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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Naturalną konsekwencją zwiększonej mobilności ludności w obrębie państw członkowskich 
UE jest wzrost liczby międzynarodowych małżeństw, które mogą posiadać wiele składników 
majątku. Ponadto w przypadku par mieszkających w różnych państwach członkowskich, w 
momencie śmierci mogą pojawić się komplikacje z ustaleniem sytuacji majątku 
podlegającego więcej niż jednej sądowej jurysdykcji.

Szacuje się, że w 2007 r. w UE na 1 040 000 orzeczonych rozwodów 140 000 (czyli 13%) 
dotyczyło par międzynarodowych1. W związku z tym podstawowe znaczenie ma określenie, 
która krajowa jurysdykcja jest właściwa do spraw małżeńskiego ustroju majątkowego w 
przypadku rozwodu. 

Niniejsza opinia opracowana przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia zmierza w 
kierunku ochrony słabszego małżonka, uznając jednocześnie równość kobiet i mężczyzn w 
obliczu prawa. Główny celem niniejszej opinii jest zwiększenie świadomości kobiet, tak aby 
w razie konieczności zmierzenia się z konsekwencjami prawnymi małżeńskiego ustroju 
majątkowego były w stanie podjąć świadomą i sprawiedliwą decyzję w momencie, który w 
sposób nieunikniony jest momentem trudnym. Niniejsza opinia przedstawia praktyczne 
rozwiązania dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego, popierając jednocześnie i 
respektując suwerenną jurysdykcję państw członkowskich. 

Definicja i zakres

Sprawozdawczyni zwraca uwagę na fakt, że definicja „małżeńskiego ustroju majątkowego”
jest w UE zróżnicowana.  W związku z tym kluczowe znaczenie ma jasne i szczegółowe 
objaśnienie zakresu majątku, który zostanie uwzględniony we wniosku. Na przykład 
świadczenia alimentacyjne w niektórych państwach członkowskich wchodzą w zakres 
małżeńskiego ustroju majątkowego, podczas gdy w innych państwach nie.    

Sprawozdawczyni jest świadoma faktu, że zakres projektu tekstu Komisji dotyczy wyłącznie 
majątku małżeńskiego, a zarejestrowanym związkom partnerskim poświęcony jest odrębny, 
choć powiązany wniosek Komisji2.  Jednakże sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że 
takie te same równości i prawa powinny być dostępne dla wszystkich obywateli UE, bez 
względu na charakter zawartego przez nich związku, jednak należycie uwzględnić należy 
krajowe przepisy poszczególnych państw członkowskich.    

Główne wyzwania 

                                               
1 „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich”, s. 5 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf (27.10.2010)

2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i 
wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich 
(COM(2011)0127).
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Głównym wyzwaniem w niniejszej opinii jest uwzględnienie dwóch scenariuszy. Pierwszym 
jest śmierć jednego z małżonków, a drugim rozwód. Te dwie sytuacje komplikuje zasada 
pomocniczości, zgodnie z którą o małżeńskich ustrojach majątkowych decydują poszczególne 
państwa członkowskie, niekiedy za pośrednictwem dwustronnych lub wielostronnych umów. 
W związku z tym powstała w tym zakresie różnorodność w prawnych systemach państw 
członkowskich, a sprawozdawczyni wzywa do przestrzegania i wspierania tych systemów 
kontekście wąskiego zakresu wniosku Komisji.

W czasie opracowywania niniejszej opinii sprawozdawczyni była świadoma faktu, że nie 
wszystkie państwa członkowskie poparły ten projekt aktu i w związku z tym należy mieć 
nadzieję, że wniosek będzie elastyczny, co umożliwi tym państwom członkowskim ponowne 
rozważenie ich stanowiska. Ponadto nie osiągnięto wyraźnego porozumienia wśród państw 
członkowskich w sprawie powiązanego wniosku Komisji dotyczącego „dziedziczenia i 
spadku”1, który obecnie poddawany jest analizie Rady. 

