
AL\653484SL.doc PE 384.408v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravne zadeve
Predsednik

14.2.2007

Jean-Marie Cavada
predsednik
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v 
preživninskih zadevah (KOM(2005)0649 – C6 0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 11. januarja 2007 ste v skladu s členom 35(2) Poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage zgoraj omenjenega 
predloga Komisije.

Zgoraj omenjeno vprašanje je odbor obravnaval na seji dne 30. januarja 2007.

Predlagana pravna podlaga sta člena 61(c) in 67(2). S sklicevanjem na člen 67(2) se pojasni, 
da predlagani ukrep obravnava vidike družinskega prava, zato se na podlagi izjeme iz druge 
alinee člena 67(5) zanj ne uporablja postopek soodločanja. 

Ustrezne določbe Pogodbe ES

Člen 61(c)
Za postopno vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice Svet sprejme:

(c) ukrepe na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, kakor je predvideno v 
členu 65;

Člen 65
Ukrepi na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami, 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 67, kolikor so potrebni za pravilno delovanje 
notranjega trga, vključujejo:

(a) izboljšanje in poenostavitev:
-sistema čezmejne vročitve sodnih in zunajsodnih listin;
-sodelovanja pri pridobivanju dokazov;
-priznavanja in izvrševanja odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, vključno z odločbami 
v zunajsodnih zadevah;

(b) spodbujanje združljivosti predpisov, ki se uporabljajo v državah članicah glede kolizije 
zakonov in sporov o pristojnosti;

(c) odpravljanje ovir za nemoten potek civilnih postopkov, po potrebi s spodbujanjem 
združljivosti predpisov o civilnih postopkih, ki se uporabljajo v državah članicah.

Člena 67(1) in (2)
1. Med petletnim prehodnim obdobjem po začetku veljavnosti amsterdamske pogodbe odloča 
Svet soglasno na predlog Komisije ali na pobudo države članice in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom.

2. Po tem petletnem obdobju:
-Svet odloča na podlagi predlogov Komisije;  Komisija preuči vsako prošnjo države članice, 
naj pri Svetu vloži predlog;

-Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, s katerim 
zagotovi,da vsa področja ali dele področij iz tega naslova ureja postopek iz člena 251, in 
prilagodi določbe o pristojnostih Sodišča.

Člen 67(5)
5. Z odstopanjem od odstavka 1 sprejme Svet v skladu s postopkom iz člena 251:

-ukrepe, predvidene v členu 63(1) in (2)(a), če je Svet pred tem v skladu z odstavkom 1 tega 
člena sprejel zakonodajo Skupnosti, ki opredeljuje skupna pravila in temeljna načela glede teh 
vprašanj,

-ukrepe, predvidene v členu 65, razen vidikov v zvezi z družinskim pravom.

Cilj in vsebina predloga uredbe

Cilj predloga je odstraniti sklop ovir, ki ovirajo izterjavo preživnine v Evropski uniji v skladu 
s programom vzajemnega priznavanja v civilnih zadevah, ki je bil sprejet 30. novembra 2002 
in skupnim akcijskim načrtom, sprejetim 2. in 3. junija 2005. 

Cilj in vsebina predlagane uredbe se na podlagi preambule in normativnega dela razčlenita kot 
sledi:

V skladu z uvodno izjavo 7 je cilj uredbe omogočiti preživninskim upravičencem, da v državi 
članici na lahek način pridobijo odločbo, ki je avtomatično izvršljiva v kateri koli drugi državi 
članici in katere izvršitev je poenostavljena in pospešena. 
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Za dosego tega cilja si ta uredba prizadeva združiti v en sam instrument sklop ukrepov, 
potrebnih za izterjavo preživninskih obveznosti v Skupnosti. Zato vključuje določbe o 
pristojnosti, koliziji zakonov, izvršljivosti in izvrševanju tujih sodnih odločb ter sodelovanja 
(uvodna izjava 8). 

