų, teisinę padėtį.  

Remiantis skaičiavimais, 2007 m. buvo 140 000 (13 proc.) tarpvalstybinių porų skyrybų, o iš 
viso tais metais skyrybų ES įvyko 1 040 0001. Todėl labai svarbu, kad būtų išaiškinta, kurios 
valstybės narės sutuoktinių turto jurisdikcija taikoma, kai įvyksta tokios skyrybos. 

Šia nuomonę pateikė FEMM komitetas, kuris siekia, kad būtų apsaugotas pažeidžiamesnis 
sutuoktinis, tačiau jis taip pat pripažįsta, kad vyrai ir moterys prieš įstatymą yra lygūs. 
Pagrindinis nuomonės tikslas – didinti moterų sąmoningumą, kad, susidūrusios su sutuoktinių 
turto teisinio režimo teisiniais padariniais, neišvengiamai sunkiu metu jos galėtų priimti 
pagrįstą ir teisingą sprendimą  Šioje nuomonėje pateikiama praktinių sprendimų, susijusių su 
sutuoktinių turto teisiniais režimais, gerbiant valstybių narių suverenią jurisdikciją ir jos 
laikantis. 

Apibrėžtis ir taikymo sritis

Nuomonės referentė pažymi, kad sutuoktinių turto teisinio režimo apibrėžtis ES valstybėse 
narėse skiriasi.  Todėl labai svarbu aiškiai apibrėžti, koks turtas turėtų būti įtrauktas į 
pasiūlymo taikymo sritį. Pvz., kai kuriose valstybėse narėse išlaikymo išlaidos priklauso 
sutuoktinių turto teisinio režimo taikymo sričiai, kitose – ne.    

Nuomonės referentė atsižvelgė į tai, kad Komisijos pasiūlymo projekto taikymo sritis susijusi 
tik su sutuoktinių turtu ir kad registruotos partnerystės aptariamos atskirame, bet susijusiame 
Komisijos pasiūlyme.2 Tačiau nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad ta pati lygybė ir teisės 
turėtų būti suteiktos visiems ES piliečiams, neatsižvelgiant į sąjungos pobūdį, bet deramai 
atsižvelgiant į atskirų valstybių narių nacionalinius įstatymus.    

Pagrindiniai sunkumai 

Pagrindinis šioje nuomonėje aptariamas sunkumas – tai elgesys dviem skirtingais atvejais. 
Pirmas – tai sutuoktinio mirtis, o antras – sutuoktinių skyrybos. Šiuos du atvejus apsunkina 
subsidiarumo principas, pagal kurį sutuoktinių turto teisinius režimus reglamentuoja atskiros 
valstybės narės, kartais dvišalėmis ar daugiašalėmis konvencijomis. Tai lėmė valstybių narių 

                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", p. 5: 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf (2010 10 27).

2 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir 
vykdymo, susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis (COM(2011) 127 galutinis).
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teisinių sistemų įvairovę, kurią nuomonės referentė siauroje šio Komisijos pasiūlymo taikymo 
srityje skatina gerbti ir kurios siūlo laikytis.

Rengdama šią nuomonę nuomonės referentė atsižvelgė į tai, kad ne visos valstybės narės 
pasirašė šį direktyvos projektą, ir todėl buvo tikimasi, kad šis pasiūlymas bus lankstus ir 
nepasirašiusiosioms valstybėms narėms bus sudarytos sąlygos persvarstyti savo poziciją. Be 
to, valstybės narės aiškiai nesusitarė dėl susijusio Komisijos pasiūlymo dėl paveldėjimo ir 
testamentų1, kurį šiuo metu svarsto Taryba. 

Parama pažeidžiamam sutuoktiniui ir (arba) trečiosioms šalims 

Nuomonės referentė supranta, kad vykstant skyrybų procesui moterų padėtis kartais, bet 
nebūtinai kiekvienu atveju, būna pažeidžiamesnė, nes vyrai dažnai būna pagrindiniai poros ir 
(arba) šeimos išlaikytojai. Todėl nuomonės referentė prašo, kad moterys šiuo sunkiu metu 
būtų tinkamai remiamos. Be to, apsauga turėtų būti teikiama ir trečiosioms šalims, ypač 
išlaikomiems vaikams. Vadovaujantis šiuo požiūriu, ypatingą dėmesį reikia skirti šeimos 
namams, kad jie nebūtų parduodami tol, kol kompetentingas teismas nepriims sprendimo, taip 
užtikrinant, kad pažeidžiamas sutuoktinis ir išlaikytiniai turėtų vietą, kur gyventi.    

