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Europos Vadovų Taryba 2010 m. patvirtino Stokholmo programą1, kuria siekiama per jos 
galiojimo laikotarpį (iki 2014 m.) įgyvendinti grupę tikslų, ir taip sutvirtinti laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvę. Kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tampa vis svarbiau užtikrinti, jog 
Europos Sąjungos piliečiai suvoktų praktinę Sąjungos reikšmę savo kasdieniniame gyvenime, 
šiuo požiūriu itin svarbi laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė.

Parlamentas savo pirminę poziciją dėl Stokholmo programos bendrai nurodė 2009 m. 
lapkričio 25 d. rezoliucijoje2, o dėl jos aspektų, susijusių su civiline, komercine, šeimos ir 
tarptautine privatine teise, – 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliucijoje3. Komisija 2010 m. 
balandžio 20 d. parengė Stokholmo programos įgyvendinimo planą4.

Dabar, Stokholmo programai, kurį numatyta 2010 –2014 m. laikotarpiui, pasiekus 
įgyvendinimo laikotarpio vidurį, Teisės reikalų komitetas, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetas ir Konstitucinių reikalų komitetas nusprendė įvertinti padarytą 
pažangą, nustatyti į veiksmus, kuriuos dar reikia atlikti, ir Stokholmo programai pasibaigus 
būsiančios programos galimus prioritetus.

Šio darbo dokumento tikslas – susitelkti į programos įgyvendinimą srityse, kurios priklauso 
Teisės reikalų komiteto kompetencijai; jo pranešėjas Luigi Berlinguer. Po diskusijų komitete 
ir su susijusiais komitetais, trims komitetams priklausantys trys pranešėjai pateiks pranešimo 
projektą dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros.

Kaip teigiama 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliucijoje. Stokholmo programos priemonės, 
susijusios su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, gali būti padalytos į keturias 
pagrindines grupes: civilinė teisė, komercinė teisė, šeimos teisė ir tarptautinė privatinė teisė.

1. Civilinė teisė

Iniciatyvos, siūlomos civilinės teisės srityje, apima ir materialinės civilinės teisės, ir civilinio 
proceso teisės aspektus.

1.1. Materialinė civilinė teisė

Vienas didžiausių pasiekimų materialinės civilinės teisės srityje yra tai, kad patvirtintas 
Paveldėjimo reglamentas5. Pagal Komisijos 2009 m. pateiktą pasiūlymą ir po kelerių metų 
diskusijų, 2012 m. Kurtui Lechneriui tapus pranešėju buvo pasiektas tinkamas sprendimas. 
Šis teisės aktas labai svarbus Europos piliečiams, nes pagal jį asmenims, turintiems 
nekilnojamo turto keliose valstybėse narėse, taikomas tik vienas nacionalinis režimas, kuris 
taikomas ir paveldėjimo atveju ir kurį šie asmenys, gyvendami kitoje valstybėje narėje, net 
gali pasirinkti.

                                               
1 OL C 115, 2010 5 4, p. 1.
2 Dok. P7_TA(2009)0090.
3 Dok. P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos 
teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo 
klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 
107).
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Sutarčių teisės srityje Komisija savo veiksmų plane pasiūlė taisyklių rinkinį, kuris sudarytų 
pasirenkamą 28-ąją sutarčių teisės sistemą ir taip palengvintų tarpvalstybinę prekybą, ypač 
MVĮ. 2011 m. buvo parengtas bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės
projektas, dėl kurio šiuo metu deramasi komitete, jo pranešėjai – Klaus-Heiner Lehne ir Luigi 
Berlinguer. Dar neaišku, kada šis pasiūlymas taps teisės aktu, nes dar reikia atsakyti nemažai 
klausimų.

