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Štokholmský program1 bol prijatý Európskou radou v roku 2010 a jeho cieľom bolo stanoviť 
súbor cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť pred skončením programu v roku 2014 v záujme 
posilnenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy je totiž čoraz dôležitejšie zabezpečiť, aby európski občania videli 
praktické výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii vo svojom každodennom živote, 
a priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zohráva v tomto ohľade obzvlášť dôležitú 
úlohu.

Parlament zaujal stanovisko k Štokholmskému programu, pokiaľ ide o program 
vo všeobecnosti, prvý krát v uznesení z 25. novembra 20092, pričom v uznesení 
z 23. novembra 20103 sa vyjadril k aspektom programu týkajúcim sa občianskeho práva, 
obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného práva súkromného. Komisia 20. apríla 
2010 vypracovala akčný plán na vykonávanie Štokholmského programu4.

Teraz, keď je plnenie Štokholmského programu, ktorý sa vzťahuje na obdobie 2010 – 2014, 
v polovici obdobia, Výbor pre právne veci, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci a Výbor pre ústavné veci sa rozhodli zhodnotiť dosiahnutý pokrok s cieľom 
určiť kroky, ktoré by sa mali ešte vykonať, ako aj možné priority v rámci programov 
nasledujúcich po Štokholmskom programe.

Cieľom tohto pracovného dokumentu je sústrediť sa na vykonávanie programu v tých 
oblastiach, ktoré sú v kompetencii Výboru pre právne veci, ktorého spravodajcom je Luigi 
Berlinguer. V nadväznosti na diskusiu uskutočnenú v rámci výboru a ďalších zapojených 
výborov predložia traja spoluspravodajcovia z troch výborov celkový návrh správy 
o priebežnom hodnotení Štokholmského programu.

Ako bolo stanovené v uznesení z 23. novembra 2010, opatrenia Štokholmského programu 
v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach sa môžu rozdeliť do štyroch hlavných 
oblastí: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a medzinárodné právo súkromné.

1. Občianske právo

V oblasti občianskeho práva sa navrhnuté iniciatívy vzťahujú na aspekty hmotného 
občianskeho práva, ako aj procesného práva.

1.1. Hmotné občianske právo

Jedným z hlavných úspechov v oblasti hmotného občianskeho práva je prijatie nariadenia 
o dedičstve5. V súlade s návrhom Komisie z roku 2009 a po niekoľkých rokoch vedenia 
diskusií sa uspokojivé riešenie našlo v roku 2012, keď bol spravodajcom Kurt Lechner. 
Pre európskych občanov ide o veľmi dôležitý právny predpis, keďže občan s majetkom 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho 
osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s.107.
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vo viacerých členských štátoch bude odteraz podliehať právnym predpisom upravujúcim 
dedičstvo len v jednom štáte a dokonca sa môže rozhodnúť pre uplatnenie právnych predpisov 
krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, ak žije v inom členskom štáte.

V oblasti zmluvného práva Komisia vo svojom akčnom pláne navrhla súbor predpisov, ktoré 
tvoria nepovinný 28. režim zmluvného práva, s cieľom uľahčiť cezhraničný obchod, hlavne 
pre MSP. Legislatívny návrh o spoločnom európskom kúpnom práve bol vypracovaný 
v roku 2011 a v súčasnosti sa prerokováva vo výboroch, kde sú spravodajcami Klaus-Heiner 
Lehne a Luigi Berlinguer. Keďže mnohé otázky ešte zostávajú otvorené, nie je jasné, kedy 
tento návrh nadobudne právny charakter.

Bezprostrednejší význam majú pre bežných občanov navrhované opatrenia týkajúce sa 
uľahčenia uznávania verejných dokumentov alebo dokumentov týkajúcich sa občianskeho 
stavu v inom členskom štáte, keďže nedostatok takéhoto automatického uznávania je podľa 
občanov jednou z hlavných prekážok voľného pohybu. V súčasnosti sa pracuje na dvoch 
návrhoch: návrh, ktorý upúšťa od formalít v súvislosti s verejnými dokumentmi (apostily, 
legalizácia, overené preklady atď.) a ktorý bol zverejnený v apríli 2013, a ďalší návrh 
o vzájomnom uznávaní účinkov dokladov o občianskom stave (pokrýva obmedzený 
zoznam situácií v súvislosti s občianskym stavom ako manželstvo, zmena mena atď.), ktorý 
sa má vypracovať do konca roka 2013. Parlament sa domnieva, že obe iniciatívy sú nesmierne 
dôležité.