Področje uporabe uredbe zajema vse preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih 
razmerij ali razmerij s podobnimi posledicami, in to za zagotovitev enakega obravnavanja 
vseh preživninskih upravičencev (uvodna izjava 9). 
Uvodna izjava 10 jasno navaja, da se pravila o mednarodni pristojnosti, določena s to uredbo, 
nekoliko razlikujejo od pravil, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 44/2001 („Bruselj I“); namen 
tega je obrazložiti pravila, da bodo zajemala vse primere, v katerih obstaja zadostna povezava 
med položajem strank in državo članico. Dejstvo, da je običajno prebivališče tožene stranke v 
državi, ki ni članica Evropske unije, ni več razlog za sklicevanje na nacionalno pravo, 
namesto da bi se uporabljalo pravila Skupnosti. 
Uvodna izjava 11 razloži, da imata stranki možnost skleniti sporazum o pristojnosti sodišča, 
razen kadar gre za preživninske obveznosti do mladoletnega otroka, da se zagotovi zaščita 
šibkejše stranke. 

Uvodna izjava 12 navaja potrebo, da se ohrani jasen in učinkovit sistem za reševanje primerov 
litispendence in sorodnih pravd.

Uvodna izjava 13 jasno razloži, da je treba kolizijska pravila uporabljati samo za preživninske 
obveznosti in da ne določajo prava, ki se uporablja za določitev družinskih razmerij, na 
katerih temeljijo preživninske obveznosti. 
Uvodne izjava 14, 15 in 16 obravnavajo pravo, ki se uporablja (osnovno načelo: uporabljati bi 
se moralo pravo države običajnega prebivališča preživninskega upravičenca, vendar je 
predvidena uporaba prava sodišča ali prava druge države, s katero je preživninska obveznost 
tesno povezana). Pravica do izbire prava, ki se uporablja, je možna, če so izpolnjeni določeni 
pogoji, katerih namen je zaščititi otroke in ogrožene odrasle. 

V skladu z uvodno izjavo 17 mora biti zavezanec zaščiten pred uporabo prava, ki je določeno 
v domnevah, kjer družinsko razmerje, ki utemeljuje pridobitev preživnine, ne šteje soglasno 
kot vredno posebne obravnave. Takšen bi lahko bil primer zlasti razmerij med sorodniki v 
stranski vrsti ali po svaštvu, preživninskih obveznosti potomcev do njihovih prednikov, ali 
ohranitve obveznosti pomoči po prenehanju zakonske zveze. 
Uvodna izjava 18 razloži, da morajo biti sodne odločbe, izdane v državi članici v 
preživninskih zadevah, priznane in izvršljive v vseh drugih državah članicah brez izvedbe 
posebnega postopka. Za odpravo vseh prehodnih ukrepov je treba izvesti minimalno 
uskladitev procesnih pravil. To mora biti porok za spoštovanje zahtev po nepristranskem 
sodišču glede na skupne norme v vseh državah članicah. 

Uvodna izjava 19 navaja, da mora biti po izdaji sodne odločbe v preživninskih zadevah v 
državi članici omogočena hitra in učinkovita izvršitev v kateri koli drugi državi članici. 
Omogočeno mora biti, da se preživnina odteguje neposredno iz plač in bančnih računov 
zavezancev. 

Javne listine in dogovori med strankama, ki so izvršljivi v državi članici, se morajo šteti za 
enakovredne sodnim odločbam (uvodna izjava 20). 

Uvodna izjava 21 obravnava vzpostavitev osrednjih organov v državah članicah za izmenjavo 
podatkov in olajšanje izterjave preživninskih obveznosti. 

Normativni del se deli na devet poglavij.
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Poglavje I se ukvarja s in opredelitvami. Člen 1 („Področjem uporabe“) določa, da se uredba 
„uporablja za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij ali razmerij, ki imajo 
na podlagi prava, ki se zanje uporablja, podobne posledice“. Treba je opozoriti, da izrazi, 
opredeljeni v členu 2 („sodišče“, „sodnik“, „sodna odločba“, „javna listina“, „država članica 
izvora“, „država članica izvršitve“, „sodišče izvora“, „upravičenec“ in „zavezanec“) niso 
specifično povezani z družinskim pravom ali opredeljeni v smislu družinskega prava.