Piliečiams labiau tiesiogiai svarbios priemonės pasiūlytos siekiant supaprastinti civilinės 
būklės aktų pripažinimą kitoje valstybėje narėje, nes tai, jog šie dokumentai automatiškai 
nepripažįstami, yra viena pagrindinių piliečių nurodytų laisvo judėjimo kliūčių. Šiuo metu 
pateikti du pasiūlymai: vienas, dėl viešųjų dokumentų pateikimo administracinių 
formalumų panaikinimo (apostilės, legalizavimas, patvirtinti vertimai ir t. t.), paskelbtas 
2013 m. balandžio mėn., kitas, dėl civilinės būklės aktų galiojimo tarpusavio pripažinimo, 
kuris apimtų baigtinį civilinės būklės aktų sąrašą, pavyzdžiui, vedybas, vardo keitimą ir t. t., 
turi būti pateiktas iki 2013 m. pabaigos. Parlamento nuomone abi iniciatyvos itin svarbios.

Pagaliau Komisija savo veiksmų plane paskelbė, kad pažeidžiamų suaugusių asmenų 
apsaugos, su kuria susijusius klausimus komitetas svarsto jau kurį laiką1, srityje ji jokių 
veiksmų nesiims, nes valstybės narės turi nuspręsti, ar jungtis prie Hagos konvencijos dėl 
tarptautinės suaugusiųjų apsaugos. Hagos konferencijoje skelbiama, kad ši konvencija 
įsigaliojo tik 6 valstybėms narėms ir kad dar 7 valstybės narės ją pasirašė, tačiau 
neratifikavo2. Šiuo požiūriu labai nuvilia tai, kad Komisija, nepaisydama 2008 m. rezoliucijos 
išvadų, dar nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų parengti Europos teisės aktai šiuo klausimu.

1.2. Civilinio proceso teisė

Civilinio proceso požiūriu pagrindinis komiteto rūpestis buvo nustatyti bendrus minimalius 
civilinio proceso standartus, kurie atitiktų siekį suteikti aukšto lygio garantijas piliečiams, 
besinaudojantiems teisingumo sistema, kaip tai numatyta teisingumo rezultatų suvestinėje3. 
Komisija paskelbė, kad pasiūlymas bus parengtas 2014 m., tačiau dar neaišku, ar jis bus dėl 
pagal teisėkūros procedūrą priimamo akto, ar ne.

Be to siekdamas visų pirma pagerinti vartotojų teises Parlamentas ragino parengti Europos 
iniciatyvą, kad būtų galima nagrinėti kolektyvinius ieškinius4. Komisija paskesniame 
2012 m. balandžio 18 d. dokumente5 pažadėjo 2012 m. parengti teisėkūros iniciatyvą arba 
iniciatyvą dėl dokumento, priimamo ne pagal teisėkūros procedūrą, dėl Europos kolektyvinių 
ieškinių tvarkos, tačiau kol kas šio dokumento nėra.

2. Komercinė teisė

Komercinės teisės srityje Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo 
                                               
1 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 95 dalį ir 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją (P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71
3 Komisijos komunikatas: „ES teisingumo rezultatų suvestinė. Veiksmingo teisingumo ir plėtros priemonė“, 
2013 m. kovo 27 d.
4 2012 m. 2012 m. vasario 2 d. rezoliucija (P7_TA(2012)0021) ir 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 95 dalis.
5 SP(2012)160.
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įsakymo1, sudarančio galimybę užkirsti kelią skolininkams naudojantis terminais, kuriuos 
užtrunka tarpvalstybinių banko sąskaitų areštas, išvengti vykdymo priemonių, susijusių su 
skola. Pranešėjas Raffaele Baldassarre siekia užtikrinti, kad laikinas banko sąskaitų, kurioms 
taikomas privalomas vykdymas, įšaldymas būtų kuo greitesnis ir atitiktų teisės į gynybą 
reikalavimus. Šio dokumento parengimas užtrunka ilgiau nei tikėtasi dėl dalyko sudėtingumo, 
tačiau tikimasi, kad teisės aktas bus greitai priimtas.

Įmonių teisės klausimu Komisija dar nepatenkino Parlamento prašymo2 dėl 14-osios įmonių 
direktyvos, susijusios su neišspręsta įmonių buveinių perkėlimo problema. Komisija, 2012 m. 
atlikusi viešąsias konsultacijas3, mano, kad tokio teisės akto poreikis neįrodytas.

Europos privačiosios bendrovės, kurią Parlamentas taip pat ragino reglamentuoti savo 
2010 m. lapkričio 23 d. rezoliucijoje4, klausimu 2009 m. buvo de facto nustota svarstyti 
pasiūlymą, nes Taryboje buvo neįmanoma pasiekti vienbalsio sprendimo. Komisija nesiėmė 
veiksmų šiam pasiūlymui atgaivinti.

