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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

S rastom mobility osôb v rámci členských štátov EÚ rastie prirodzene aj počet cezhraničných 
manželstiev, keď páry môžu vlastniť viaceré majetky. Okrem toho páry, ktoré žijú v čase 
smrti v rôznych členských štátoch, môžu mať komplikácie so svojimi majetkami, ak patria do 
právomoci rôznych súdov.  

Odhaduje sa, že „v roku 2007 bolo z celkového počtu 1,040,000 rozvodov v EÚ 140,000 
(13%) rozvodov cezhraničných manželstiev 1“. Je preto nevyhnutné objasniť, právomoc pre 
oblasť majetkových režimov manželov ktorého členského štátu sa uplatňuje, keď dôjde k 
takémuto rozchodu. 

Toto je stanovisko výboru FEMM, v ktorom sa predpokladá ochrana zraniteľnejšieho z 
manželov, pričom uznáva rovnosť mužov a žien pred zákonom. Hlavným cieľom stanoviska 
je zvýšiť informovanosť žien tak, aby v prípade, že by museli čeliť právnym dôsledkom 
majetkového režimu manželov, mohli urobiť kvalifikované rozhodnutie v tejto nevyhnutne 
ťažkej situácii. Stanovisko ponúka praktické riešenia majetkového režimu manželov, pričom 
sa zachová a rešpektuje nezávislá právomoc členských štátov. 

Definícia a rozsah pôsobnosti

Spravodajca poznamenáva, že definície „majetkového režimu manželov“ sa v EÚ rôznia. 
Preto je nutné jasne vymedziť majetky, ktoré by mali byť do návrhu zahrnuté. Napríklad 
platby výživného patria v niektorých členských štátoch do pôsobnosti majetkového režimu 
manželov, v iných nie. 

Spravodajkyňa si uvedomuje, že návrh Komisie sa týka len majetku manželov a že 
registrovanými partnerstvami sa zaoberá samostatný, ale súvisiaci návrh Komisie. 2 Chcela by 
však zdôrazniť, že nárok na rovnosť a tie isté práva by mali mať všetci občania EÚ bez 
ohľadu na povahu zväzku, pričom by sa mali náležite dodržiavať vnútroštátne právne 
predpisy jednotlivých členských štátov. 

Hlavné výzvy 

Hlavnou úlohou tohto stanoviska je riešenie dvoch odlišných situácií. Prvou je smrť manžela, 
druhou rozvod manželov. Tieto dve situácie komplikuje zásada subsidiarity, keďže majetkový 
režim manželov patrí do pôsobnosti jednotlivých členských štátov, niekedy na základe 
dvojstranných alebo viacstranných dohôd. To viedlo k rôznorodosti právnych systémov 

                                               
1 „EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights (Správa o občanoch EÚ 2010: 
Odstraňovanie prekážok v právach občanov EÚ, s. 5) 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf“ (27.10.2010).

2 Návrh nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach 
majetkových režimov registrovaných partnerstiev (KOM(2011)0127 v konečnom znení)
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členských štátov, ktorých rešpektovanie a dodržiavanie v rámci úzkeho rozsahu návrhu 
Komisie spravodajkyňa požaduje.

Pri vypracovaní tohto stanoviska si spravodajkyňa bola vedomá, že nie všetky členské štáty 
podpísali návrh smernice, preto je nádej, že tento návrh bude flexibilný a umožní aj tým 
štátom, ktoré návrh nepodpísali, prehodnotiť svoje stanovisko. Okrem toho medzi členskými 
štátmi nedošlo k žiadnej jasnej dohode o súvisiacom návrhu Komisie o dedení a závetoch1, 
ktorý sa v súčasnosti skúma v Rade. 