Wspieranie słabszego małżonka lub stron trzecich 

Sprawozdawczyni zakłada, że podczas postępowania rozwodowego kobiety są niekiedy, 
chociaż nie zawsze, stroną znajdującą się w trudniejszej sytuacji niż mężczyźni w związku z 
tym, że mężczyzna jest często tym z małżonków, który zapewnia główne źródło utrzymania 
pary małżeńskiej lub jednostki rodzinnej. W związku z tym sprawozdawczyni wnosi o to, by 
kobiety otrzymywały odpowiednie wsparcie w tym trudnym okresie. Ponadto ochroną 
powinny zostać objęte strony trzecie, zwłaszcza dzieci pozostające na utrzymaniu. Zgodnie z 
tym podejściem, specjalną uwagę należy poświęcić domowi rodzinnemu, otaczając go 
ochroną przez niedopuszczanie do jego sprzedaży aż do momentu wydania w tej sprawie 
orzeczenia przez właściwy sąd, tak aby małżonek znajdujący się w trudniejszej sytuacji oraz 
osoby pozostające na utrzymaniu danej pary miały zapewnione miejsce zamieszkania.    

Wniosek Komisji Europejskiej podejmuje kwestię praw własności w sytuacji rozwodu i 
przewiduje elastyczne podejście w przypadku par przechodzących rozwód, dając im 
możliwość zastosowania odpowiedniego małżeńskiego ustroju majątkowego w sytuacjach, w 
których możliwe jest osiągnięcie obopólnej zgody. Jednakże w sytuacjach, w których 
obopólnej zgody nie ma, wniosek musi dążyć do ochrony strony znajdującej się w 
trudniejszej sytuacji i uwzględnienia wszelkich zmian okoliczności w obrębie małżeństwa.  

W przypadku śmierci jednego z małżonków

Sprawozdawczyni jest zdania, że może dojść do problemów, w przypadku gdy w chwili 
śmierci jednego z małżonków pozostały przy życiu małżonek nie ma możliwości wyboru 
przepisów, które mają mieć zastosowanie. Kwestia ta została ujęta w wyżej wymienionym 
projekcie sprawozdania w sprawie „dziedziczenia i spadku”, jednak należy podjąć działania w 
takim kierunku, by w przypadku gdy nie sporządzono testamentu, zapewniona była ochrona 
pozostałego przy życiu małżonka, a także by zagwarantowana mu była elastyczność w 
zakresie zarządzania majątkiem z uwzględnieniem jego zamierzeń.  

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących 
dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego (COM(2009)0154)
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Podatki

Kwestia opodatkowania majątku musi podlegać jurysdykcji państwa członkowskiego, 
zgodnie z kryterium, iż zastosowanie ma jurysdykcja zwykłego miejsca pobytu. Jednakże nie 
we wszystkich państwach członkowskich obowiązują dwustronne lub wielostronne umowy w 
sprawie opodatkowania, co oznacza, że w przypadku śmierci jednego z małżonków konieczne 
jest zagwarantowanie, że nie dojdzie do podwójnego opodatkowania.  

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Na wypadek niedokonania wyboru 
prawa właściwego i w celu pogodzenia 
potrzeby przewidywalności i pewności 
prawa z koniecznością uwzględnienia 
rzeczywistej sytuacji pary, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
zharmonizowane normy kolizyjne 
opierające się na łącznikach 
uszeregowanych według ważności, 
umożliwiające wskazanie prawa 
właściwego dla całości majątku 
małżonków. Pierwszym kryterium 
powinno być pierwsze wspólne miejsce 
zwykłego pobytu małżonków po zawarciu 
przez nich związku małżeńskiego, 
kolejnym – prawo państwa, którego 
wspólne obywatelstwo posiadają 
małżonkowie w chwili zawierania 
związku. Jeżeli żadne z powyższych 
kryteriów nie zostanie spełnione lub jeżeli 
małżonkowie nie posiadają pierwszego 
wspólnego miejsca zwykłego pobytu ze 
względu na wspólne podwójne 