Europos Komisijos pasiūlyme nagrinėjamos nuosavybės teisės skyrybų atveju ir 
besiskiriančioms poroms suteikia lankstumą, jei gali būti pasiektas bendras sutarimas, 
pasirinkti tinkamą sutuoktinių turto teisinį režimą. Tačiau pasiūlyme reikia atsižvelgti į 
silpnesniosios šalies apsaugą ir galbūt pasikeitusias santuokos aplinkybes tuo atveju, kai tokio 
susitarimo nepasiekiama.  

Mirus sutuoktiniui

Nuomonės referentė mano, kad gali kilti problemų, kai vienas sutuoktinis miršta, o kitas 
negali pasirinkti, kokios taisyklės ir teisinės nuostatos turi būti taikomos. Tai aptariama 
minėtajame pranešimo dėl paveldėjimo ir testamentų projekte, tačiau kai testamento nesama, 
reikia stengtis užtikrinti, kad likęs sutuoktinis būtų apsaugotas ir jam būtų suteiktas 
lankstumas tvarkyti turtą atsižvelgiant į savo norus.  

Apmokestinimas

Turto apmokestinimo klausimas turi priklausyti valstybių narių jurisdikcijai, nes taikytina 
jurisdikcija nustatoma pagal įprastinės gyvenamosios vietos kriterijų. Tačiau ne visos 
valstybės narės yra sudariusios dvišalius ar daugiašalius apmokestinimo susitarimus, o tai 
reiškia, jog turi būti užtikrinta, kad mirus sutuoktiniui nebūtų apmokestinama dvigubai.

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų 
ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo 
pradėjimo naudoti (COM (2009) 0154).
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei taikytina teisė nepasirenkama ir 
siekiant taikytinos teisės numatomumą 
suderinti su būtinybe užtikrinti teisinį 
saugumą, pirmiausia atsižvelgiant į 
santuokinio gyvenimo faktines aplinkybes, 
šiuo reglamentu reikia nustatyti suderintas 
kolizines normas remiantis hierarchiniu 
siejamųjų kriterijų sąrašu, kuris leistų 
nustatyti visam sutuoktinių turtui taikytiną 
teisę. Pirmiausia reikėtų vadovautis 
sutuoktinių pirmos bendros įprastinės 
gyvenamosios vietos po santuokos 
sudarymo kriterijumi, o tik po to – sudarant 
santuoką sutuoktinių turėtos bendros 
pilietybės kriterijumi. Jei netenkinamas nė 
vienas iš šių kriterijų arba jei sudarydami 
santuoką bendrą dvigubą pilietybę turintys 
sutuoktiniai neturi pirmos bendros 
įprastinės gyvenamosios vietos, tuomet 
kaip trečiuoju kriterijumi turėtų būti 
vadovaujamasi valstybės, su kuria, 
atsižvelgiant į visas aplinkybes, visų pirma 
į santuokos sudarymo vietą, abu 
sutuoktinius sieja glaudžiausi ryšiai 
sudarant santuoką, teise.

(21) Jei taikytina teisė nepasirenkama ir 
siekiant taikytinos teisės numatomumą 
suderinti su būtinybe užtikrinti teisinį 
saugumą, pirmiausia atsižvelgiant į 
santuokinio gyvenimo faktines aplinkybes, 
šiuo reglamentu reikia nustatyti suderintas 
kolizines normas remiantis hierarchiniu 
siejamųjų kriterijų sąrašu, kuris leistų 
nustatyti visam sutuoktinių turtui taikytiną 
teisę. Pirmiausia reikėtų vadovautis 
sutuoktinių pirmos bendros įprastinės 
gyvenamosios vietos po santuokos 
sudarymo kriterijumi, o tik po to – sudarant 
santuoką sutuoktinių turėtos bendros 
pilietybės kriterijumi. Jei netenkinamas nė 
vienas iš šių kriterijų arba jei sudarydami 
santuoką bendrą dvigubą pilietybę turintys 
sutuoktiniai neturi pirmos bendros 
įprastinės gyvenamosios vietos, tuomet 
kaip trečiuoju kriterijumi turėtų būti 
vadovaujamasi valstybės, su kuria, 
atsižvelgiant į visas aplinkybes, abu 
sutuoktinius sieja glaudžiausi ryšiai 
sudarant santuoką, teise.