Poglavje II obravnava sodno pristojnost (splošna pristojnost, sporazum o pristojnosti,
pristojnost na podlagi nastopa tožene stranke pred sodiščem, subsidiarna pristojnost, 
litispendenca, sorodne pravde, začetek postopka, začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja, 
preizkus pristojnosti). Tudi to poglavje nima nobene zveze z družinskim pravom, saj 
obravnava le sodno pristojnost za preživninsko obveznost, se pravi denarne terjatve.
Poglavje III obravnava pravo, ki se uporablja. Opozoriti je treba, da uvodna določba (člen 12) 
predvideva, da „določbe tega poglavja določajo samo pravo, ki se uporablja za preživninske 
obveznosti, in ne določajo prava, ki se uporablja za katero koli razmerje iz člena 1“ (namreč 
“družinska razmerja ali razmerja, ki imajo na podlagi prava, ki se zanje uporablja, podobne 
posledice“). Preostali členi iz tega poglavja določajo temeljna pravila, izbiro prava, neuporabo 
prava, določenega na zahtevo zavezanca, javno institucijo, področje prava, ki se uporablja, 
uporabo prava države nečlanice, zavračanje, javni red in neenotne sisteme.

Poglavje IV obravnava skupna procesna pravila – vročitev, preizkus dopustnosti ter sodno 
odločbo in revizijo.

Poglavji V in VI sta posvečeni izvršljivosti in izvršitvi sodnih odločb (brezplačna pravna 
pomoč, varščina in polog, uradna potrditev ali podobna formalnost, preverjanje vsebine sodne 
odločbe, zavrnitev ali prekinitev izvršitve, nalog za samodejni mesečni odtegljaj, nalog za 
začasno zamrznitev bančnega računa, položaj zahtevkov za preživnino).

Poglavje VII obravnava javne listine in dogovore.

Poglavje VIII je posvečeno sodelovanju (določitev in vloga osrednjih organov, dostop in 
uporaba podatkov itd.).

Poglavje IX, ki je tudi zadnje, navaja splošne in končne določbe (razmerja do drugih pravnih 
instrumentov Skupnosti, razmerja z drugimi pravnimi instrumenti, komitologijo, prehodne 
določbe ter začetek veljavnosti).

Problematika

V pismu predsednika pristojnega odbora beremo: 

„Trenutna izbira pravne podlage obravnava preživninsko obveznost kot ukrep, povezan z 
družinskim pravom v smislu druge alinee člena 67(5) PES. Iz tega sledi, da ti ukrepi 
ne sodijo med splošna pravila o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah, za 
katere se uporablja postopek soodločanja“. 

Poročevalec pristojnega odbora meni, da je preživninska obveznost tesno povezana z 
družinskim pravom, če pa bi jo razvrstili kot tako, morda ne bi dovolj upoštevali „hibridne 
narave opredelitve preživninske obveznosti – družinska glede izvora, vendar denarna pri 
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izvršitvi, tako kot kateri koli zahtevek“.

Splošni razmisleki o pravni podlagi glede na sodno prakso

Vsi akti Skupnosti morajo temeljiti na pravni podlagi, ki je določena v Pogodbi (ali v drugem 
pravnem aktu, ki ga imajo namen izvrševati). Pravna podlaga opredeljuje pristojnost 
Skupnosti ratione materiae in podrobno določa, kako se ta pristojnost izvaja, zlasti 
zakonodajni(e) instrument(e), ki se jih lahko uporabi v postopku odločanja.

Iz ustaljene prakse Sodišča je razvidno, da izbira pravne podlage ni stvar proste presoje 
zakonodajalca Skupnosti, pač pa mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče 
sodno preskusiti1, kot sta denimo cilj in vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni dejavnik 
mora biti glavni cilj ukrepa.3 Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je splošni 
člen Pogodbe zadostna pravna podlaga, čeprav zadevni ukrep na podrejen način omogoča 
doseganje cilja, ki si ga prizadeva doseči specifični člen Pogodbe4.

Vendar pa mora ukrep, kadar ima več sočasnih ciljev, neločljivo povezanih med seboj, pri 
čemer nobeden ni drugotnega pomena in posredne narave glede na ostale, temeljiti na raznih 
ustreznih določbah Pogodbe5, razen če to ni mogoče zaradi medsebojne nezdružljivosti 
postopkov odločanja, predpisanih z določbami.