Podpora zraniteľného manžela a/alebo tretích strán 

Spravodajkyňa chápe, že počas rozvodového konania sú niekedy ženy – ale nie nevyhnutne 
vždy len ony – z oboch manželov zraniteľnejšie vzhľadom na to, že muži sú často v 
manželstve a/alebo rodine hlavným zdrojom finančných príjmov. Preto spravodajkyňa žiada, 
aby ženy dostávali v tomto ťažkom období primeranú podporu. Ochrana by sa mala 
poskytovať aj tretím osobám, najmä pokiaľ ide o nezaopatrené deti. V súlade s týmto 
prístupom treba venovať osobitnú pozornosť ochrane spoločného domova pred voľným 
nakladaním, až kým príslušný súd nevynesie rozsudok, aby zraniteľný manžel alebo manželka 
a ich rodinní príslušníci mali zaručené bývanie.    

Návrh Európskej komisie sa zaoberá otázkou vlastníckych práv v prípade rozvodu a poskytuje 
rozvádzajúcim sa párom flexibilitu, aby prijali vhodný majetkový režim manželov, kde 
možno dosiahnuť dohodu. Avšak v prípade, že sa takáto dohoda nedosiahne, návrh musí mať 
na zreteli ochranu slabšej strany a všetky meniace sa okolnosti v manželstve.  

Úmrtie jedného z manželov

Spravodajkyňa zastáva názor, že môžu nastať problémy, keď jeden z manželov zomrie a 
pozostalý manžel nemá na výber, pokiaľ ide o pravidlá a právne predpisy, ktoré sa musia 
uplatňovať. Takú situáciu rieši spomínaný návrh správy o dedení a závetoch, ale keď 
neexistuje závet, je potrebné zabezpečiť, aby bol pozostalý manžel chránený a mal flexibilné 
možnosti pri správe nehnuteľnosti, pričom sa prihliada na želanie pozostalého manžela.  

Zdanenie

Otázka zdanenia majetku musí spadať do právomoci členských štátov, pretože kritériá 
týkajúce sa obvyklého pobytu upravuje ich jurisdikcia. Nie všetky členské štáty však majú 
dvojstranné alebo mnohostranné dohody o zdaňovaní, čo znamená, že v prípade úmrtia 
manžela musí existovať záruka, že nedôjde k dvojitému zdaneniu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 
rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia (COM 
(2009)154).
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Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Ak rozhodné právo nie je zvolené, 
toto nariadenie musí v záujme 
zabezpečenia súladu medzi 
predvídateľnosťou a požiadavkou právnej 
istoty a súčasne s ohľadom na životnú 
situáciu páru zaviesť harmonizované 
kolízne normy na základe rôznych 
kolíznych kritérií, ktoré umožnia určiť 
rozhodné právo pre celý majetok 
manželov. Prvým kritériom by tak mal byť 
prvý spoločný obvyklý pobyt po sobáši a 
druhým právo štátu, ktorého spoločnú 
štátnu príslušnosť mali manželia v čase 
uzavretia manželstva. Pokiaľ žiadne z 
týchto kritérií nie je splnené alebo v 
prípadoch, kedy sú obaja manželia 
rovnakými štátnymi príslušníkmi a nemajú 
prvý spoločný obvyklý pobyt v čase 
uzavretia manželstva, malo by sa použiť 
ako tretie kolízne kritérium právo štátu, ku 
ktorému majú obaja manželia najužšie 
väzby s prihliadnutím na všetky okolnosti, 
najmä na miesto svadobného obradu. 
Tieto väzby sa musia posudzovať so 
zreteľom na okamih uzavretia manželstva.

(21) Ak rozhodné právo nie je zvolené, 
toto nariadenie musí v záujme 
zabezpečenia súladu medzi 
predvídateľnosťou a požiadavkou právnej 
istoty a súčasne s ohľadom na životnú 
situáciu páru zaviesť harmonizované 
kolízne normy na základe rôznych 
kolíznych kritérií, ktoré umožnia určiť 
rozhodné právo pre celý majetok 
manželov. Prvým kritériom by tak mal byť 
prvý spoločný obvyklý pobyt po sobáši a 
druhým právo štátu, ktorého spoločnú 
štátnu príslušnosť mali manželia v čase 
uzavretia manželstva. Pokiaľ žiadne z 
týchto kritérií nie je splnené alebo v 
prípadoch, keď sú obaja manželia 
rovnakými štátnymi príslušníkmi a nemajú 
prvý spoločný obvyklý pobyt v čase 
uzavretia manželstva, malo by sa použiť 
ako tretie kolízne kritérium právo štátu, ku 
ktorému majú obaja manželia najužšie 
väzby s prihliadnutím na všetky okolnosti. 
Tieto väzby sa musia posudzovať so 
zreteľom na okamih uzavretia manželstva.

