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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady o právomoci, 
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach 
vyživovacej povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 –
2005/0259(CNS))1

Vážený pán predseda,

listom z 11. januára 2007 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o overenie platnosti a správnosti určenia právneho základu uvedeného 
návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 30. januára 2007.

Ako právny základ bol navrhnutý článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 2.  Z odkazu na článok 
67 ods. 2 vyplýva, že navrhované opatrenie sa zaoberá otázkami rodinného práva, a preto 
nepodlieha spolurozhodovaciemu postupu v súlade s výnimkou uvedenou v druhej zarážke 
článku 67 ods. 5.

Príslušné ustanovenia Zmluvy o ES

Článok 61 písm. c
S cieľom postupne vytvoriť oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Rada prijme:

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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c) opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskych záležitostiach v súlade s článkom 65;

Článok 65
Opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskych záležitostiach s cezhraničnou platnosťou, 
ktoré sa prijmú v súlade s článkom 67, pokiaľ sú potrebné na riadne fungovanie vnútorného 
trhu, budú obsahovať:

a) zlepšenie a zjednodušenie:
– systému cezhraničného doručovania súdnych a mimosúdnych dokumentov;
– spolupráce pri získavaní dôkazov;
– uznávania a vykonávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach vrátane 
rozhodnutí v mimosúdnych prípadoch;

b) presadzovanie zlučiteľnosti nariadení platných v jednotlivých členských štátoch o 
kolíznych normách a o právomociach;

c) odstraňovanie prekážok správneho fungovania občianskoprávnych konaní, v prípade 
potreby podporou zlučiteľnosti predpisov o občianskoprávnom konaní, ktoré sa uplatňujú v 
členských štátoch.

Článok 67 ods. 1 a ods. 2
1. Počas päťročného prechodného obdobia po vstupe Amsterdamskej zmluvy do platnosti sa 
bude Rada jednomyseľne uznášať na návrh Komisie alebo z iniciatívy členského štátu a po 
konzultácii s Európskym parlamentom.

2. Po tomto päťročnom období:
– bude Rada konať na návrh Komisie; Komisia preskúma každú žiadosť členského štátu na 
predloženie návrhu Rade; 

– Rada prijme po jednohlasnom uznesení a po konzultácii s Európskym parlamentom 
rozhodnutie, ktoré zabezpečí, že všetky oblasti alebo ich súčasti, na ktoré sa vzťahuje táto 
hlava, sa budú riadiť podľa postupu uvedeného v článku 251, a tiež upraví ustanovenia o 
právomociach Súdneho dvora.

Článok 67 ods. 5
5. Odchylne od odseku 1 prijme Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251:

– opatrenia podľa článku 63 ods. 1 a ods. 2 písm. a) za predpokladu, že už predtým prijala v 
súlade s odsekom 1 tohto článku zákon Spoločenstva, ktorý určuje spoločné pravidlá a 
základné zásady, ktorými sa budú spravovať tieto záležitosti;

– opatrenia podľa článku 65 s výnimkou aspektov týkajúcich sa rodinného práva.

Cieľ a obsah návrhu nariadenia

Zámerom návrhu nariadenia je odstrániť všetky prekážky vymáhania výživného v rámci 
Európskej únie v súlade s programom vzájomného uznávania v občianskych veciach, prijatým 
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30. novembra 2002, a so spoločným akčným plánom, prijatým 2. a 3. júna 2005. 

Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia v súlade s preambulou a dohodnutými pojmami sa dajú 
rozobrať takto:

V súlade s odôvodnením 7 je cieľom nariadenia umožniť veriteľom výživného ľahko získať v 
ktoromkoľvek členskom štáte rozhodnutie, ktoré sa bude dať automaticky vykonať v inom 
členskom štáte, pričom jeho vykonanie bude zjednodušené a urýchlené.  
V tomto zmysle sa nariadenie snaží spojiť do jedného nástroja všetky opatrenia, ktoré sú 
potrebné na vymáhanie vyživovacích povinností v rámci Spoločenstva. Obsahuje preto 
ustanovenia o právomoci, kolíznych normách, vykonateľnosti a výkone cudzích súdnych 
rozhodnutí a o spolupráci (odôvodnenie 8). 
Nariadenie sa vzťahuje na všetky vyživovacie povinnosti vyplývajúce z rodinných vzťahov 
alebo vzťahov s porovnateľnými právnymi účinkami s cieľom zaručiť všetkým veriteľom 
výživného rovnaké zaobchádzanie (odôvodnenie 9). 

