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Stockholmski program1 je Evropski svet leta 2010 sprejel z namenom določiti vrsto ciljev, ki 
jih je za krepitev območja svobode, varnosti in pravice treba doseči do konca programa, to je 
do leta 2014. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe namreč postaja vedno bolj 
pomembno zagotoviti, da evropski državljani občutijo praktične koristi Evropske unije v 
svojem vsakdanjem življenju, območje svobode, varnosti in pravice pa je pri tem še zlasti 
pomembno.

Parlament je svoje prvotno stališče o stockholmskem programu izrazil v resolucijah z dne 
25. novembra 20092 o programu na splošno in z dne 23. novembra 20103 o vidikih civilnega, 
gospodarskega, družinskega in mednarodnega zasebnega prava v programu. Komisija je 20. 
aprila 2010 pripravila Akcijski načrt izvajanja stockholmskega programa4.

Polovica obdobja izvajanja stockholmskega programa, ki velja za obdobje 2010–2014, je za 
nami, zato so se Odbor za pravne zadeve, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve in Odbor za ustavne zadeve odločili oceniti dosežen napredek, da bi 
opredelili ukrepe, ki jih je še treba sprejeti, in možne prednostne naloge za naslednika 
stockholmskega programa.

Namen tega delovnega dokumenta je osredotočiti se na izvajanje programa na področjih, ki so 
v pristojnosti Odbora za pravne zadeve, za katerega poroča Luigi Berlinguer. Po razpravi 
znotraj Odbora in z drugimi sodelujočimi odbori bodo trije soporočevalci iz treh odborov 
predložili skupen osnutek poročila o vmesnem pregledu stockholmskega programa.

Kot je navedeno v resoluciji z dne 23. novembra 2010, je mogoče ukrepe stockholmskega 
programa na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah razdeliti na štiri glavna 
področja: civilno, gospodarsko, družinsko in mednarodno zasebno pravo.

1. Civilno pravo

Na področju civilnega prava so se predlagane pobude nanašale tako na civilno materialno kot 
tudi na civilno procesno pravo.

1.1. Civilno materialno pravo

Eden pomembnih uspehov na področju civilnega materialnega prava je bilo sprejetje uredbe 
o dedovanju5. V skladu s predlogom Komisije iz leta 2009 in po več letih razprave je bila 
zadovoljiva rešitev najdena leta 2012, ko je bil poročevalec Kurt Lechner. To je zelo 
pomemben zakonodajni akt za evropske državljane, saj se bo na njegovi podlagi za nekoga s 
premoženjem v več državah članicah uporabljala samo zakonodaja o dedovanju ene države, 
pri čemer bo, če živi v drugi državi članici, celo lahko izbral zakonodajo države, katere 
državljan je.

                                               
1 UL C 115, 4.5.2010, str. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter 
uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 201, 27.7.2012, str. 107).
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Na področju pogodbenega prava je Komisija v svojem akcijskem načrtu predlagala vrsto 
pravil za oblikovanje izbirne 28. ureditve pogodbenega prava, da bi spodbudila čezmejno 
trgovino, zlasti za MSP. Zakonodajni predlog za skupno evropsko prodajno pravo je bil 
pripravljen leta 2011 in je trenutno predmet razprav v Odboru, pri čemer sta soporočevalca 
Klaus-Heiner Lehne in Luigi Berlinguer. Kdaj bo predlog postal zakon, še ni jasno, saj ostaja 
veliko vprašanj odprtih.

Bolj neposrednega pomena za navadne državljane so predlagani ukrepi za spodbujanje 
priznavanja javnih listin in listin o osebnem stanju v drugi državi članici, saj pomeni neobstoj 
takega samodejnega priznavanja, kot navajajo državljani, eno večjih praktičnih ovir za prosti 
pretok. Trenutno sta v postopku dva predloga: o odpravi formalnosti pri javnih listinah
(apostile, overitev, overjeni prevodi itd.), objavljen aprila 2013, in o vzajemnem 
priznavanju listin o osebnem stanju in njihovih učinkov, ki bo objavljen konec leta 2013 
(in se bo nanašal na nekatera osebna stanja, kot so sklenitev zakonske zveze, spremembe 
imena itd.). Parlament meni, da sta obe pobudi izjemno pomembni.