Or. en

Odôvodnenie
Viaceré páry sa môžu ísť zosobášiť do zahraničia, čo by mohlo spôsobiť nejasnosti pri 
uplatňovaní ustanovenia o„najužšej väzbe“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) V prípade absencie voľby práva sa 
môže stať, že „slabší“ partner“ sa 
nedokáže  slobodne a správne rozhodnúť 
o majetkovom režime manželov v dôsledku 
osobitných okolností, ako sú napríklad 
ekonomická či finančná závislosť, 
mzdová nerovnosť, nedostatočný prístup k 
informáciám alebo právnemu 
poradenstvu alebo okolnosti spojené s 
ochorením alebo domácim násilím.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vzhľadom na význam voľby 
rozhodného práva pre majetkový režim 
manželov musí toto nariadenie zaviesť isté 
záruky tak, aby si manželia alebo budúci 
manželia boli vedomí následkov svojej 
voľby. Voľba rozhodného práva musí mať 
formu, ktorú stanoví pre manželské zmluvy 
právo zvoleného členského štátu alebo 
štátu, v ktorom je zmluva vypracovaná, a 
musí byť v písomnej forme, datovaná a 
podpísaná oboma manželmi. Pokiaľ však 
právo zvoleného štátu alebo štátu, v ktorom 
je zmluva vypracovaná, obsahuje 
doplňujúce formálne požiadavky pre 
platnosť, zverejňovanie alebo registrovanie 
takýchto dohôd, musia sa tieto požiadavky 
splniť.

(24) Vzhľadom na význam voľby 
rozhodného práva pre majetkový režim 
manželov musí toto nariadenie zaviesť isté 
záruky tak, aby si manželia alebo budúci 
manželia boli vedomí následkov svojej 
voľby. Voľba rozhodného práva musí mať 
formu, ktorú stanoví pre manželské zmluvy 
právo zvoleného členského štátu alebo 
štátu, v ktorom je zmluva vypracovaná, a 
musí byť v písomnej forme, datovaná a 
podpísaná oboma manželmi a musí byť 
potvrdená jej pravosť. S cieľom 
zabezpečiť primeranú ochranu 
ohrozeného manžela alebo budúceho 
manžela predtým, než sa vyberie rozhodné 
právo, mal by byť každý z manželov 
individuálne vopred informovaný 
právnikom o právnych dôsledkoch tejto 
voľby. Pokiaľ však právo zvoleného štátu 
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alebo štátu, v ktorom je zmluva 
vypracovaná, obsahuje doplňujúce 
formálne požiadavky pre platnosť, 
zverejňovanie alebo registrovanie takýchto 
dohôd, musia sa tieto požiadavky splniť.