(21) Na wypadek niedokonania wyboru 
prawa właściwego i w celu pogodzenia 
potrzeby przewidywalności i pewności 
prawa z koniecznością uwzględnienia 
rzeczywistej sytuacji pary, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
zharmonizowane normy kolizyjne 
opierające się na łącznikach 
uszeregowanych według ważności, 
umożliwiające wskazanie prawa 
właściwego dla całości majątku 
małżonków. Pierwszym kryterium 
powinno być pierwsze wspólne miejsce 
zwykłego pobytu małżonków po zawarciu 
przez nich związku małżeńskiego, 
kolejnym – prawo państwa, którego
wspólne obywatelstwo posiadają 
małżonkowie w chwili zawierania 
związku. Jeżeli żadne z powyższych 
kryteriów nie zostanie spełnione lub jeżeli 
małżonkowie nie posiadają pierwszego 
wspólnego miejsca zwykłego pobytu ze 
względu na wspólne podwójne 
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obywatelstwo w chwili zawierania 
związku, trzecie kryterium powinno 
stanowić prawo państwa, z którym 
małżonkowie mają wspólnie najściślejszy 
związek, z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności, a zwłaszcza państwa, w 
którym związek małżeński został zawarty,
z zastrzeżeniem, że istnienie tego ścisłego 
związku rozpatruje się uwzględniając stan 
w momencie zawierania małżeństwa.

obywatelstwo w chwili zawierania 
związku, trzecie kryterium powinno 
stanowić prawo państwa, z którym 
małżonkowie mają wspólnie najściślejszy 
związek, z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności, z zastrzeżeniem, że istnienie 
tego ścisłego związku rozpatruje się 
uwzględniając stan w momencie 
zawierania małżeństwa.

Or. en

Uzasadnienie
Wiele par udaje się za granicę w celu zawarcia związku małżeńskiego, co sprawia, że 
kryterium „najściślejszego związku” nie jest jasne.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W przypadku niedokonania wyboru 
prawa może okazać się, że słabszy 
małżonek nie był w stanie dokonać 
swobodnie sprawiedliwego wyboru 
dotyczącego majątku małżeńskiego w 
związku ze szczególnymi okolicznościami, 
takimi jak sytuacja zależności 
ekonomicznej lub finansowej, różnice w 
wynagrodzeniu, brak dostępu do 
informacji lub porady prawnej, czy też 
okoliczności związane z chorobą lub 
przemocą domową.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na znaczenie wyboru 
prawa właściwego dla małżeńskiego 
ustroju majątkowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
pewne zabezpieczenia gwarantujące, że 
małżonkowie lub przyszli małżonkowie są 
świadomi konsekwencji dokonanego 
wyboru. Wybór ten powinien przebiegać w 
sposób przewidziany dla umowy 
majątkowej małżeńskiej w prawie państwa, 
którego prawo wybrano jako prawo 
właściwe, lub w prawie państwa, w którym 
dokument został sporządzony, i mieć 
postać co najmniej dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą i podpisanego przez obu 
małżonków. Ponadto należy przestrzegać 
ewentualnych wymogów formalnych w 
zakresie ważności, jawności lub rejestracji 
takich umów, określonych prawem 
państwa, którego prawo wybrano jako 
prawo właściwe, lub prawem państwa, w 
którym sporządzono dokument.