Or. en

Pagrindimas
Daugelis porų gali išvykti susituokti užsienyje, o tada taptų neaišku, kaip taikyti artimiausio 
ryšio sąlygą.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Jei teisės negalima pasirinkti, gali 
nutikti taip, kad pažeidžiamas sutuoktinis 
dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai 
ekonominė ar finansinė priklausomybė, 
darbo užmokesčio skirtumas, galimybių 
gauti informacijos arba teisinę 
konsultaciją trūkumas, arba su liga ar 
smurtu šeimoje susijusių aplinkybių 
neturi galimybės laisvai ir sąžiningai 
pasirinkti sutuoktinių turto teisinio 
režimo.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į sutuoktinių turto 
teisiniam režimui taikytinos teisės svarbą, 
reglamentu reikia numatyti tam tikras 
garantijas, kad sutuoktiniai arba būsimi 
sutuoktiniai suvoktų pasirinkimo 
pasekmes. Pasirinkimas turės būti 
įformintas pagal pasirinktos valstybės arba 
dokumento parengimo vietos valstybės 
vedybų sutartims taikomas teisės nuostatas 
ir bent jau suformuluotas raštu, datuotas 
bei pasirašytas abiejų sutuoktinių. Be to, 
reikės paisyti galimų papildomų 
pasirinktoje arba dokumento parengimo 
vietos valstybės teisėje nustatytų formos 
reikalavimų dėl tokių sutarčių galiojimo, 
viešinimo arba registravimo.

(24) Atsižvelgiant į sutuoktinių turto 
teisiniam režimui taikytinos teisės svarbą, 
reglamentu reikia numatyti tam tikras 
garantijas, kad sutuoktiniai arba būsimi 
sutuoktiniai suvoktų pasirinkimo 
pasekmes. Pasirinkimas turės būti 
įformintas pagal pasirinktos valstybės arba 
dokumento parengimo vietos valstybės 
vedybų sutartims taikomas teisės nuostatas 
ir bent jau suformuluotas raštu, datuotas 
bei pasirašytas abiejų sutuoktinių ir 
patvirtintas. Siekiant užtikrinti tinkamą 
pažeidžiamo sutuoktinio arba būsimo 
sutuoktinio apsaugą prieš pasirenkant 
taikytiną teisę, praktikuojantis teisininkas 
turėtų iš anksto asmeniškai informuoti 
kiekvieną sutuoktinį apie šio pasirinkimo 
teisines pasekmes. Be to, reikės paisyti 
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galimų papildomų pasirinktoje arba 
dokumento parengimo vietos valstybės 
teisėje nustatytų formos reikalavimų dėl 
tokių sutarčių galiojimo, viešinimo arba 
registravimo.