Pagaliau Komisija pateikė pasiūlymą5 dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 
reglamentas dėl bankroto bylų. Pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas Klaus-Heiner Lehne, 
tikslas – išplėsti reglamento taikymo sritį naujai apibrėžiant bankroto bylas, kurios apimtų 
daugiau atvejų, taip pat pagerinti reglamento taikymą pakeičiant taisykles, susijusias su 
jurisdikcija, šalutinėmis bankroto bylomis ir bankroto bylomis kelioms tos pačios grupės 
bendrovėms.

3. Šeimos teisė

Reglamentas „Roma III“6 dėl santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės 
(pranešėjas Tadeusz Zwiefka) buvo priimtas 2010 m. pagal tvirtesnio bendradarbiavimo 
procedūrą; dabar jame dalyvauja 15 valstybių narių. Šis reglamentas yra vienintelis jau 
taikomas teisės aktas bendradarbiavimo civilinės teisenos srityje, jame numatytos aiškios 
teisės normos, taikomos nutraukiant santuokas.

Stokholmo programoje taip pat buvo numatyti teisės aktai dėl sutuoktinių turto teisinio 
režimo7 ir dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių8, kuriuose nurodytos nuostatos, 
susijusios su jurisdikcija, taikytina teise ir sprendimų pripažinimu bei vykdymu. Šie abu 
dokumentai nagrinėjami Parlamente, jų pranešėja – Alexandra Thein, tikimasi, kad šiais 
metais jie bus patvirtinti. Pagal konsultavimosi procedūrą lemiamą spendimą priims Taryba.

Parlamentas taip pat ragino parengti Europos teisės aktą dėl tarpvalstybinio įvaikinimo9, nes 
tai sritis, kurioje daugelis šeimų praneša, jog joms kyla problemų dėl sprendimų, priimtų 
                                               
1 COM(2011) 0445.
2 2012 m. vasario 2 d. rezoliucija (P7_TA(2012)0021) ir 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliucijos 33 ir 34 dalys.
3 2012 m. baland˛io 18 d. paskesnis dokumentas, SP(2012)260/2.
4 33 ir 34 punktai.
5 COM(2012) 0744.
6 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, OL L 343, 2010 12 29, 
p. 10.
7 COM(2011) 0126.
8 COM(2011) 0127.
9 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 95 dalį.
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kitose valstybėse narėse, pripažinimo. Šiuo klausimu Komisija jokios iniciatyvos nesiėmė.

Stokholmo programoje siūloma persvarstyti Reglamentą „Briuselis II“1, visų pirma, kiek tai 
susiję su sprendimų dėl tėvų pareigų pripažinimo klausimu.  Komisija paskelbė, kad 2013 m. 
teisėkūros iniciatyva bus pakeistas, pasiūlymas2, kurį 2002 m. jai teko atsiimti.

4. Tarptautinė privatinė teisė bendrai

Pagrindinis projektas bendrai tarptautinės privatinės teisės srityje, numatytas Stokholmo 
programoje, buvo Reglamento „Briuselis I“3 persvarstymas siekiant supaprastinti kitose 
valstybėse priimtų teismo sprendimų vykdymą, visų pirma atsisakyti egzekvatūros 
procedūros. Pranešėjui Tadeuszui Zwiefkai vadovaujant nauja Reglamento „Briuselis I“ 
redakcija buvo sėkmingai parengta4, joje supaprastinti ir paaiškinti tam tikri tarpvalstybinio 
teismų sprendimų vykdymo aspektai.

Tarptautinės teismo sprendimų konvencijos projektas, pagal kurį būtų siekiama tų pačių 
tikslų, kaip ir pagal Reglamentą „Briuselis I“ tik tarptautinių lygiu Hagos tarptautinės 
privatinės teisės konferencijai remiant, nebuvo toks sėkmingas, kaip buvo tikėtasi. Derybos 
tebevyksta, bet pastaraisiais metais jokios svarbios pažangos nepadaryta.