V súvislosti s ochranou zraniteľných plnoletých osôb, čo je otázkou, ktorou sa výbor 
zaoberá už nejaký čas1, Komisia vo svojom akčnom pláne oznámila, že nepodnikne žiadne 
kroky, keďže rozhodnutie, či pristúpiť k Haagskemu protokolu z roku 2000 o medzinárodnej 
ochrane dospelých osôb závisí od jednotlivých členských štátov. Haagska konferencia 
poukazuje na to, že tento protokol nadobudol účinnosť len v prípade 6 členských štátov 
a že bol podpísaný, ale nie ratifikovaný ďalšími 7 členskými štátmi2. 

V tejto súvislosti je veľkým sklamaním, že Komisia ani napriek záverom z uznesenia z roku 
2008 stále nevykonala žiadne kroky smerujúce k európskej legislatíve upravujúcej túto 
otázku.

1.2. Občianske procesné právo

Pokiaľ ide o občianske konanie, predstavovalo pre výbor hlavnú oblasť záujmu zavedenie 
spoločných minimálnych noriem občianskeho konania, ktoré odrážajú ambície poskytovať 
vysokú úroveň istôt pre občanov, ktorí sa obracajú na justičný systém, ako je uvedené 
v Porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície3. Komisia oznámila návrh na rok 2014, ale 
ešte nie je jasné, či pôjde o legislatívny návrh alebo nie.

Parlament navyše, predovšetkým v záujme posilňovania ochrany práv spotrebiteľov, 
požadoval európsku iniciatívu s cieľom zabezpečiť postupy kolektívneho odškodnenia4. 

                                               
1 Pozri odsek 95 uznesenia z 25. novembra 2009 a uznesenie z 18. decembra 2008 (P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Oznámenie Komisie. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície: nástroj na podporu účinnej justície a rastu, 
27. marec 2013.
4 Uznesenie z 2. februára 2012 (P7_TA(2012)0021) a odsek 95 uznesenia z 25. novembra 2009.
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Komisia prisľúbila, že vo svojom nadväznom dokumente z 18. apríla 20121 vypracuje 
legislatívnu alebo nelegislatívnu iniciatívu o európskom rámci pre kolektívne odškodnenie 
v roku 2012, avšak ešte sa tak nestalo.

2. Obchodné právo

V oblasti obchodného práva Komisia vypracovala návrh nariadenia o európskom príkaze 
na zablokovanie účtov2, ktorý zabráni tomu, aby sa dlžník z dôvodu oneskorení vznikajúcich 
pri cezhraničnom zablokovaní účtov vyhol vymáhaniu dlhov. Cieľom spravodajcu Raffaeleho 
Baldassarreho je zabezpečiť, aby proces dočasného zmrazenia bankových účtov, v súvislosti 
s ktorými prebieha vymáhanie, bol taký rýchly, ako je to možné a súčasne sa rešpektovalo 
právo na obhajobu. Uzatvorenie veci trvá dlhšie, ako sa očakávalo, z dôvodu komplexnosti
celej záležitosti, ale očakáva sa, že právny predpis bude čoskoro prijatý.

Čo sa týka práva obchodných spoločností, Komisia stále nevyhovela požiadavke Parlamentu3

týkajúcej sa 14. smernice o práve obchodných spoločností, ktorá sa týka nevyriešených 
otázok v oblasti premiestňovania sídiel spoločností. Komisia sa na základe výsledkov 
verejných konzultácií v roku 20124 domnieva, že zatiaľ neboli predložené žiadne presvedčivé 
argumenty na takýto právny predpis.

V súvislosti s európskou súkromnou spoločnosťou, ktorú Parlament požadoval v uznesení 
z 23. novembra 20105, treba poznamenať, že od tohto dôležitého návrhu sa de facto v roku 
2009 upustilo vzhľadom na nemožnosť dosiahnuť jednomyseľný súhlas v Rade. Komisia 
zatiaľ nepodnikla žiadne kroky na oživenie návrhu.