Or. en

Pagrindimas
Sutuoktinių galimybė gauti nepriklausomą teisinę praktikuojančio teisininko konsultaciją 
turėtų sudaryti sąlygas pasirinkti nepriklausomai ir pagrįstai ir tai turėtų apsaugoti 
sutuoktinį, kuris gali būti pažeidžiamas. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Sutuoktiniai ar būsimi sutuoktiniai, 
kurių sąjungai būdingas tarptautinis 
aspektas, turėtų turėti galimybę iš anksto 
gauti informacijos apie sutuoktinių turto 
teisinio režimo pasirinkimo pasekmes ir 
apie praktikuojančius teisininkus, su 
kuriais galima pasikonsultuoti prieš 
priimant sprendimą dėl sutuoktinių turto 
teisinio režimo, jei esama abejonių arba 
jei sutuoktinis yra pažeidžiamas. 
Informacija apie sutuoktinių turto 
režimus gali būti įtraukta į informacinį 
paketą, kurį sutuoktiniai, jei pageidauja, 
gali gauti susisiekę su savo ambasada 
arba nacionalinės ar vietos valdžios 
institucijomis, remiantis nacionaline 
sistema. Sutuoktiniai, kurių sąjungai 
būdingas tarptautinis aspektas, įsigyjantys 
turto užsienyje, turėtų būti iš anksto 
asmeniškai informuojami apie 
sutuoktinių turto teisinio režimo 
pasirinkimo teikiamus privalumus. Visais 
atvejais turi būti laikomasi valstybių narių 
lyčių lygybės teisės aktų.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turi būti suteikta galimybė 
nepaisyti užsienio teisės, jei konkrečiu 
atveju ši akivaizdžiai prieštarautų ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. Tačiau 
teismams neturėtų būti suteikta galimybė 
vadovautis viešosios tvarkos išimtimi 
siekiant nepaisyti kitos valstybės teisės 
arba atsisakyti pripažinti ar vykdyti kitoje 
valstybėje priimtą teismo sprendimą, 
parengtą autentišką dokumentą ir sudarytą 
teisminį susitarimą, jei tai prieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo 
draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija.

(25) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turi būti suteikta galimybė 
nepaisyti užsienio teisės, jei konkrečiu 
atveju ši akivaizdžiai prieštarautų ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. Tačiau 
teismams neturėtų būti suteikta galimybė 
vadovautis viešosios tvarkos išimtimi 
siekiant nepaisyti kitos valstybės teisės 
arba atsisakyti pripažinti ar vykdyti kitoje 
valstybėje priimtą teismo sprendimą, 
parengtą autentišką dokumentą ir sudarytą 
teisminį susitarimą, jei tai prieštarautų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai, ypač jos 21 straipsniui, kuriuo 
draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija, ir 23 straipsniui, kuriame 
reikalaujama, kad visose srityse būtų 
užtikrinta vyrų ir moterų lygybė.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas netaikomas: 3. Nepažeidžiant pusiausvyros ir 
teisingumo, šis reglamentas netaikomas:

Or. en

Pagrindimas
Kai kuriose valstybėse narėse likęs turtas vertinamas kartu ir traktuojamas kaip vienas 
dalykas, atsižvelgiant į abiejų sutuoktinių apsaugos pusiausvyrą ir teisingumą. Prireikus, 
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dažniausiai moteris būna vaikų pagrindinė globėja. Kitose valstybėse narėse toks turtas 
traktuojamas atskirai. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sutuoktinių vieno kitam dovanotoms 
dovanoms,

c) sutuoktinių vieno kitam dovanotoms 
dovanoms arba šeimos narių dovanoms 
vienam iš sutuoktinių ar abiem 
sutuoktiniams,

Or. en

Pagrindimas
Jei turtas traktuojamas atskirai, kaip išdėstyta Komisijos pasiūlyme, svarbu taip pat 
apsvarstyti galimybę į siūlomos direktyvos taikymo sritį neįtraukti šeimos narių dovanų, teisių 
į pensiją, draudimo sutarčių ir pensijų fondų. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) teisėms į pensiją,

Or. en

Pagrindimas
Jei turtas traktuojamas atskirai, kaip išdėstyta Komisijos pasiūlyme, svarbu taip pat 
apsvarstyti galimybę į siūlomos direktyvos taikymo sritį neįtraukti šeimos narių dovanų, teisių 
į pensiją, draudimo sutarčių ir pensijų fondų. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) draudimo sutartoms ir pensijų 
fondams.