Or. en

Odôvodnenie
Prístup k nezávislému právnemu poradenstvu odborníka by mal manželovi(om) umožniť 
rozhodnúť sa samostatne a informovane, čo ochráni zraniteľného partnera. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24a) Manželia alebo budúci manželia, 
ktorých zväzok má medzinárodný 
charakter, by mali mať vopred prístup k 
informáciám o dôsledkoch výberu 
majetkového režimu manželov a o 
právnikoch, s ktorými sa môžu v prípade 
pochybností alebo v situácii zraniteľnosti 
poradiť pred prijatím rozhodnutia o 
majetkovom režime manželov. Informácie 
o majetkových režimoch manželov môžu 
byť zahrnuté do „uvítacích informácií“, 
ktoré manželia v prípade záujmu dostanú 
v súlade s vnútroštátnym systémom, ak
kontaktujú svoje veľvyslanectvo alebo 
svoje vnútroštátne či miestne orgány. 
Manželia, ktorých zväzok má 
medzinárodný charakter, by mali byť pri 
nákupe majetku v zahraničí vopred 
individuálne informovaní o výhodách 
výberu majetkového režimu manželov. Vo 
všetkých prípadoch by sa mali dodržiavať 
právne predpisy členských štátov o 
rodovej rovnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Vo výnimočných situáciách by tiež 
súdy členských štátov mali mať možnosť 
odmietnuť uplatnenie cudzieho práva v 
konkrétnych prípadoch, keď by uplatnenie 
tohto práva bolo v zjavnom rozpore s 
verejným poriadkom štátu konajúceho 
súdu. Súdy by však nemali mať možnosť 
uplatniť výhradu verejného poriadku s 
cieľom odmietnuť uplatnenie práva iného 
členského štátu alebo odmietnuť uznanie 
alebo výkon vydaného rozhodnutia, 
verejnej listiny alebo súdneho zmieru 
vystavených v inom členskom štáte, ak by 
uplatnenie výhrady verejného poriadku 
bolo v rozpore s Chartou základných práv 
Európskej únie, najmä s jej článkom 21, 
ktorý zakazuje akúkoľvek formu 
diskriminácie.

(25) Vo výnimočných situáciách by tiež 
súdy členských štátov mali mať možnosť 
odmietnuť uplatnenie cudzieho práva v 
konkrétnych prípadoch, keď by uplatnenie 
tohto práva bolo v zjavnom rozpore s 
verejným poriadkom štátu konajúceho 
súdu. Súdy by však nemali mať možnosť 
uplatniť výhradu verejného poriadku s 
cieľom odmietnuť uplatnenie práva iného 
členského štátu alebo odmietnuť uznanie 
alebo výkon vydaného rozhodnutia, 
verejnej listiny alebo súdneho zmieru 
vystavených v inom členskom štáte, ak by 
uplatnenie výhrady verejného poriadku 
bolo v rozpore s Chartou základných práv 
Európskej únie, najmä s jej článkom 21, 
ktorý zakazuje akúkoľvek formu 
diskriminácie, a článkom 23, ktorý 
požaduje zabezpečenie rovnosti medzi 
mužmi a ženami vo všetkých oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – úvodné slová

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sú 
vylúčené:

3. Bez toho, aby boli dotknuté aspekty 
vyváženosti a spravodlivosti, z rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené:

Or. en

Odôvodnenie
V niektorých členských štátoch sú zostávajúce majetky posudzované spoločne a riešia sa ako 
jedna vec s prihliadnutím na vyváženosť a spravodlivosť na ochranu oboch manželov, čo je vo 
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väčšine prípadov žena, ktorej sa v prípade potreby pravdepodobne na prvom mieste zverujú 
do opatery deti. V iných členských štátoch sa o takýchto majetkoch rozhoduje osobitne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dary medzi manželmi; c) dary medzi manželmi alebo dary od 
rodinných príslušníkov jednému alebo 
obom manželom;

Or. en

Odôvodnenie
Ak sa o majetku bude rozhodovať samostatne, ako je uvedené v návrhu Komisie, je potrebné 
zvážiť, aby z pôsobnosti tejto navrhovanej smernice boli vylúčené aj dary od členov rodiny, 
dôchodkové práva, poistenie a penzijné fondy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) dôchodkové práva;

Or. en

Odôvodnenie
Ak sa o majetku bude rozhodovať samostatne, ako je uvedené v návrhu Komisie, je potrebné 
zvážiť, aby z pôsobnosti tejto navrhovanej smernice boli vylúčené aj dary od členov rodiny, 
dôchodkové práva, poistenie a penzijné fondy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fb) poistenie a penzijné fondy;