Komisia predložila návrh6 na zmenu nariadenia o konkurznom konaní. Cieľom tejto 
zmeny, v prípade ktorej je spravodajcom Klaus-Heiner Lehne, je rozšíriť rozsah pôsobnosti 
nariadenia zmenou vymedzenia konkurzného konania tak, aby sa vzťahovalo na väčšie 
množstvo prípadov, ako aj zlepšiť uplatňovanie nariadenia zmenením pravidiel týkajúcich sa 
právomoci, otvárania vedľajších konaní a konkurzov viacerých spoločností patriacich do tej 
istej skupiny.

3. Rodinné právo

Nariadenie Rím III7 o rozhodnom práve pre rozvod a rozluku (spravodajca Tadeusz 
Zwiefka) bolo prijaté v roku 2010 v rámci posilnenej spolupráce, na ktorej sa v súčasnosti 
zúčastňuje 15 členských štátov. Je to jediný právny predpis v oblasti justičnej spolupráce 
v občianskych veciach, ktorý sa už uplatňuje a ktorý stanovuje jasné pravidlá uplatniteľné 
pri zániku manželstva.

Štokholmský program sa tiež zaslúžil o prijatie právnych predpisov v súvislosti 

                                               
1 SP(2012)160.
2 COM(2011)0445.
3 Uznesenie z 2. februára 2012 (P7_TA(2012)0019) a odseky 33 a 34 uznesenia z 23. novembra 2010.
4 Dokument z 18. apríla 2012, SP(2012)260/2.
5 Odseky 33 a 34.
6 COM (2012)0744.
7 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti 
rozhodného práva pre rozvod a rozluku, Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2010, s. 10.
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s majetkovými právami vyplývajúcimi z manželského zväzku1 a majetkovými 
dôsledkami registrovaných partnerstiev2, ktoré zahŕňajú ustanovenia o právomoci, 
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozsudkov. Parlament v súčasnosti pracuje na oboch 
týchto spisoch, ktorých spravodajkyňou je Alexandra Thein a ktorých schválenie sa očakáva 
tento rok. Rada prijme konečné rozhodnutie v rámci postupu konzultácie.

Parlament tiež žiadal európske právne predpisy týkajúce sa cezhraničných adopcií3, keďže tu 
ide o oblasť, kde podľa mnohých rodín dochádza k problémom s uznávaním rozhodnutí iných 
členských štátov. Komisia v tomto ohľade nepodnikla žiadnu iniciatívu.

Štokholmský program navrhol preskúmanie nariadenia Brusel II4, predovšetkým pokiaľ ide 
o otázku uznávania rozsudkov o rodičovských povinnostiach. Komisia oznámila legislatívnu 
iniciatívu na rok 2013, aby sa tak nahradil návrh5, ktorý musela stiahnuť v roku 2002.

4. Medzinárodné právo súkromné vo všeobecnosti

Hlavnou úlohou v oblasti všeobecného medzinárodného práva súkromného v rámci 
Štokholmského programu bolo preskúmať nariadenie Brusel I6 s cieľom zjednodušiť 
postupy výkonu rozsudkov v inom členskom štáte a predovšetkým zrušiť konanie 
o vyhlásenie vykonateľnosti. Pod vedením spravodajcu Tadeusza Zwiefku sa znenie 
nariadenia Brusel I7 úspešne prepracovalo, čím sa zefektívnili a vyjasnili určité aspekty 
cezhraničného výkonu rozsudkov.

Projekt dohovoru o medzinárodných rozsudkoch, ktorý sleduje podobné ciele 
na medzinárodnej úrovni8 ako nariadenie Brusel I, pod záštitou Haagskej konferencie 
medzinárodného práva súkromného, nebol až taký úspešný, ako sa očakávalo. Rokovania 
stále prebiehajú a v posledných rokoch nedošlo k žiadnemu dôležitému pokroku.