(24) Ze względu na znaczenie wyboru 
prawa właściwego dla małżeńskiego 
ustroju majątkowego, niniejsze 
rozporządzenie powinno wprowadzać 
pewne zabezpieczenia gwarantujące, że 
małżonkowie lub przyszli małżonkowie są 
świadomi konsekwencji dokonanego 
wyboru. Wybór ten powinien przebiegać w 
sposób przewidziany dla umowy 
majątkowej małżeńskiej w prawie państwa, 
którego prawo wybrano jako prawo 
właściwe, lub w prawie państwa, w którym 
dokument został sporządzony, i mieć 
postać co najmniej dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą, podpisanego przez obu 
małżonków i potwierdzonego notarialnie.
W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony słabszego lub przyszłego 
małżonka jeszcze przed dokonaniem 
wyboru prawa właściwego, każde z 
małżonków powinno zostać indywidualnie 
i z wyprzedzeniem poinformowane przez 
prawnika o konsekwencjach prawnych 
tego wyboru. Ponadto należy przestrzegać 
ewentualnych wymogów formalnych w 
zakresie ważności, jawności lub rejestracji 
takich umów, określonych prawem 
państwa, którego prawo wybrano jako 
prawo właściwe, lub prawem państwa, w 
którym sporządzono dokument.

Or. en

Uzasadnienie
Dostęp małżonków do niezależnej porady prawnej u prawnika powinien umożliwić dokonanie 
samodzielnego i świadomego wyboru, dzięki któremu ochroną otoczony zostanie małżonek 
znajdujący się w trudniejszej sytuacji. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Małżonkowie lub przyszli 
małżonkowie, których związek ma 
charakter międzynarodowy, powinni mieć 
z odpowiednim wyprzedzeniem dostęp do 
informacji o konsekwencjach wyboru 
danego małżeńskiego ustroju 
majątkowego oraz o prawnikach, z 
którymi mogą się skonsultować przed 
podjęciem decyzji o zastosowaniu danego 
małżeńskiego ustroju majątkowego, 
zarówno w przypadku wątpliwości, jak i w 
przypadku słabszego położenia jednego z 
małżonków. Informacje na temat 
małżeńskich ustrojów majątkowych mogą 
zostać dołączone do „pakietu 
powitalnego”, który może być wręczany 
małżonkom, którzy sobie tego życzą, w 
przypadku kontaktowania się przez nich z 
ich ambasadą albo krajowymi lub 
lokalnymi władzami, zgodnie z systemem 
krajowym. Małżonkowie, których związek 
ma międzynarodowy charakter, powinni -
przy nabywania majątku za granicą, 
zostać z odpowiednim wyprzedzeniem i 
indywidualnie poinformowani o 
korzyściach związanych z wyborem 
danego małżeńskiego ustroju 
majątkowego. We wszystkich przypadkach 
przestrzegane musi być prawo państw 
członkowskich w dziedzinie 
równouprawnienia.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W wyjątkowych okolicznościach 
względy interesu publicznego powinny 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby 
to oczywiście sprzeczne z porządkiem 
publicznym państwa sądu orzekającego. 
Niezależnie od powyższego sądy nie 
powinny mieć możliwości zastosowania 
klauzuli porządku publicznego w celu 
odmowy stosowania prawa innego państwa 
lub odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego lub 
ugody sądowej, wydanych lub 
sporządzonych w innym państwie, w 
sytuacji, gdy zastosowanie klauzuli 
porządku publicznego byłoby sprzeczne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności z jej art. 21, 
zakazującym wszelkich form 
dyskryminacji.

(25) W wyjątkowych okolicznościach 
względy interesu publicznego powinny 
dawać sądom państw członkowskich 
możliwość odmowy stosowania prawa 
obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby 
to oczywiście sprzeczne z porządkiem 
publicznym państwa sądu orzekającego. 
Niezależnie od powyższego sądy nie 
powinny mieć możliwości zastosowania 
klauzuli porządku publicznego w celu 
odmowy stosowania prawa innego państwa 
lub odmowy uznania lub wykonania 
orzeczenia, dokumentu urzędowego lub 
ugody sądowej, wydanych lub 
sporządzonych w innym państwie, w 
sytuacji, gdy zastosowanie klauzuli 
porządku publicznego byłoby sprzeczne z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności z jej art. 21, 
zakazującym wszelkich form 
dyskryminacji oraz z art. 23, na mocy 
którego równość kobiet i mężczyzn musi 
być zapewniona we wszystkich 
dziedzinach.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia wyłączone są:

3. Nie naruszając względów równowagi i 
sprawiedliwości, z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia wyłączone są:

Or. en
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Uzasadnienie
W niektórych państwach członkowskich pozostały majątek jest traktowany zbiorczo i 
rozpatrywany łącznie, z uwzględnieniem równowagi i działania w dobrej wierze z myślą o 
zapewnieniu sprawiedliwej ochrony obu małżonków, przy czym w większości przypadków z 
dużym prawdopodobieństwem to kobieta, w stosownych przypadkach, zostanie uznana za 
główną opiekunkę dzieci. W innych państwach członkowskich majątek ten rozpatrywany jest 
oddzielnie. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) darowizny między małżonkami; (c) darowizny między małżonkami lub 
darowizny dla jednego z małżonków lub 
obu małżonków pochodzące od członków 
rodziny;

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli majątek ma być rozpatrywany oddzielnie, jak określono we wniosku Komisji, istotne 
jest, by wziąć pod uwagę wyłączenie z zakresu niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy 
darowizn pochodzących od członków rodziny, uprawnień emerytalnych, polis 
ubezpieczeniowych i funduszy rentowych. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) uprawnienia emerytalne;

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli majątek ma być rozpatrywany oddzielnie, jak określono we wniosku Komisji, istotne 
jest, by wziąć pod uwagę wyłączenie z zakresu niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy 
darowizn pochodzących od członków rodziny, uprawnień emerytalnych, polis 
ubezpieczeniowych i funduszy rentowych. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) polisy ubezpieczeniowe i fundusze 
rentowe.

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli majątek ma być rozpatrywany oddzielnie, jak określono we wniosku Komisji, istotne 
jest, by wziąć pod uwagę wyłączenie z zakresu niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy 
darowizn pochodzących od członków rodziny, uprawnień emerytalnych, polis 
ubezpieczeniowych i funduszy rentowych. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „sąd” – każdy właściwy organ 
sądowniczy państwa członkowskiego 
sprawujący funkcje orzecznicze w zakresie 
małżeńskich ustrojów majątkowych oraz 
każdy inny organ niesądowniczy lub 
osoba, które na mocy przekazania lub 
wyznaczenia przez organ sądowniczy 
państwa członkowskiego wykonują 
funkcje należące do kompetencji sądów, 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu;

(g) „sąd” – obejmuje wszelkie organy i 
ekspertów prawnych posiadających 
właściwość w zakresie małżeńskich 
ustrojów majątkowych i którzy sprawują 
funkcje sądowe, działają na mocy 
przekazania uprawnień przez sąd lub pod 
kontrolą sądu, pod warunkiem, że organy 
te lub eksperci prawni zapewniają 
gwarancje dotyczące ich bezstronności, a 
także gwarantują, że wszystkie strony 
zostaną wysłuchane, a decyzje podjęte na 
mocy prawa państwa członkowskiego, w 
którym prowadzą działalność:
– mogą stać się przedmiotem odwołania 
lub przeglądu organów sądowych; oraz
– mają podobną moc i skutek co 
orzeczenie organu sądowego w tej samej 
sprawie,
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania. 
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 
postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez 
obie strony. W przypadku braku zgody 
małżonków, kwestię jurysdykcji regulują 
przepisy art. 5 i kolejnych.

Zgoda ta może zostać wyrażona w każdej 
chwili, w tym w trakcie postępowania. 
Jeśli jest ona wyrażana przed rozpoczęciem 
postępowania, musi zostać sformułowana 
na piśmie, opatrzona datą, podpisana przez 
obie strony i potwierdzona notarialnie. 
Przed wyrażeniem zgody każde z 
małżonków powinno zostać indywidualnie 
poinformowane przez prawnika o 
prawnych konsekwencjach tego wyboru.

