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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje:

Med prednostne cilje Evropske unije sodita ohranjanje in nadaljnji razvoj območja svobode, 
varnosti in pravice, v katerem je zagotovljen prost pretok ljudi. Sedanje pravno stanje na 
evropski ravni v primeru razveze in prenehanja življenjske skupnosti zakoncev z različnim 
državljanstvom je glede vprašanja, katero pravo se uporablja, zelo nepregledno. Tu prihaja 
pogosto do t.i. hitenja na sodišče, ko si zakonec, ki prvi vloži zahtevo, zagotovi, da se bo za 
razvezni postopek uporabljalo pravo, ki bo bolje ščitilo predvsem njegove interese. Cilj 
predloga uredbe je zagotoviti pravno varnost, pa tudi predvidljivost in prožnost za te zakonske 
pare.

Družinsko pravo je še zlasti občutljivo področje nacionalne zakonodaje, zato v ospredju 
predloga uredbe Komisije ni poenotenje razveznega ali celo družinskega prava, temveč prej 
skupna pravila, na podlagi katerih bi določili, katero pravo se uporablja pri razvezi zakonske 
zveze zakoncev z različnim državljanstvom. Letno je sklenjenih približno 300.000 zakonskih 
zvez zakoncev z različnim državljanstvom, skupno število že sklenjenih mednarodnih 
zakonskih zvez pa je 16 milijonov. Vsako leto se v EU razdre 140.000–170.000 tisoč takih 
zvez. Te številke in zelo različno materialno pravo za razvezo, ki velja v Evropski uniji, 
kažejo, da je nujno zagotoviti večjo pravno varnost v primeru razveze ali prenehanja 
življenjske skupnosti.

Evropska komisija zato predlaga, da se poveča avtonomija strank pri razvezi in prenehanju 
življenjske skupnosti in da se udeleženima stranema v določenem obsegu ponudi možnost, da 
sama določita pravo, ki bo uporabljeno v njunem primeru. Pri tem morata imeti zakonca 
možnost izbire prava tiste države, s katero sta na poseben način povezana. Izbrano pravo mora 
biti združljivo s skupnimi vrednotami Evropske unije. 

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja v načelu podpira vsebino predloga uredbe o pravu, ki se uporablja za 
razvezo in prenehanje življenjske skupnosti.

Namen predlogov spremembe v tem mnenju je prilagoditi predlog Komisije v tem smislu, da 
se jasno izključi diskriminacija na podlagi spola, zagotovi enake možnosti za oba zakonca in 
postavi v ospredje koristi otroka.

Na koncu pa pripravljavka mnenja zagovarja mnenje, da se ne bi smeli ustaviti pri enotni 
evropski ureditvi prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, 
temveč da bi bilo treba v naslednjem koraku sprejeti ustrezna pravila v zvezi s posledicami 
razveze ( premoženjska upravičenja, preživnina, usklajevanje pravic iz pokojninskega 
zavarovanja). Določbe v predlogu uredbe posledic razveze ne obravnavajo.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Ozaveščena izbira zakoncev je 
temeljno načelo te uredbe. Vsak zakonec bi 
moral natančno vedeti, kakšne so pravne in 
socialne posledice izbire prava, ki se 
uporablja. Možnost, da se zakonca 
sporazumno dogovorita o pravu, ki se 
uporablja, ne sme posegati v njune pravice 
in enake možnosti. Zato se morajo 
nacionalni sodniki zavedati pomena 
ozaveščene izbire zakoncev v zvezi s 
pravnimi posledicami sklenjenega 
dogovora o izbiri prava.

(16) Ozaveščena izbira zakoncev je 
temeljno načelo te uredbe. Vsak zakonec bi 
moral natančno vedeti, kakšne so pravne in 
socialne posledice izbire prava, ki se 
uporablja. Možnost, da se zakonca 
sporazumno dogovorita o pravu, ki se 
uporablja, ne sme posegati v njune pravice 
in enake možnosti. Zato se morajo 
nacionalni sodniki zavedati pomena 
ozaveščene izbire zakoncev v zvezi s 
pravnimi posledicami sklenjenega 
dogovora o izbiri prava. Pri potrditvi izbire 
prava je treba zakonca poučiti o pravnih 
posledicah, ki sledijo izbiri prava, ki se 
uporablja. Pri tem je treba ustrezno 
uporabiti nacionalne predpise, ki lahko 
enemu od zakoncev zagotovijo pravno 
pomoč. 

Or. de

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 17

Predlog Komisije Predlog spremembe

(17) Treba bi bilo uvesti določena jamstva, 
s katerimi se zagotovi, da se zakonca 
zavedata posledic svoje izbire. Zahtevati bi 
bilo treba vsaj to, da stranki dogovor o 
izbiri prava, ki se uporablja, skleneta v 
pisni obliki z navedbo datuma in 
podpisom. Če pa so v pravu udeležene 

(17) Treba bi bilo uvesti določena jamstva, 
s katerimi se zagotovi, da se zakonca 
zavedata posledic svoje izbire. Dogovor o 
izbiri prava, ki se uporablja, mora biti 
sklenjen v pisni obliki z navedbo datuma 
in podpisom obeh strank ter notarsko 
overjen. Če pa so v pravu udeležene države 
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države članice, v kateri imata zakonca 
običajno prebivališče, določeni dodatni 
formalni pogoji, bi bilo treba te pogoje 
spoštovati. Taki dodatni formalni pogoji 
lahko na primer obstajajo v udeleženi 
državi članici, kjer je dogovor vključen v 
predporočno pogodbo.

članice, v kateri imata zakonca običajno 
prebivališče, določeni dodatni formalni 
pogoji, bi bilo treba te pogoje spoštovati. 
Taki dodatni formalni pogoji lahko na 
primer obstajajo v udeleženi državi članici, 
kjer je dogovor vključen v predporočno 
pogodbo.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 20 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(20a) Države članice bi morale razmisliti 
o možnosti, da bi se določbe te uredbe 
uporabljale za prenehanje registrirane 
partnerske skupnosti v primeru 
medsebojno nasprotujočih si kolizijskih 
norm, in sicer vse dokler ne bi imeli 
posebnih ureditev za take primere, pri 
čemer je treba upoštevati različne pravne 
sisteme v državah članicah. To ne 
utemeljuje pravne obveznosti priznavanja 
registrirane partnerske skupnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe je omejeno na razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, ne pa na 
prenehanje registrirane partnerske skupnosti. Da bi preprečili diskriminacijo drugih 
registriranih partnerskih skupnosti, bi bilo treba to področje razširiti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja v primerih, ki 1. Ta uredba se uporablja pri razvezi in 
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vsebujejo kolizijska pravila pri razvezi in 
prenehanju življenjske skupnosti.

prenehanju življenjske skupnosti, pa tudi 
pri razveljavitvi zakonske zveze v 
primerih, ko v različnih državah veljajo 
različna kolizijska pravila.

Or. de

Obrazložitev

V določenih situacijah je za žensko pomembno, da še ni razvezana. Zato je razširitev področja 
uporabe dobrodošla. (Drugi stavek ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Dogovor iz odstavka 2 se sklene v pisni 
obliki, zakonca pa ga morata opremiti z 
datumom in podpisom. Vsako pošiljanje 
po elektronski pošti, ki zagotavlja, da se 
dogovor trajno zabeleži, je enakovredno 
pisni obliki.

3. Dogovor iz odstavka 2 se sklene v pisni 
obliki, zakonca pa ga morata opremiti z 
datumom in podpisom ter notarsko overiti.

Or. de