Or. en

Odôvodnenie
Ak sa o majetku bude rozhodovať samostatne, ako je uvedené v návrhu Komisie, je potrebné 
zvážiť, aby z pôsobnosti tejto navrhovanej smernice boli vylúčené aj dary od členov rodiny, 
dôchodkové práva, poistenie a penzijné fondy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „súd“: akýkoľvek príslušný súdny 
orgán členských štátov vykonávajúci 
funkciu súdu vo veciach majetkového 
režimu manželov, ako aj akýkoľvek iný 
orgán alebo osoba, ktoré na základe 
prenesenia právomocí alebo určenia 
súdnym orgánom členského štátu 
vykonávajú funkcie, ktoré patria do 
právomoci súdov, ako sú stanovené v 
tomto nariadení;

g) „súd“: zahŕňa akékoľvek orgány a 
príslušníkov právnických povolaní, ktorí 
majú právomoc vo veciach majetkového 
režimu manželov a ktorí vykonávajú 
funkcie justičného orgánu, konajú na 
základe poverenia súdom alebo pod 
kontrolou súdu, ak tieto orgány a 
príslušníci právnických povolaní 
poskytujú záruky nestrannosti a práva 
všetkých účastníkov na vypočutie a ak ich 
rozhodnutia podľa právneho poriadku 
členského štátu, v ktorom konajú:

– podliehajú odvolaniu alebo 
preskúmaniu justičným orgánom a
– majú právnu silu a dôsledky 
porovnateľné s rozhodnutím justičného 
orgánu v rovnakej veci;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto dohoda sa môže uzavrieť kedykoľvek, 
aj v priebehu konania. Ak sa uzavrie pred 
začiatkom konania, musí byť vyhotovená v 
písomnej forme, datovaná a podpísaná 
obidvom stranami. Pokiaľ sa manželia 
nedohodnú, príslušnosť sa určuje podľa 
článku 5 a nasl.

Táto dohoda sa môže uzavrieť kedykoľvek, 
aj v priebehu konania. Ak sa uzavrie pred 
začiatkom konania, musí byť vyhotovená v 
písomnej forme, datovaná a podpísaná 
obidvom stranami a musí byť potvrdená 
jej pravosť. Pred uzatvorením dohody 
právnik informuje individuálne každého z 
manželov o právnych dôsledkoch tejto 
voľby.

Or. en

Odôvodnenie
Prístup k nezávislému právnemu poradenstvu by mal manželovi(om) umožniť rozhodnúť sa 
samostatne a informovane, čo ochráni zraniteľného partnera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Postúpenie súdu, ktorý je vhodnejšie 
umiestnený na konanie v danej veci

1. Vo výnimočných prípadoch, ak sa súdy 
členského štátu, ktoré majú právomoc vo 
veci samej, domnievajú, že súd iného 
členského štátu, vo vzťahu ku ktorému 
má jeden z manželov osobitnú väzbu, je 
vhodnejšie umiestnený na konanie vo veci 
alebo jej špecifickej časti, a ak je to v 
najlepšom záujme oboch manželov, môžu:
a) zdržať sa konania vo veci alebo jej časti 
a vyzvať účastníkov, aby podali svoj 
návrh na súd tohto iného členského štátu 
podľa odseku 4, alebo
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b) požiadať súd iného členského štátu, 
aby prevzal právomoc podľa odseku 5.
2. Odsek 1 sa uplatňuje:
a) na žiadosť účastníka alebo
b) na vlastný podnet súdu, alebo
c) na žiadosť súdu iného členského štátu, 
ku ktorému má manžel osobitnú väzbu 
podľa odseku 3.
3. Usudzuje sa, že manžel má osobitnú 
väzbu k členskému štátu podľa odseku 1, 
ak tento členský štát:
a) sa stal miestom obvyklého pobytu 
manžela potom, ako sa na súde, ktorý je 
uvedený v odseku 1, začalo konanie; alebo
b) je miestom pôvodného obvyklého 
pobytu manžela; alebo
c)je miestom štátnej príslušnosti tohto 
manžela alebo, v prípade Veľkej Británie 
a Írska, miestom spoločného „domicilu“.
d) je miestom, kde sa nachádza majetok 
manžela
4. Súd členského štátu, ktorý má 
právomoc vo veci samej, určí lehotu, v 
ktorej sa na súde tohto iného členského 
štátu musí začať konanie podľa odseku 1.
Ak sa v tejto lehote na súdoch konanie 
nezačne, súd, na ktorom už konanie 
začalo, pokračuje vo výkone svojej 
právomoci v súlade s článkami 3 až 8.
5. Súdy tohto iného členského štátu môžu, 
ak je to vzhľadom na špecifické okolnosti 
prípadu v najlepšom záujme dieťaťa z 
daného zväzku, prijať právomoc do 
šiestich týždňov od začatia ich konania v 
súlade s odsekom 1 písm. a) alebo písm. 
b). V tomto prípade súd, ktorý začal konať 
ako prvý, odmietne vykonávať svoju 
právomoc. Inak súd, ktorý začal konať 
ako prvý, pokračuje vo výkone svojej 
právomoci v súlade s článkami 3 až 8.