Odôvodnenie 10 jasne konštatuje, že pravidlá o právomoci stanovené v nariadení sa odlišujú 
od pravidiel, ktoré sa uplatňujú v súlade s nariadením (ES) č. 44/2001 („Brusel I”), pričom  
cieľom je ujasniť pravidlá tak, aby sa vzťahovali na všetky prípady, v ktorých existuje 
dostatočný vzťah medzi zainteresovanými stranami a členským štátom. Skutočnosť, že 
žalovaný má zvyčajný pobyt v nečlenskom štáte Európskej únie, by už nemala byť dôvodom, 
aby sa neuplatnili predpisy Spoločenstva a aby sa odkazovalo na vnútroštátne právo. 

Odôvodnenie 11 objasňuje, že účastníci sa môžu dohodnúť na príslušnom súde okrem 
prípadu, keď ide o vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu v záujme ochrany slabšej 
strany. 
Odôvodnenie 12 stanovuje potrebu ponechať jasný a účinný mechanizmus na riešenie 
prípadov litispendencie a súvisiacich sporov.
Odôvodnenie 13 otvorene konštatuje, že kolízne normy by sa mali vzťahovať len na 
vyživovaciu povinnosť a nemali by určovať rozhodné právo pre založenie rodinných vzťahov, 
na ktorých spočíva vyživovacia povinnosť. 

Odôvodnenia 14, 15 a 16 sa venujú rozhodnému právu (základný princíp: uplatňovať by sa 
malo právo krajiny, v ktorej má veriteľ výživného zvyčajný pobyt, ale platí aj nariadenie o 
uplatňovaní práva súdu, ktorý koná, alebo práva  inej krajiny, s ktorou je vyživovacia 
povinnosť úzko spojená). Rozhodné právo sa za určitých podmienok môže aj zvoliť, a to 
najmä ak si to vyžaduje ochrana detí a zraniteľných dospelých osôb.  
V súlade s odôvodnením 17 by mal byť dlžník výživného chránený pred uplatňovaním 
určeného práva, ak rodinný vzťah, z ktorého vyplýva vyživovacia povinnosť, sa všeobecne 
nepovažuje za hodný ochrany. Malo by tomu tak byť najmä v prípade vzťahov medzi 
príbuznými vo vedľajšej línii alebo širšími príbuznými, vyživovacej povinnosti potomkov 
vzhľadom na ich predkov, alebo vyživovacej povinnosti po zrušení manželstva. 

Odôvodnenie 18 objasňuje, že rozhodnutia vydané v niektorom členskom štáte, ktoré sa 
týkajú vyživovacej povinnosti, by mali byť uznané a vykonateľné aj vo všetkých ostatných 
členských štátoch bez nutnosti ďalšieho konania. S cieľom zrušiť všetky prechodné opatrenia 
by sa mala uskutočniť minimálna harmonizácia postupov. Mala by zabezpečiť súlad s 
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požiadavkami spravodlivého konania podľa noriem spoločných vo všetkých členských 
štátoch. 

V súlade s odôvodnením 19 by sa malo rozhodnutie vydané v niektorom členskom štáte 
vykonať rýchlo a účinne aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte. Výživné by sa malo dať 
priamo odpočítať z platu a bankových účtov dlžníka. 
Verejné listiny a dohody medzi účastníkmi, ktoré sú vykonateľné v niektorom členskom štáte, 
by sa mali považovať za rovnocenné rozhodnutiam (odôvodnenie 20). 
Odôvodnenie 21 sa zaoberá zriaďovaním centrálnych orgánov v členských štátoch 
zameraných na výmenu informácií a uľahčenie vymáhania pohľadávok výživného. 
Normatívne ustanovenia sú rozdelené do deviatich kapitol:

Kapitola I sa zaoberá rozsahom pôsobnosti a vymedzením pojmov, pričom článok 1 
(pôsobnosť) určuje, že „toto nariadenie sa uplatňuje na vyživovaciu povinnosť vyplývajúcu z 
rodinných vzťahov alebo zo vzťahov, ktoré podľa právneho poriadku, ktorým sa spravujú, 
majú podobné právne účinky.” Treba poznamenať, že pojmy vymedzené v článku 2 („súd”, 
„sudca”, „rozhodnutie”, „verejná listina”, „členský štát pôvodu”, „členský štát výkonu”, „súd 
pôvodu”, „veriteľ” a „dlžník”) sa nevzťahujú konkrétne na rodinné právo, ani nie sú pojmovo 
vymedzené v rodinnom práve.
Kapitola II sa venuje právomociam (všeobecná právomoc, dohoda o voľbe súdu, právomoc 
založená na účasti žalovaného, zostatková právomoc, litispendencia, súvisiace veci, začatie 
súdneho konania, predbežné opatrenia, skúmanie právomoci). Ani táto kapitola nemá vplyv 
na rodinné právo, pretože sa zaoberá výlučne príslušnosťou súdov pri vyživovacej povinnosti, 
t.j. finančnými pohľadávkami.