Or. en

Uzasadnienie
Dostęp małżonków do niezależnej porady prawnej u prawnika powinien umożliwić dokonanie 
samodzielnego i świadomego wyboru, dzięki któremu ochroną otoczony zostanie małżonek 
znajdujący się w trudniejszej sytuacji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Przekazanie do sądu lepiej 

umiejscowionego do rozpatrzenia sprawy
1. Na zasadzie wyjątku, sądy państwa 
członkowskiego właściwe do rozstrzygania 
w sprawie głównej, jeżeli uznają, że sąd 
innego państwa członkowskiego, z którym 
jedno z małżonków posiada szczególny 
związek, będzie lepiej umiejscowiony do 
rozpatrzenia sprawy lub jej szczególnej 
części, oraz jeżeli leży to w najlepszym 
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interesie małżonka, mogą:
(a) zawiesić sprawę lub jej część i zaprosić 
strony do złożenia wniosku przed sądem 
innego państwa członkowskiego zgodnie z 
ust. 4; lub
(b) zażądać od sądu innego państwa 
członkowskiego przejęcia właściwości 
zgodnie z ust. 5.
2. Ustęp 1 stosuje się:
(a) na wniosek strony; lub
(b) z urzędu; lub
(c) na wniosek sądu innego państwa 
członkowskiego, z którym małżonek 
posiada szczególny związek, zgodnie z ust. 
3.
3. Uważa się, że małżonek posiada 
szczególny związek z państwem 
członkowskim wymienionym w ust. 1, 
jeżeli to państwo członkowskie:
(a) stało się miejscem stałego 
zamieszkania małżonka po wytoczeniu 
powództwa przed sądem określonym w 
ust. 1; lub
(b) jest poprzednim miejscem stałego 
zamieszkania małżonka; lub
(c)jest państwem, którego obywatelstwo 
lub – w przypadku Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii – wspólne miejsce 
zamieszkania posiada oboje małżonków.
(d) jest miejscem, w którym znajduje się 
majątek obu małżonków.
4. Sąd państwa członkowskiego właściwy 
do rozstrzygania w sprawie głównej ustala 
termin wytoczenia powództwa przed 
sądem innego państwa członkowskiego 
zgodnie z ust. 1.
Jeżeli powództwo nie zostanie wytoczone 
w wyznaczonym terminie, sąd, przed 
którym wytoczono powództwo, jest nadal 
właściwy do orzekania zgodnie z art. 3-8.
5. Sądy innego państwa członkowskiego 
mogą, jeżeli w związku ze szczególnymi 
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okolicznościami sprawy leży to w 
najlepszym interesie dzieci danej pary, 
zaakceptować właściwość w ciągu sześciu 
tygodni od daty wytoczenia powództwa 
zgodnie z ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b). W 
tym przypadku sąd, przed który najpierw 
wytoczono powództwo, odmawia 
właściwości. Jeżeli sądy innego państwa 
członkowskiego nie zaakceptują 
właściwości, sąd, przed który najpierw 
wytoczono powództwo, jest nadal właściwy 
do orzekania zgodnie z art. 3-8.

Or. en

Uzasadnienie
Należy przewidzieć możliwość przenoszenia sprawy między sądami państw członkowskich w 
przypadku gdy inny sąd jest lepiej umiejscowiony do rozpatrzenia sprawy z uwagi na to, że 
jedno z małżonków ma ściślejsze związki z innym państwem członkowskim.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Dostarczanie informacji małżonkom

Właściwe władze są zobowiązane do 
dostarczenia małżonkowi (małżonkom) w 
odpowiednim i racjonalnym terminie 
informacji o wszelkich wszczętych 
przeciwko niemu (nim) postępowaniach 
dotyczących małżeńskich ustrojów 
majątkowych.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Specjalne środki zabezpieczające