Or. en

Pagrindimas
Jei turtas traktuojamas atskirai, kaip išdėstyta Komisijos pasiūlyme, svarbu taip pat 
apsvarstyti galimybę į siūlomos direktyvos taikymo sritį neįtraukti šeimos narių dovanų, teisių 
į pensiją, draudimo sutarčių ir pensijų fondų. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija, vykdanti teisminę funkciją
sutuoktinių turto teisinio režimo
klausimais, taip pat neteisminė institucija 
arba asmuo, vykdantys jiems valstybių 
narių teisminės institucijos perduotas 
arba paskirtas teismų jurisdikcijos
funkcijas, numatytas šiame reglamente;

g) teismas – apima visas institucijas ir 
teisės specialistus, kurie yra 
kompetentingi tvarkyti sutuoktinių turto 
teisinio režimo reikalus, kurie vykdo 
teismines funkcijas, veikia 
vadovaudamiesi teismo suteiktas 
įgaliojimais arba veikia prižiūrimi teismo, 
jei tos institucijos ir teisės specialistai 
garantuoja nešališkumą ir užtikrina visų 
šalių teisę būti išklausytoms ir jei jų 
sprendimai pagal valstybės narės, kurioje 
jie veikia, teisę:
– gali būti apskųsti teisminei institucijai 
arba jos persvarstyti; taip pat
– savo galia ir poveikiu gali būti prilyginti 
teisminės institucijos sprendimams tuo 
pačiu klausimu;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas ir abiejų 
šalių pasirašytas. Sutuoktiniams 
nesudarius susitarimo, jurisdikcija 
reglamentuojama 5 ir kitais straipsniais.

Susitarimą galima sudaryti bet kuriuo 
metu, taip pat teismo proceso metu. Jei jis 
sudaromas prieš teismo procesą, turi būti 
suformuluotas raštu, datuotas, abiejų šalių 
pasirašytas ir patvirtintas. Prieš sudarant 
susitarimą praktikuojantis teisininkas 
turėtų asmeniškai informuoti kiekvieną 
sutuoktinį apie šio pasirinkimo teisines 
pasekmes.

Or. en

Pagrindimas
Sutuoktinių galimybė gauti nepriklausomą teisinę praktikuojančio teisininko konsultaciją 
turėtų sudaryti sąlygas pasirinkti nepriklausomai ir pagrįstai ir tai turėtų apsaugoti 
sutuoktinį, kuris gali būti pažeidžiamas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Perdavimas teismui, geriau tinkančiam 

nagrinėti bylą
1. Išimties tvarka valstybės narės teismai, 
turintys jurisdikciją nagrinėti bylą iš 
esmės, manydami, kad kuris nors kitos 
valstybės narės, su kuria sutuoktinį sieja 
konkretus ryšys, teismas būtų tinkamesnis 
nagrinėti bylą ar kurią nors konkrečią jos 
dalį, ir jei tai labiausiai atitinka abiejų 
sutuoktinių interesus, gali:
a) sustabdyti atitinkamą bylą arba jos dalį 
ir paraginti šalis pateikti pareiškimą tos 
kitos valstybės narės teismui pagal šio 
straipsnio 4 dalį; arba
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b) prašyti kitos valstybės narės teismą 
prisiimti jurisdikciją pagal šio straipsnio 5 
dalį.
2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma:
a) šalies prašymu, arba
b) paties teismo iniciatyva, arba
c) kitos valstybės narės, su kuria 
sutuoktinį sieja konkretus ryšys, teismo 
prašymu pagal šio straipsnio 3 dalį.
3. Sutuoktinis laikomas turinčiu konkretų 
ryšį su valstybe nare, kaip minėta šio 
straipsnio 1 dalyje, jei ta valstybė narė:
a) iškėlus bylą šio straipsnio 1 dalyje 
minėtame teisme, tapo sutuoktinio 
įprastine gyvenamąja vieta; arba
b) yra buvusi sutuoktinio įprastinė 
gyvenamoji vieta; arba
c)tas sutuoktinis yra tos valstybės narės 
pilietis arba  – Jungtinės Karalystės ir 
Airijos atveju – ta valstybė narė yra 
bendra sutuoktinių gyvenamoji vieta;
d) yra vieta, kurioje sutuoktiniai turi 
turto.
4. Valstybės narės teismai, turintys 
jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės, 
nustato terminą, per kurį tos kitos 
valstybės narės teismas perima bylą savo 
žinion pagal šio straipsnio 1 dalį.
Jei teismai per tą laiką neperima bylos, 
teismas, kuriame buvo iškelta byla, toliau 
naudojasi jurisdikcija pagal 3–8 
straipsnius.
5. Tos kitos valstybės narės teismai tais 
atvejais, kai dėl konkrečių bylos 
aplinkybių tai labiausiai atitinka tos 
sąjungos vaiko interesus, per šešias 
savaites nuo bylos iškėlimo juose pagal 
šio straipsnio 1 dalies a arba b punktą 
priima jurisdikciją. Šiuo atveju teismas, 
kuriame pirmiausia buvo iškelta byla, 
atsisako jurisdikcijos. Priešingu atveju 
teismas, kuriame pirmiausia buvo iškelta 
byla, toliau naudojasi jurisdikcija pagal 
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3–8 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas
Tuo atveju, kai pagal taikytiną teisę jurisdikcija nenustatoma automatiškai, turėtų būti 
numatyta galimybė perduoti bylą kitos valstybės teismui, jei tai tinkamesnė vieta, nes 
sutuoktinis yra stipriau susijęs su kita valstybe nare.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Informacijos teikimas sutuoktiniams