Kapitola III sa zaoberá rozhodným právom. Tu treba pripomenúť, že úvodné ustanovenie 
(článok 12) určuje, že „ustanovenia tejto kapitoly určujú rozhodné právo len pre vyživovaciu 
povinnosť a nemajú vplyv na určenie rozhodného práva pre niektorý zo vzťahov uvedených v 
článku 1” (teda „rodinné vzťahy  alebo vzťahy, ktoré podľa právneho poriadku, ktorým sa 
spravujú, majú podobné právne účinky”). Ostatné články tejto kapitoly vymedzujú základné 
normy, voľbu práva, neuplatnenie rozhodného práva na žiadosť dlžníka, rozhodné právo pre 
verejné orgány, pôsobnosť rozhodného práva, uplatnenie právneho poriadku nečlenského 
štátu, spätný a ďalší odkaz, verejný poriadok a štáty s viacerými právnymi systémami.

Kapitola IV sa zaoberá spoločnými procesnými normami – doručovaním dokumentov, 
preskúmaním prípustnosti, ako aj rozhodnutím a preskúmaním.

Kapitoly V a VI riešia vykonateľnosť a výkon rozhodnutí (vrátane právnej pomoci, záruky, 
vyššieho overenia, zákazu akéhokoľvek prehodnocovania podstaty rozhodnutia, ktoré sa má 
vykonať, zamietnutia alebo prerušenia výkonu, príkazov na priame zrážky, na dočasné  
zaistenie bankového účtu a poradia pohľadávok na výživné).

Kapitola VII sa zaoberá verejnými listinami a dohodami.

Kapitola VIII sa venuje spolupráci (určeniu centrálnych orgánov a ich úlohe, prístupu k 
informáciám a ich využívaniu atď.)

A nakoniec kapitola IX určuje všeobecné a záverečné ustanovenia (vzťahy k ostatným 
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nástrojom Spoločenstva, vzťahy k medzinárodným dohodám, komitológiu, prechodné 
ustanovenia a vstup do platnosti).

Problém

V liste predsedu zodpovedného výboru sa hovorí:

„Súčasne zvolený právny základ považuje vyživovaciu povinnosť za opatrenia, na ktoré sa 
vzťahuje rodinné právo v zmysle článku 67 ods. 5 druhá zarážka Zmluvy o ES. Z toho 
vyplýva, že tieto opatrenia nespadajú do bežných pravidiel súdnej spolupráce v občianskych 
záležitostiach, pri ktorých sa uplatňuje spolurozhodovací postup.”

Spravodajca zodpovedného výboru sa domnieva, že vyživovacia povinnosť je úzko spojená s 
rodinným právom, ale že jej zaradenie doň dostatočne nezohľadňuje „rôznorodú povahu 
pojmu výživného – pôvodom je rodinný, ale vykonávaním finančný, ako akýkoľvek iný dlh”.

Všeobecné úvahy o právnom základe z precedenčného práva

Všetky zákony Spoločenstva musia spočívať na právnom základe určenom v Zmluve o ES 
(alebo v inom právnom predpise, ktorý majú vykonávať).  Právny základ vymedzuje 
právomoc Spoločenstva ratione materiae a určuje, ako sa má táto právomoc vykonávať, teda 
legislatívne nástroje, ktoré možno využiť, ako aj rozhodovací postup.

Z ustáleného precedenčného práva je zrejmé, že právny základ nevyberá zákonodarca 
Spoločenstva podľa vlastného uváženia, ale že ho musia určiť objektívne faktory, ktoré  
môžu podliehať súdnemu preskúmaniu1, ako sú cieľ a obsah uvedeného opatrenia2. 
Rozhodujúci faktor by mal byť navyše aj hlavným predmetom opatrenia3. 

Podľa precedenčného práva Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok Zmluvy o ES 
dostatočný právny základ, aj keď sa uvedené opatrenie v druhom rade snaží dosiahnuť aj cieľ, 
o ktorý sa usiluje konkrétny článok zmluvy4.

Ak má však opatrenie viacero súčasných cieľov, ktoré sú vzájomne neoddeliteľne prepojené 
tak, aby žiaden nebol podradený či nepriamy voči ostatným cieľom, musí opatrenie spočívať 
na rôznych relevantných ustanoveniach Zmluvy o ES5, okrem prípadov, keď je to nemožné z 
dôvodu vzájomnej nezlučiteľnosti rozhodovacích procesov určených v ustanoveniach6.