Nazadnje je Komisija na področju varstva ranljivih odraslih, vprašanja, s katerim se je 
Odbor ukvarjal kar nekaj časa1, v svojem akcijskem načrtu naznanila, da ne bo ukrepala, saj 
se morajo države članice same odločiti, ali bodo pristopile k Haaški konvenciji o 
mednarodnem varstvu odraslih oseb iz leta 2000. V skladu s Haaško konferenco je ta 
konvencija začela veljati samo za 6 držav članic, podpisalo, vendar ne ratificiralo, pa jo je še 7 
držav članic2. V zvezi s tem zlasti razočara dejstvo, da Komisija kljub sklepom resolucije iz 
leta 2008 še vedno ni sprejela nobenih ukrepov za sprejetje tovrstne evropske zakonodaje.

1.2. Civilno procesno pravo

Na področju civilnega postopka si je Odbor zlasti prizadeval za uvedbo minimalnih skupnih 
standardov za civilni postopek, kar odraža cilj, da se državljanom, ki se za pomoč obrnejo 
na pravosodni sistem, zagotovi visoka raven jamstev, kot je izraženo v pregledu stanja na 
področju pravosodja3. Komisija je naznanila predlog za leto 2014, vendar še ni jasno, ali bo 
šlo za predlog zakonodajne narave ali ne.

Poleg tega je Parlament, zlasti za okrepitev varstva pravic potrošnikov, pozval k evropski 
pobudi, ki bi omogočila postopke uveljavljanja kolektivnih pravnih sredstev4. Komisija je v 
nadaljnjem dokumentu z dne 18. aprila 20125 obljubila, da bo leta 2012 podala zakonodajno 
ali nezakonodajno pobudo za evropski okvir za kolektivna pravna sredstva, vendar je še ni 
posredovala.

2. Gospodarsko pravo

                                               
1 Glej odstavek 95 resolucije z dne 25. novembra 2009 in resolucijo z dne 18. decembra 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Sporočilo Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom Pregled stanja na področju pravosodja v EU:  Orodje za 
spodbujanje učinkovitega pravosodja in rasti.
4 Resolucija z dne 2. februarja 2012 (P7_TA(2012)0021) in točka 95 resolucije z dne 25. novembra 2009.
5 SP(2012)160.



PE508.088v01-00 4/6 DT\931910SL.doc

SL

Na področju gospodarskega prava je Komisija pripravila predlog za uredbo o evropskem 
nalogu za zamrznitev bančnih računov1, ki bi preprečil dolžniku, da se izogne izterjavi 
dolgov zaradi zamud pri čezmejni zaplembi bančnih računov. Namen poročevalca Raffaela 
Baldassarreja je zagotoviti, da je postopek za začasno zamrznitev takih bančnih računov do 
izterjave, ob spoštovanju pravice do obrambe, čim hitrejši. Postopek sprejetja dokumenta je 
zaradi kompleksnosti vprašanja daljši, kot je bilo pričakovano, vendar se pričakuje, da bo 
zakonodaja kmalu sprejeta.

Na področju prava družb Komisija še vedno ni izpolnila zahteve Parlamenta2 za 14. direktivo 
na področju prava družb, ki bi uredila nerešeno vprašanje premestitve sedežev družb. 
Komisija meni, da na podlagi rezultatov javnega posvetovanja iz leta 20123taka zakonodaja ni 
potrebna.

Pomemben predlog za evropsko zasebno družbo, ki ga je prav tako zahteval Parlament v 
resoluciji z dne 23. novembra 20104, je bil dejansko opuščen leta 2009, ker ni bilo mogoče 
doseči soglasja v Svetu. Komisija ni sprejela ukrepov za oživitev predloga.