Zanim właściwy sąd podejmie jakąkolwiek 
decyzję, specjalną ochroną powinien 
zostać objęty dom rodzinny za 
pośrednictwem takich środków, jak 
ochrona uniemożliwiająca sprzedaż tego 
majątku, zgodnie z prawem właściwego 
państwa członkowskiego, a środki te 
powinny mieć zastosowanie do momentu 
wydania orzeczenia przez właściwy sąd.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony małżonka znajdującego się w trudniejszej sytuacji oraz ochrony stron 
trzecich, jakimi są osoby pozostające na utrzymaniu, istotne jest, by objąć dom rodzinny 
ochroną przed szybką sprzedażą aż do momentu wydania orzeczenia przez właściwy sąd, 
zgodnie z prawem właściwego państwa członkowskiego. Dzięki temu w czasie postępowania 
sądowego, w stosowanych przypadkach, małżonek znajdujący się w trudniejszej sytuacji oraz 
osoby pozostające na utrzymaniu danej pary będą miały zapewnione miejsce zamieszkania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) prawo państwa, z którym małżonkowie 
mają wspólnie najściślejszy związek, z 
uwzględnieniem wszelkich okoliczności, a 
zwłaszcza państwa, w którym związek 
małżeński został zawarty.

(c) prawo państwa, z którym małżonkowie 
mają wspólnie najściślejszy związek, z 
uwzględnieniem wszelkich okoliczności, 
bez względu na państwo, w którym 
związek małżeński został zawarty.

Or. en
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Uzasadnienie
Pewna liczba par udaje się za granicę w celu zawarcia związku małżeńskiego, co sprawia, że 
kryterium „najściślejszego związku” nie jest jasne.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bez uszczerbku dla ust. 1, w 
przypadku śmierci jednego z małżonków 
oraz w sytuacji, gdy nie dokonano wyboru 
małżeńskiego ustroju majątkowego, 
życzenia pozostającego przy życiu 
małżonka powinny w stosownych 
przypadkach mieć pierwszeństwo i być 
realizowane.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli małżonkowie postanawiają nadać 
zmianie prawa właściwego moc wsteczną, 
pozostaje to bez uszczerbku dla ważności 
wcześniejszych dokumentów 
sporządzonych na mocy prawa dotychczas 
mającego zastosowanie, ani dla praw osób 
trzecich wynikających z prawa uprzednio 
mającego zastosowanie.

Jeśli małżonkowie postanawiają nadać 
zmianie prawa właściwego moc wsteczną, 
pozostaje to bez uszczerbku dla ważności 
wcześniejszych dokumentów 
sporządzonych na mocy prawa dotychczas 
mającego zastosowanie, ani dla praw osób 
trzecich wynikających z prawa uprzednio 
mającego zastosowanie. Każde z 
małżonków jest indywidualnie i z 
wyprzedzeniem informowane przez 
prawnika o prawnych konsekwencjach 
swojego wyboru.

Or. en
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Uzasadnienie
Decyzje z mocą wsteczną nie doprowadzą do zwiększenia poziomu pewności prawnej dla 
stron trzecich i mogą być źródłem wyższych kosztów postępowania prawnego ponoszonych 
przez małżonków.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, wybór 
musi być co najmniej wyraźny, mieć 
postać dokumentu pisemnego, opatrzonego 
datą i podpisanego przez obu małżonków.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, wybór 
musi być co najmniej wyraźny, mieć 
postać dokumentu pisemnego, opatrzonego 
datą, podpisanego przez obu małżonków i
potwierdzonego notarialnie. Przed 
dokonaniem wyboru prawa właściwego 
każde z małżonków jest indywidualnie 
informowane przez prawnika o prawnych 
konsekwencjach tego wyboru.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, umowa 
majątkowa małżeńska musi mieć co 
najmniej postać dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą i podpisanego przez obu 
małżonków.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1, umowa 
majątkowa małżeńska musi mieć co 
najmniej postać dokumentu pisemnego, 
opatrzonego datą, podpisanego przez obu 
małżonków i potwierdzonego notarialnie.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) orzeczenia nie da się pogodzić z 
wcześniejszym orzeczeniem wydanym w 
innym państwie członkowskim albo w 
państwie trzecim w sporze o to samo 
roszczenie między tymi samymi stronami, 
o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia 
warunki konieczne do jego uznania w 
wezwanym państwie członkowskim.