Kompetentinga institucija privalo per 
pagrįstą laikotarpį informuoti sutuoktinį 
(-ius) apie visus prieš juos pradėtus su 
sutuoktinių turto teisiniu režimu 
susijusius teismo procesus.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Specialios apsaugos priemonės

Prieš priimant sprendimą dėl 
kompetentingo teismo, kol 
kompetentingas teismas pateikia 
sprendimą, pagal valstybės narės teisę 
šeimos namams taikoma speciali apsauga, 
įgyvendinant priemones, kaip antai 
šeimos namų apsauga nuo pardavimo.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti pažeidžiamą sutuoktinį ir trečiąsias šalis, kaip antai išlaikytiniai, svarbu, 
kad, kol kompetentingas teismas nepriims sprendimo, remiantis susijusios valstybės narės 
teise, šeimos namai būtų apsaugoti nuo greito pardavimo. Tai užtikrins, kad vykstant teismo 
procesui pažeidžiamas sutuoktinis ir išlaikytiniai turėtų vietą, kur gyventi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybės, su kuria, atsižvelgiant į visas 
aplinkybes, visų pirma į santuokos 
sudarymo vietą, sutuoktinius sieja 
glaudžiausi ryšiai, teisė.

c) valstybės, su kuria, atsižvelgiant į visas 
aplinkybes, nepriklausomai nuo santuokos 
sudarymo vietos, sutuoktinius sieja 
glaudžiausi ryšiai, teisė.

Or. en

Pagrindimas
Pora gali išvykti susituokti užsienyje, o tada taptų neaišku, kaip taikyti artimiausio ryšio 
sąlygą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, mirus 
sutuoktiniui, jei nebuvo pasirinktas 
sutuoktinių turto teisinis režimas, 
atitinkamais atvejais turėtų būti visų 
pirma atsižvelgiama į likusio sutuoktinio 
norus ir jų paisoma.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei sutuoktiniai nusprendžia, kad taikytinos 
teisės pakeitimas galioja atgaline data, 
galiojimas atgaline data neturi poveikio nei 
pagal anksčiau taikytą teisę sudarytų 
sandorių galiojimui, nei iš anksčiau 
taikytos teisės kylančioms trečiųjų asmenų 
teisėms.

Jei sutuoktiniai nusprendžia, kad taikytinos 
teisės pakeitimas galioja atgaline data, 
galiojimas atgaline data neturi poveikio nei 
pagal anksčiau taikytą teisę sudarytų 
sandorių galiojimui, nei iš anksčiau 
taikytos teisės kylančioms trečiųjų asmenų 
teisėms. Praktikuojantis teisininkas iš 
anksto asmeniškai informuoja kiekvieną 
sutuoktinį apie šio pasirinkimo teisines 
pasekmes.