Nazadnje je Komisija predložila predlog5 za spremembo uredbe o insolventnosti. Namen 
spremembe, o kateri poroča Klaus-Heiner Lehne, je razširiti področje uporabe uredbe s 
ponovno opredelitvijo „postopkov v primeru insolventnosti“, da bodo zajeli večje število 
primerov, ter s spremembo pravil o pristojnosti, o uvedbi sekundarnih postopkov in o 
insolventnosti več družb iz iste skupine izboljšati učinek uredbe.

3. Družinsko pravo

Uredba Rim III6 o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje 
življenjske skupnosti (poročevalec Tadeusz Zwiefka), je bila sprejeta leta 2010 v okviru 
postopka okrepljenega sodelovanja, pri čemer jo sedaj izvaja 15 držav članic. Je edini 
zakonodajni akt na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, ki se že uporablja, 
in določa jasna pravila o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze.

Stockholmski program je predvideval tudi sprejetje zakonodaje o premoženjskem stanju 
zakoncev7 in premoženjskopravnih posledicah registriranih partnerskih skupnosti8, ki bi 
vsebovala določbe o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb. 
Poročevalka za ta dva dokumenta, ki ju trenutno obravnava Parlament in bosta po 
pričakovanjih potrjena letos, je Alexandra Thein. Končno odločitev bo v okviru postopka 
posvetovanja sprejel Svet.

                                               
1 COM(2011) 0445.
2 Resolucija z dne 2. februarja 2012 (P7_TA(2012)0019) ter odstavka 33 in 34 resolucije z dne 
23. novembra 2010.
3 Nadaljnji dokument z dne 18. aprila 2012, SP(2012)260/2.
4 Odstavka 33 in 34.
5 COM(2012) 0744.
6 Uredba Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju 
prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti, UL L 343, 29.12.2010, str. 
10.
7 COM(2011) 0126.
8 COM(2011) 0127.
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Parlament je pozval tudi k sprejetju evropske zakonodaje o čezmejnih posvojitvah1, saj je to 
področje, na katerem številne družine poročajo o težavah pri priznavanju odločb, izdanih v 
drugi državi članici. Komisija v zvezi s tem ni sprejela nobene pobude.

V stockholmskem programu je bil predlog za pregled uredbe Bruselj II2, zlasti področja 
priznavanja odločb o starševski odgovornosti. Komisija je za leto 2013 napovedala 
zakonodajno pobudo, s katero bo nadomestila predlog3, ki ga je morala umakniti leta 2002.

4. Splošno mednarodno zasebno pravo

Glavni projekt stockholmskega programa na področju splošnega mednarodnega zasebnega 
prava je bil pregled uredbe Bruselj I4, da bi poenostavili postopke za izvrševanje sodnih
odločb v drugi državi članici in zlasti, da bi odpravili postopek eksekvature. Pod vodstvom 
poročevalca Tadeusza Zwiefke je bila prenova uredbe Bruselj I zadovoljivo zaključena5, pri 
čemer so bili racionalizirani in pojasnjeni nekateri vidiki čezmejnega izvrševanja sodnih 
odločb.

Projekt konvencije o mednarodnih sodbah, ki bi na mednarodni ravni, pod okriljem Haaške 
konference o mednarodnem zasebnem pravu, uresničeval podobne cilje kot uredba Bruselj I6, 
ni bil tako uspešen, kot smo upali. Pogajanja še potekajo in v zadnjih letih niso prinesla 
pomembnega napredka.

Parlament je pozval tudi k vstavitvi določbe o pravu, ki se uporablja za nepogodbene 
obveznosti, ki izhajajo iz kršitev zasebnosti in osebnostnih pravic, vključno z 
obrekovanjem, v uredbo Rim II7. Ta zahteva je bila bolj podrobno ponovno izražena v 
resoluciji z dne 10. maja 2012 s priporočili Komisiji za spremembo Uredbe (ES) št. 864/2007 
o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II)8, nanjo pa se Komisija do zdaj še 
ni odzvala, s čimer krši odstavek 16 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo9.