(d) orzeczenia nie da się pogodzić z 
wcześniejszym orzeczeniem wydanym w 
innym państwie członkowskim w sporze o 
to samo roszczenie między tymi samymi 
stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie 
spełnia warunki konieczne do jego uznania 
w wezwanym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie
Nie ma gwarancji wzajemnego uznawania w stosunkach z państwami trzecimi. Będzie to 
oznaczać, że sądownictwo państw członkowskich UE będzie musiało przejść szkolenie z 
zakresu prawa państw spoza UE i następnie stosować to prawo, co może doprowadzić do 
znacznych kosztów, opóźnień, a także do zmniejszenia bezpieczeństwa prawnego strony 
skarżącej i osób trzecich. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednakże prawo państwa 
członkowskiego może przewidywać, że 
małżonek nie może powoływać się wobec 
osoby trzeciej na prawo właściwe dla
małżeńskiego ustroju majątkowego, jeśli 
jego miejsce zwykłego pobytu lub miejsce 
zwykłego pobytu osoby trzeciej znajduje 
się na terytorium tego państwa 
członkowskiego oraz jeśli przewidziane 
prawem tego państwa formalności w 
zakresie jawności lub rejestracji nie zostały 
spełnione, chyba że osoba trzecia znała lub 
powinna była znać prawo właściwe dla 
małżeńskiego ustroju majątkowego.

2. Jednakże prawo państwa 
członkowskiego może przewidywać, że 
małżonek nie może powoływać się wobec 
osoby trzeciej na prawo właściwe dla 
małżeńskiego ustroju majątkowego, jeśli 
jego miejsce zwykłego pobytu lub miejsce 
zwykłego pobytu osoby trzeciej znajduje 
się na terytorium tego państwa 
członkowskiego oraz jeśli przewidziane 
prawem tego państwa formalności w 
zakresie jawności lub rejestracji nie zostały 
spełnione, chyba że osoba trzecia znała 
prawo właściwe dla małżeńskiego ustroju 
majątkowego.
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Uzasadnienie
Upewnienie się, czy osoba trzecia „powinna była znać” prawo właściwe może okazać się 
trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter większości sporów 
dotyczących majątku małżeńskiego.  Element ten należy skreślić w związku z jego brakiem 
jasności. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja publicznie udostępnia w 
odpowiedni sposób informacje przekazane 
jej zgodnie z ust. 1 i 2, w szczególności na 
wielojęzycznej stronie internetowej 
europejskiej sieci sądowej w sprawach 
cywilnych i handlowych.

3. Komisja publicznie udostępnia w 
odpowiedni sposób informacje przekazane 
jej zgodnie z ust. 1 i 2, w szczególności. 
chociaż nie tylko, na wielojęzycznej 
stronie internetowej europejskiej sieci 
sądowej w sprawach cywilnych i 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje mogą być przekazywane w inny sposób, np. za pośrednictwem wielojęzycznej linii 
telefonicznej świadczącej usługi doradcze. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie rozważają 
podjęcie odpowiednich środków w celu 
zapewnienia, by małżonkowie, których 
związek ma charakter międzynarodowy, 
mieli dostęp do informacji o 
konsekwencjach wyboru danego 
małżeńskiego ustroju majątkowego oraz o 
prawnikach, z którymi mogą się 
skonsultować.
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Or. en