Ocena

Mimogrede velja omeniti, da je velika škoda, da se Svet še ni odločil uporabiti druge alinee 
člena 67(2) za prenos „vidikov, povezanih z družinskim pravom“, na katere se sklicuje druga 
alinea člena 67(5), v področje delovanja postopka soodločanja, in to kljub dejstvu, da je 
Komisija že leta 20056 pozvala Svet, naj zagotovi, da se ukrepi, povezani s preživninskimi 
obveznostmi, sprejemajo v skladu s postopkom soodločanja. Zdi se nesmiselno, da za zadevo, 
ki je tako tesno povezana s skrbmi in vsakdanjim življenjem državljanov, kot je družinsko 
pravo, ne velja zakonodajni postopek, ki je najbolj tesno povezan z institucijo, ki jo državljani 
volijo.

Sodna praksa pa jasno pravi, da ti premisleki nimajo vpliva na izbiro pravne podlage, saj mora 
biti ta določena ob upoštevanju objektivnih faktorjev, ki so predmet sodnega preskusa, zlasti 
cilja in vsebine zadevnega ukrepa.

Očitno je, da je glavni cilj predloga omogočiti vsem preživninskim upravičencem v EU, da 
„na hiter, lahek in najpogosteje brezplačen način pridobijo izvršilni naslov, ki lahko neovirano 
kroži v evropskem pravosodnem prostoru“, s katerim je omogočeno „redno plačilo dolžnih 
zneskov“.

  
1 Primer 45/86, Komisija / Svet [1987] ECR 1439, odst. 5.
2 Primer C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] ECR I-287, odst. 10, in primer C-42/97, Evropski parlament 
proti Svetu [1999] ECR  I-869, odst. 36.
3 Primer C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ECR I-7079, odst. 27.
4 Primer C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ECR I-7079, odstavka 27-28; 
Primer C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, odstavka 
93-94.
5 Primer 165/87 Komisija proti Svetu [1988] ECR 5545, odst. 11
6 Sporočilo Komisije Svetu, KOM(2005) 648 z dne 15. decembra 2005.
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Nova pravila zasebnega mednarodnega prava o sodni pristojnosti, pravo, ki se uporablja, in 
priznanje ter izvajanje odločb, povezanih s preživninskimi zahtevki, bodo odstranili ovire, ki 
preprečujejo prosto gibanje oseb in tako omogočili pravilno delovanje notranjega trga. 

Pojem preživnine ne bi obstajal, če ne bi obstajalo družinsko pravo. Tega ne gre zanikati. 
Člen 1 predloga tako jasno navaja, da preživninska obveznost „izhaja“ iz družinskih razmerij. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti, da nam v primeru, ko je obveznost plačevanja preživnine 
določena v skladu z družinskim pravom, ostane le še denarna terjatev – dolg kot vsak drug. 
Ko je obstoj preživninske obveznosti priznan in potrjen s sodbo sodišča, javna listino ali 
dogovorom, ta obveznost postane denarna terjatev in dejstvo, da izhaja iz družinskega ali 
podobnega razmerja, nima velikega pomena. 

Predlagana uredba sama po sebi ne bo vplivala na družinsko pravo in člen 12 predloga to zelo 
temeljito pojasni, saj predvideva, da določbe o zakonu, ki se uporablja za preživninsko 
obveznost „ne določajo prava, ki se uporablja za katero koli razmerje iz člena 1“. Omeniti je 
treba tudi člen 13, ki določa, da se kolizijska pravila uporabljajo samo za preživninske 
obveznosti in „ne določajo prava, ki se uporablja za določitev družinskih razmerij, na katerih 
temeljijo preživninske obveznosti“.

Zanimivo je tudi navesti, da Uredba (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004, ki uvaja evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov1, vključuje 
preživninske zahtevke in je bila sprejeta v skladu s postopkom soodločanja2. 

Zaključek

Odbor za pravne zadeve se je na seji dne 30. januarja 2007 soglasno3 odločil za oblikovanje 
priporočila, da mora predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in 
izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah temeljiti na členu 61(c) in 
drugi alinei člena 67(5) Pogodbe ES in da se mora zaradi tega zanj uporabljati postopek 
soodločanja. 

S spoštovanjem

Giuseppe Gargani

  
1 UL L 143 , 30/04/2004, str.15.
2 Glej člen 2(4)(b), kjer je “javna listina” opredeljena kot dokument, ki vključuje “dogovor v preživninskih 
zadevah, sklenjen z upravnimi organi ali potrjen z njihove strani”
3 Pri končnem glasovanju so bili navzoči:Rainer Wieland (predsedujoči), Diana Wallis (pripravljavka mnenja), 
Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, 
Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