Naslednji pomemben zakonodajni akt, ki še ni sprejet, je uredba o zastaralnih rokih za 
čezmejne nesreče v cestnem prometu. Zaradi razlik v zakonodaji različnih držav članic je 
pogosto zelo težko zagotoviti pravično obravnavo v teh primerih. Komisija je nameravala 
pripraviti predlog leta 2011, vendar ga še ni predložila.

Nazadnje je Parlament glede na to, da je zakonodaja EU na področju mednarodnega 

                                               
1 Glej odstavek 95 resolucije z dne 25. novembra 2009.
2 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1347/2000, UL L 338, 23.12.2003, str. 1.
3 COM(2001) 0505.
4 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
5 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenova), UL L 351, 30.12.2012, 
str. 1.
6 Glej odstavek 35 resolucije z dne 23. novembra 2010.
7 Glej odstavek 95 resolucije z dne 25. novembra 2009.
8 P7_TA(2012)0200.
9 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
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zasebnega prava postala zelo razdrobljena, pri čemer različne vidike pokriva sorazmerno 
veliko število instrumentov za posamezne sektorje, pozval k sprejetju Evropskega kodeksa 
mednarodnega zasebnega prava1. Njegov namen bi bil uskladiti določbe mednarodnega 
zasebnega prava na različnih področjih in hkrati zagotoviti, da ni pravnih vrzeli.

5. Splošni cilji na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah

Da bi lahko poleg posameznih zakonodajnih aktov uresničili različne posebne cilje 
stockholmskega programa, je treba vsem zainteresiranim stranem zagotoviti zadosten dostop 
do pravosodja in zakonodaje EU.

Pomemben korak k temu je nadaljnji razvoj projektov e-pravosodja2, ki državljanom 
omogočajo neposreden dostop do pravnih informacij in pravosodja, tako da so bistvene 
informacije dostopne na spletu, prek računalnika, na daljavo, pa se lahko oddajo tudi nekatere 
vloge. V zvezi s tem je bil dosežen določen napredek, vendar je treba storiti še več.

Tudi evropsko pravno usposabljanje je zelo pomembno, če želimo vzpostaviti evropsko 
pravosodno kulturo, ki bo omogočala uspešno vzajemno priznavanje postopkov3. Pri tem je 
zelo pomembno delo, ki poteka v okviru Evropske mreže za pravosodno usposabljanje in 
Akademije za evropsko pravo. Poleg tega se je sedaj končno začel izvajati pilotni program
Komisije za usposabljanje sodnikov in pravnih strokovnjakov4.

6. Sklep

Ta kratek pregled napredka, doseženega v okviru stockholmskega programa na področju 
pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, kaže, da so bili sprejeti nekateri zelo obetavni 
zakonodajni akti, vendar da se zaradi dolžine postopkov sprejemanja in izvajanja zakonodaje 
zelo redki med njimi že uporabljajo. Precejšnje število zakonodajnih predlogov še vedno 
obravnavata sozakonodajalca. Vendar je treba leto dni pred volitvami leta 2014 in 
načrtovanim koncem izvajanja stockholmskega programa opozoriti, da Komisija v številnih 
primerih še ni predložila predloga. Poleg tega odkrito rečeno razočara dejstvo, da Komisija 
idej Parlamenta za predloge ne upošteva v zadostni meri.

                                               
1 Glej odstavek 95 resolucije z dne 25. novembra 2009.
2 Glej odstavke 107, 108, 109 in 110 resolucije z dne 25. novembra 2009.
3 Glej odstavka 105 in 106 resolucije z dne 25. novembra 2009 in odstavke od 5 do 13 resolucije z dne 
23. novembra 2010.
4 UL S 132, 12.7.2012, 218282.