Or. en

Pagrindimas
Atgaline data taikomi sprendimai nesuteiks didesnio teisinio tikrumo trečiosioms šalims, o 
sutuoktiniams gali lemti didesnes teisines išlaidas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 
pasirinkimas turi būti bent aiškiai 
išreikštas, suformuluotas raštu, datuotas ir
abiejų šalių pasirašytas.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 
pasirinkimas turi būti bent aiškiai 
išreikštas, suformuluotas raštu, datuotas,
abiejų šalių pasirašytas ir patvirtintas.
Prieš pasirenkant taikytiną teisę 
praktikuojantis teisininkas asmeniškai 
informuoja kiekvieną sutuoktinį apie šio 
pasirinkimo teisines pasekmes.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, vedybų 
sutartis turi būti bent sudaroma raštu, 
datuota ir abiejų sutuoktinių pasirašyta.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, vedybų 
sutartis turi būti bent sudaroma raštu, 
datuota, abiejų sutuoktinių pasirašyta ir 
patvirtinta.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jis nesuderinamas su anksčiau kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje
priimtu teismo sprendimu byloje, iškeltoje 
dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu ir 
tarp tų pačių šalių, jei anksčiau priimtas 
sprendimas tenkina reikiamas jo 
pripažinimo valstybėje narėje, į kurią 
kreipiamasi, sąlygas.

d) jis nesuderinamas su anksčiau kitoje 
valstybėje narėje priimtu teismo sprendimu 
byloje, iškeltoje dėl to paties dalyko, tuo 
pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių, kai 
anksčiau priimtas sprendimas tenkina 
reikiamas jo pripažinimo valstybėje narėje, 
į kurią kreipiamasi, sąlygas.

Or. en

Pagrindimas
Nėra garantijų dėl abipusio pripažinimo trečiojoje šalyje. Tai reiškia, kad ES valstybių narių 
teismams gali tekti susipažinti su ES nepriklausančių trečiųjų šalių teise ir ją taikyti, o tai gali 
lemti didžiules išlaidas, vėlavimą ir mažesnį teisinį tikrumą ieškovams ir trečiosioms šalims. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau valstybės narės teisėje gali būti 2. Tačiau valstybės narės teisėje gali būti 
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numatyta, kad sutuoktinių turto teisiniam 
režimui taikytina teise sutuoktinis negali 
remtis prieš trečiąjį asmenį, jei vienas ar 
kitas turi įprastinę gyvenamąją vietą jos 
teritorijoje ir jei neįvykdytos šioje teisėje 
numatytos registravimo ar viešinimo 
sąlygos, nebent trečiasis asmuo žinojo arba 
turėjo žinoti, kurios valstybės teisė 
taikytina sutuoktinių turto teisiniam 
režimui.

numatyta, kad sutuoktinių turto teisiniam 
režimui taikytina teise sutuoktinis negali 
remtis prieš trečiąjį asmenį, jei vienas ar 
kitas turi įprastinę gyvenamąją vietą jos 
teritorijoje ir jei neįvykdytos šioje teisėje 
numatytos registravimo ar viešinimo 
sąlygos, nebent trečiasis asmuo žinojo, 
kurios valstybės teisė taikytina sutuoktinių 
turto teisiniam režimui.

Or. en

Pagrindimas
Gali būti sunku nustatyti, ar trečioji šalis „turėjo žinoti“, ypač atsižvelgiant į tarptautinį 
daugelio ginčų dėl sutuoktinių turto pobūdį.  Ši frazė išbraukiama, nes jos taikymo sritis 
neaiški. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktą 
informaciją Komisija viešai paskelbia 
tinkamomis priemonėmis, visų pirma 
Europos teisminio tinklo civilinėse ir 
komercinėse bylose interneto svetainėje.

3. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktą 
informaciją Komisija viešai paskelbia 
tinkamomis priemonėmis, visų pirma, 
tačiau ne tik Europos teisminio tinklo 
civilinėse ir komercinėse bylose interneto 
svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Informacija gali būti paskelbiama ir kitomis priemonėmis, pvz., per daugiakalbę pagalbos 
telefonu liniją. 
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės apsvarsto galimybę 
imtis atitinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad sutuoktiniai, kurių 
sąjungai būdingas tarptautinis aspektas, 
galėtų gauti informacijos apie sutuoktinių 
turto teisinio režimo pasirinkimo 
pasekmes ir apie praktikuojančius 
teisininkus, su kuriais galėtų 
pasikonsultuoti.

Or. en