Parlamentas taip pat ragino į Reglamentą „Roma II“5 įtraukti nuostatą, reglamentuojančią 
nesutartinėms prievolėms, atsirandančioms dėl privataus gyvenimo ir su asmeniu 
susijusių teisių pažeidimų, įskaitant garbės ir orumo įžeidimą, taikytinos teisės. Raginimas 
patvirtintas ir išplėtotas 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai 
dėl Reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II) 
dalinio pakeitimo6, į kurią Komisija iki šiol neatsakė, taip pažeisdama pagrindų susitarimo dėl 
Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 16 straipsnį7.

Dar vienas svarbus teisės aktas, kurį reikia parengti, yra reglamentas dėl tarpvalstybinių 
kelių eismo įvykių senaties terminų. Dėl skirtingose valstybėse narėse galiojančių skirtingų 
taisyklių dažnai sudėtinga šiose bylose užtikrinti teisingumą. Komisija numatė 2011 m. 
parengti pasiūlymą, tačiau jis dar nepateiktas.

Pagaliau, atsižvelgdamas į tai, kad ES teisės aktai tarptautinės privatinės teisės srityje 
nenuoseklūs, yra gana nemažai atskiriems sektoriams būdingų priemonių, susijusių su 
įvairiais aspektais, Parlamentas ragino priimti Europos tarptautinės privatinės teisės 
kodeksą8. Jo tikslas būtų suderinti įvairių sričių tarptautinės privatinės teisės nuostatas ir tuo 
                                               
1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) 
Nr. 1347/2000 [OL L 338, 2003 12 23, p. 1].
2 COM(2001) 0505.
3 2000 m. gruod˛io 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001 1 16, p. 1).
4 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripa˛inimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 351, 2012 
12 30, p. 1).
5 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 95 dalį.
6 Dok. P7_TA(2012)0200.
7 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
8 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 95 dalį.
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pačiu užtikrinti, kad taisyklių rinkinyje nebūtų spragų.

5. Teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose pagrindiniai tikslai

Siekiant įvairių konkrečių Stokholmo programos tikslų labai svarbu užtikrinti ne tik atskirų 
teisės aktų priėmimą, bet ir tai, kad visiems suinteresuotiesiems asmenims būtų užtikrinta 
teisė kreiptis į teismą ir remtis ES teise.

Vienas iš svarbių veiksmų šia kryptimi yra įgyvendinti e. teisingumo projektą1, pagal kurį 
būtiną informaciją nurodant internete ir leidžiant tam tikras procedūras atlikti kompiuteriu per 
atstumą būtų sudaroma galimybė piliečiams gauti teisinę informaciją ir kreiptis į teismus. 
Šiuo požiūriu padaryti tam tikra pažanga, tačiau reikia dar daug atlikti.

Teisinis švietimas Europoje taip pat labai svarbus siekiant sukurti Europos teisminę kultūrą, 
kurioje būtų numatytos tarpusavio pripažinimo procedūros, ir kad ši kultūra gyvuotų2. 
Europos teisėjų mokymo tinklas vykdo savo veiklą ir šiuo požiūriu itin svarbi Europos teisės 
akademija. Be to, Komisijos bandomoji teisėjų ir teisininkų mokymo programa pagaliau 
pradėta vykdyti3.

6. Išvada

Iš šios trumpos Stokholmo programos pažangos teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose 
srityje apžvalgos matyti, kad buvo priimtas ne vienas labai svarbus teisės aktas, tačiau dėl 
teisėkūros ir įgyvendinimo terminų trukmės pradėta taikyti vos kelis. Nemažai teisėkūros 
pasiūlymų teisėkūros institucijos tebesvarsto. Tačiau pastebėta, kad likus vieniems metams iki 
2014 m. vyksiančių rinkimų ir iki Stokholmo programos įgyvendinimo pabaigos, neretai 
Komisijos pasiūlymai dar nepateikti. Be to, labai liūdina tai, kad Komisija nepakankamai 
atsižvelgia į Parlamento teikiamas idėjas pasiūlymams.

                                               
1 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 107, 108 ir 109 dalis.
2 Žr. 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 105 ir 109 dalis ir 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliucijos 5 – 13 dalis.
3 OL S 132, 2012 7 12, p. 218282.