Parlament tiež žiadal, aby sa do nariadenia Rím II9 vložilo ustanovenie o práve 
uplatniteľnom na mimozmluvné záväzky, ktoré vznikajú z porušenia súkromia alebo práv 
na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena. Táto požiadavka bola opätovne 
a detailnejšie potvrdená v uznesení z 10. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu o zmene 
a doplnení nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím 
II)10, na ktoré Komisia zatiaľ nezodpovedala, čím dochádza k porušeniu odseku 16 Rámcovej 

                                               
1 COM(2011)0126.
2 COM(2011)0127.
3 Odsek 95 uznesenia z 25. novembra 2009.
4 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
5 COM(2001)0505.
6 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach, Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1).
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2012, s. 1.
8 Pozri odsek 35 uznesenia z 23. novembra 2010.
9 Pozri odsek 95 uznesenia z 25. novembra 2009.
10 Prijaté texty P7_TA(2012)0200.
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dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou1.

Ďalším dôležitým nedokončeným právnym predpisom je nariadenie o premlčacích lehotách 
pre cezhraničné cestné dopravné nehody. Z dôvodu rozdielov v právnych predpisoch medzi 
jednotlivými členskými štátmi je často veľmi ťažké zabezpečiť, aby v takých prípadoch bola 
dosiahnutá spravodlivosť. Komisia mala v úmysle vypracovať návrh v roku 2011, ešte stále 
však nie je hotový.

Vzhľadom na to, že právne predpisy EÚ v oblasti medzinárodného práva súkromného sa stali 
veľmi roztrieštené s relatívne veľkým počtom odvetvových nástrojov vzťahujúcich sa 
na rôzne aspekty, Parlament žiadal prijatie Európskeho kódexu medzinárodného práva 
súkromného2. Cieľom je zharmonizovať ustanovenia medzinárodného práva súkromného 
v rôznych oblastiach a súčasne zabezpečiť, aby v právnych predpisoch neboli žiadne 
medzery.

5. Hlavné ciele v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach

Aby sa dosiahli rozličné konkrétne ciele Štokholmského programu, je popri prijímaní 
jednotlivých právnych predpisoch dôležité zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali 
dostatočný prístup k justičným orgánom a právu EÚ.

Dôležitým krokom je ďalší rozvoj projektov elektronickej justície3, ktoré umožňujú 
občanom priamy prístup k právnym informáciám a justičným orgánom tým, že poskytujú 
základné informácie on-line a umožňujú podanie určitých žiadostí na diaľku cez internet. 
V tomto ohľade sa už dosiahol určitý pokrok, stále však treba vyvíjať ďalšie úsilie.

Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj európske vzdelávanie v právnej oblasti, ak sa má vytvoriť 
európska justičná kultúra, ktorá má umožniť vzájomné uznávanie postupov4. Činnosti 
vykonávané v rámci Európskej siete odbornej justičnej prípravy a Akadémii európskeho práva 
sú v tomto ohľade veľmi dôležité. Okrem toho začal v súčasnosti konečne prebiehať pilotný 
program Komisie o školení sudcov a právnych odborníkov5.

6. Záver

Tento krátky prehľad o pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci Štokholmského programu v oblasti 
justičnej spolupráce v občianskych veciach, ukazuje, že bola prijatých niekoľko veľmi 
sľubných právnych, ale kvôli dlhému trvaniu legislatívnych a implementačných postupov sa 
zatiaľ uplatňuje len veľmi malá časť z nich. Značné množstvo legislatívnych návrhov 
spoluzákonodarcovia stále skúmajú. Treba však poznamenať, že rok pred voľbami v roku 
2014 a plánovaným skončením Štokholmského programu je návrh Komisie v značnom 
množstve otázok stále nedoriešený.. Nedostatočné nasadenie Komisie, ktoré by nadväzovalo 
na podnety Parlamentu, je skutočným sklamaním.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 Pozri odsek 95 uznesenia z 25. novembra 2009.
3 Pozri odseky 107, 108, 109 a 110 uznesenia z 25. novembra 2009.
4 Pozri odseky 105 a 106 uznesenia z 25. novembra 2009 a odseky 5 až 13 uznesenia z 23. novembra 2010.
5 Ú. v. EÚ S 132, 12.7.2012, 218282.