Or. en
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Odôvodnenie
V prípade právomoci, keď sa automaticky neuplatňuje rozhodné právo, malo by existovať 
ustanovenie o prípadnom postúpení veci medzi súdmi členských štátov v situácii, keď existuje 
vhodnejší súd vzhľadom na silnejšie spojovacie prvky manžela s iným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13a
Poskytovanie informácií manželom

Príslušný orgán je povinný v primeranej 
lehote informovať manžela(ov) o všetkých 
postupoch majetkového režimu manželov, 
ktoré boli začaté proti nim.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14a
Osobitné ochranné opatrenia

Pred vydaním rozhodnutia príslušného 
súdu sa poskytne osobitná ochrana 
domova rodiny prostredníctvom opatrení, 
ako je napr. ochrana majetku pred 
voľným nakladaním, a to v súlade s 
právnymi predpismi dožiadaného 
členského štátu, až kým príslušný súd 
nevydá rozhodnutie.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s právnymi predpismi dožiadaného členského štátu a v záujme ochrany zraniteľného 
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manžela a tretích strán, ako sú závislé osoby, je dôležité chrániť spoločný domov pred 
rýchlym voľným nakladaním, až kým príslušný súd neprijme rozhodnutie. Tým bude 
zabezpečené, že v priebehu súdneho konania bude mať v prípade potreby zraniteľný manžel 
alebo manželka a ich rodinní príslušníci zaručený domov, kde môžu bývať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) právo štátu, ku ktorému majú obaja 
manželia najužšie väzby, s prihliadnutím 
na všetky okolnosti, najmä na miesto 
svadobného obradu.

c) právo štátu, ku ktorému majú obaja 
manželia najužšie väzby, s prihliadnutím 
na všetky okolnosti, bez ohľadu na miesto 
svadobného obradu.

Or. en

Odôvodnenie
Viaceré páry sa môžu ísť zosobášiť do zahraničia, čo by mohlo spôsobiť nejasnosti pri 
uplatňovaní ustanovenia o„najužšej väzbe“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak 
zomrel jeden z manželov a nebolo prijaté 
rozhodnutie o majetkovom režime 
manželov, treba v prípade potreby v prvom 
rade akceptovať želanie pozostalého 
manžela.

Or. en



PA\886106SK.doc 15/18 PE478.403v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ sa manželia rozhodnú pre 
retroaktívny účinok zmeny rozhodného 
práva, tento retroaktívny účinok nemá 
vplyv na platnosť skorších aktov 
uzavretých podľa predchádzajúceho 
rozhodného práva, ako ani na práva tretích 
osôb vyplývajúce z predchádzajúceho 
rozhodného práva.

Pokiaľ sa manželia rozhodnú pre 
retroaktívny účinok zmeny rozhodného 
práva, tento retroaktívny účinok nemá 
vplyv na platnosť skorších aktov 
uzavretých podľa predchádzajúceho 
rozhodného práva, ako ani na práva tretích 
osôb vyplývajúce z predchádzajúceho 
rozhodného práva. Právnik vopred 
informuje individuálne každého z 
manželov o právnych dôsledkoch takejto 
voľby.

Or. en

Odôvodnenie
Retroaktívne rozhodnutia nebudú viesť k vyššej úrovni právnej istoty pre tretie strany a pre 
manželov môžu znamenať vyššie náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez ohľadu na odsek 1 táto voľba musí 
byť vyjadrená výslovne a v písomnej 
forme, datovanej a podpísanej oboma 
manželmi.