Vyhodnotenie
  

1 Vec 45/86, Komisia v. Rada [1987] rozhod. 1439, ods. 5.
2 Vec C-300/89, Komisia v. Rada [1991] rozhod. I-287, ods. 10, a vec C-42/97, Európsky parlament v. Rada
[1999] ECR  I-869, ods. 36.
3 Vec C-377/98, Holandsko v. Európsky parlament a Rada [2001] rozhod. I-7079, ods. 27.
4 Vec C-377/98 Holandsko v. Európsky parlament a Rada [2001] rozhod. I-7079, ods. 27-28; vec C-491/01 
British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] rozhod. I-11453, ods. 93-94.
5 Vec 165/87 Komisia v. Rada [1988] rozhod. 5545, ods. 11.
6 Pozri napr. vec C-300/89 Komisia v. Rada [1991] rozhod. I-2867, ods. 17-21 (prípad oxidu titaničitého), vec C-
388/01 Komisia v. Rada [2004] ECR I-4829, ods. 58 a vec C-491/01 British American Tobacco [2002] rozhod. I-
11453, ods. 103-111.
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Okrem iného konštatujeme, že je škoda, že sa Rada ešte stále nerozhodla využiť druhú 
zarážku článku 67 ods. 2, ktorá by zahrnula „otázky spojené s rodinným právom” uvedené v 
druhej zarážke článku 67 ods. 5 do spolurozhodovacieho postupu. A to napriek tomu, že 
Komisia vyzvala Radu už v roku 20051 , aby nariadila, že opatrenia týkajúce sa vyživovacej 
povinnosti sa budú prijímať spolurozhodovacím postupom. Zdá sa absurdné, aby oblasť, ktorá 
tak úzko súvisí s občanmi a ich každodenným životom, akou rodinné právo je, nepodliehala 
legislatívnemu postupu, do ktorého je nimi zvolená inštitúcia najpriamejšie zapojená.

Precedenčné právo však jasne hovorí, že takéto úvahy nemajú žiaden vplyv na výber 
právneho základu, ktorý sa musí určiť vzhľadom na objektívne faktory, ktoré môžu podliehať 
súdnej kontrole, najmä cieľ a obsah uvedeného opatrenia.

Je zrejmé, že hlavným cieľom návrhu je umožniť všetkým veriteľom výživného v Európskej 
únii získať „ľahko, rýchlo, a v zásade bezplatne exekučný titul spôsobilý voľného obehu v 
európskom justičnom priestore”, ktorý zabezpečí „pravidelnú platbu výživného”.

Nové predpisy medzinárodného práca o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a 
vykonávaní rozhodnutí o pohľadávkach výživného odstránia prekážky slobodného pohybu 
osôb, a tým napomôžu riadne fungovanie vnútorného trhu. 

Bez rodinného práva by pojem výživného nepochybne neexistoval. Už z článku 1 návrhu je 
zrejmé, že povinnosť výživného vzniká z rodinných vzťahov. Z toho však vyplýva, že 
vznikom povinnosti platiť výživné podľa rodinného práva nám zostáva iba finančná 
povinnosť – ako ktorýkoľvek iný dlh. Po uznaní jeho existencie a po jeho potvrdení súdnym 
rozsudkom, verejnou listinou alebo dohodou sa povinnosť platiť výživné stáva finančným 
záväzkom a skutočnosť, že vyplynula z rodinného alebo podobného vzťahu, nezohráva v 
podstate žiadnu úlohu.  

Navrhované nariadenie sa nijako neprejaví na rodinnom práve ako takom a článok 12 návrhu 
to zbytočne duplikuje, keď určuje, že ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú vyživovacej 
povinnosti, „nemajú vplyv na určenie rozhodného práva pre niektorý zo vzťahov uvedených v 
článku 1”. Treba poukázať aj na odôvodnenie 13, ktoré určuje, že kolízne normy by sa mali 
vzťahovať len na vyživovaciu povinnosť a „nemôžu určovať rozhodné právo pre existenciu 
rodinných vzťahov, z ktorých vyplýva vyživovacia povinnosť.”

Okrem toho je povšimnutiahodné, že nariadenie (ES) č. 805/2004 Európskeho parlamentu a 
Rady z 21. apríla 2004, ktoré vytvára európsky exekučný titul pre nesporné pohľadávky2

zahŕňa aj pohľadávky výživného a bolo prijaté spolurozhodovacím postupom3. 

Záver

  
1 Oznámenie Komisie Rade, KOM(2005) 648 z 15. decembra 2005.
2 Úradný vestník EÚ L 143 , 30/04/2004, s.15.
3 Pozri článok 4 ods. 3, ktorý „verejnú listinu” definuje ako „dohodu vo veci vyživovacej povinnosti 
uzavretú so správnymi orgánmi alebo nimi overenú ”.
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Výbor pre právne veci preto na schôdzi 30. januára 2007 jednomyseľne1 rozhodol Vám 
odporučiť, aby právnym základom návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti boli článok 
61 písm. c) a druhá zarážka článku 67 ods. 5 Zmluvy o ES, a aby preto podliehal 
spolurozhodovaciemu postupu.

S úctou,

Giuseppe Gargani

  
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Giuseppe Gargani (predseda), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, 
Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz Zwiefka.
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