2. Bez ohľadu na odsek 1 táto voľba musí 
byť vyjadrená výslovne a v písomnej 
forme, datovanej a podpísanej oboma 
manželmi, s potvrdením jej pravosti. Pred 
voľbou rozhodného práva právnik 
informuje individuálne každého z 
manželov o právnych dôsledkoch tejto 
voľby.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez ohľadu na odsek 1 manželská 
zmluva musí byť v písomnej forme, 
datovaná a podpísaná oboma manželmi.

2. Bez ohľadu na odsek 1 manželská 
zmluva musí byť v písomnej forme, 
datovaná a podpísaná oboma manželmi a 
musí byť potvrdená jej pravosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 27 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ak je nezlučiteľné so skorším 
rozhodnutím vydaným v inom členskom 
štáte alebo v treťom štáte v spore medzi 
tými istými účastníkmi a v tej istej veci za 
predpokladu, že skoršie rozhodnutie spĺňa 
podmienky na uznanie v dožiadanom 
členskom štáte.

d) ak je nezlučiteľné so skorším 
rozhodnutím vydaným v inom členskom 
štáte v spore medzi tými istými účastníkmi 
a v tej istej veci za predpokladu, že skoršie 
rozhodnutie spĺňa podmienky na uznanie v 
dožiadanom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie
Neexistuje záruka recipročného uznávania s tretím štátom. To znamená, že justície členských 
štátov EÚ by možno museli absolvovať odbornú prípravu a potom aplikovať cudzie právo 
tretích štátov, ktoré nepatria do EÚ, čo by mohlo viesť k značným nákladom, časovým 
odkladom a zníženej právnej istote pre žalobcov i tretie strany. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V právnom poriadku členského štátu sa 2. V právnom poriadku členského štátu sa 
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však môže stanoviť, že manžel sa nemôže 
dovolávať uplatnenia rozhodného práva pre 
majetkový režim manželov na tretiu osobu, 
ak má jeden z manželov alebo tretia osoba 
obvyklý pobyt na území tohto štátu a ak 
podmienky registrácie alebo zverejnenia 
stanovené v práve tohto členského štátu 
neboli splnené, s výnimkou prípadu, keď 
tretia osoba poznala alebo musela poznať
rozhodné právo pre majetkový režim 
manželov.

však môže stanoviť, že manžel sa nemôže 
dovolávať uplatnenia rozhodného práva pre 
majetkový režim manželov na tretiu osobu, 
ak má jeden z manželov alebo tretia osoba 
obvyklý pobyt na území tohto štátu a ak 
podmienky registrácie alebo zverejnenia 
stanovené v práve tohto členského štátu 
neboli splnené, s výnimkou prípadu, keď 
tretia osoba poznala rozhodné právo pre 
majetkový režim manželov.

Or. en

Odôvodnenie
Môže byť ťažké presvedčiť sa, že tretia strana niečo „musela poznať“, najmä vzhľadom na 
medzinárodnú povahu väčšiny manželských majetkových sporov. Tento výraz treba vypustiť, 
pretože rozsah jeho pôsobnosti nie je jasný. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia uverejní informácie oznámené 
podľa odsekov 1 a 2 vhodným spôsobom, a 
to najmä prostredníctvom viacjazyčnej 
internetovej stránky Európskej justičnej 
siete pre občianske a obchodné veci.

3. Komisia zverejní informácie oznámené 
podľa odsekov 1 a 2 vhodným spôsobom, a 
to najmä – avšak nie výlučne –
prostredníctvom viacjazyčnej internetovej 
stránky Európskej justičnej siete pre 
občianske a obchodné veci.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie možno oznámiť aj iným spôsobom, napr. viacjazyčnými telefonickými linkami 
dôvery. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty zvážia prijatie vhodných 
opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
manželia, ktorých zväzok má 
medzinárodný charakter, mali prístup k 
informáciám o dôsledkoch výberu 
majetkového režimu manželov a o 
právnikoch, s ktorými sa môžu poradiť.

Or. en


