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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

S povečanjem mobilnosti ljudi v državah članicah EU je prišlo tudi do naravnega povečanja 
števila zakonskih zvez med državljani različnih držav, v katerih utegnejo biti pari lastniki več 
različnih nepremičnin. Poleg tega utegnejo imeti pari, ki živijo v različnih državah članicah, 
ob smrti enega od zakoncev težave s premoženjem, ki se nahaja na ozemljih pod različnimi 
sodnimi pristojnostmi.  

Ocene za leto 2007 navajajo, da je bilo število razvez zakonskih zvez državljanov različnih 
držav 140 000, kar je približno 13 % vseh razvez v EU v tem letu (1 040 000)1. Zato je 
bistvenega pomena razjasniti, iz katere države članice je sodna pristojnost, ki se uporablja za 
skupno premoženje zakoncev, ko pride do tovrstne razveze. 

Pričujoče mnenje odbora FEMM je predvsem usmerjeno v zaščito bolj ranljivega od 
zakoncev, vseeno pa priznava, da so moški in ženske pred zakonom enaki. Glavni cilj mnenja 
je ozaveščanje žensk, da bi se lahko v primeru, ko bi bile soočene s pravnimi posledicami 
ureditve premoženjskih razmerjih med zakoncema, odločale utemeljeno in uravnoteženo, 
čeravno v obdobju, ki je zanje nedvomno zelo težko. Mnenje ponuja praktične rešitve na 
področju premoženjskih razmerij med zakoncema, pri čemer podpira in spoštuje suvereno 
sodno pristojnost držav članic. 

Opredelitev in področje uporabe

Pripravljavka mnenja ugotavlja, da se opredelitev „premoženjskih razmerij med zakoncema“ 
razlikuje po EU. Zato je bistvenega pomena jasno začrtati obseg premoženja, ki bi ga bilo 
treba vključiti v predlog. V nekaterih državah članicah na primer plačevanje preživnine sodi v 
področje premoženjskih razmerij med zakoncema, medtem ko v drugih ne.    

Pripravljavka mnenja upošteva dejstvo, da področje uporabe besedila osnutka predloga 
Komisije zadeva le skupno premoženje zakoncev in da so registrirane partnerske skupnosti 
obravnavane v okviru drugega, četudi sorodnega predloga Komisije2. Kljub temu bi 
pripravljavka mnenja želela poudariti, da je treba vsem državljanom EU priznavati enakost in 
iste pravice, ne glede na vrsto zveze, v kateri živijo, ob tem pa ustrezno upoštevati zakonodajo 
posameznih držav članic.    

Glavni izzivi 

Glavni izziv pričujočega mnenja je obravnavanje dveh različnih scenarijev. Prvi je smrt 
zakonca, drugi pa razveza zakonske zveze. Ta dva scenarija sta dodatno zapletena zaradi 
uporabe načela subsidiarnosti, v skladu s katerim posamezne države članice urejajo 

                                               
1 „EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights“, stran 5 (Op. p.: ni na voljo v 
Slovenščini.): http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010).
2 Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na 
področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti  (COM(2011)127).
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premoženjska razmerja med zakoncema, včasih na podlagi dvostranskih sporazumov in 
včasih na podlagi večstranskih konvencij. To je privedlo do razlik v pravnih sistemih držav 
članic, za katere pripravljavka mnenja prosi, da se jih spoštuje in podpira v ozkem področju 
uporabe predloga Komisije.

Pripravljavka mnenja je med pripravo tega mnenja upoštevala, da niso vse države članice 
podprle tega osnutka direktive in je zato obstajalo upanje, da bo predlog prožen in bo 
omogočal državam, ki ga niso podprle, da ponovno preučijo svoje stališče. Nadalje med 
državami članicami ni bilo jasnega soglasja o sorodnem predlogu Komisije o uredbi o 
„zapuščinskih zadevah in dedovanju“1, ki ga trenutno pregleduje Svet. 

Podpora ranljivemu zakoncu in/ali tretjim osebam 

Pripravljavka poročila razume, da so ženske med postopkom razveze včasih, vendar ne nujno 
v vsakem primeru, ranljivejši zakonci, kar je pogosto posledica tega, da so moški poglavitni 
vir finančnih dohodkov za zakonsko zvezo in/ali družinsko enoto. Zato prosi, da se ženske 
ustrezno podprejo v tem težkem obdobju. Poleg tega bi bilo treba zavarovanje nameniti tudi 
tretjim osebam, zlasti v primeru vzdrževanih otrok. V skladu s tem pristopom bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti družinskemu prebivališču, in sicer z zavarovanjem tega 
premoženja pred prodajo, dokler sodišče ne izreče sodbe, da bi imeli ranljivi zakonec in 
vzdrževani člani družine zagotovljeno prebivališče.    

Predlog Evropske komisije obravnava vprašanje lastninskih pravic v primeru razveze in 
zagotavlja prožnost, da si pari, ki so v postopku razveze, a lahko dosežejo dogovor o tem, 
sami izberejo ustrezno ureditev premoženjskih razmerij. Vseeno pa mora predlog v primerih, 
ko ni takšnega dogovora, poskrbeti za zavarovanje šibkejše strani in upoštevati vse 
spremembe okoliščin v zakonski zvezi.  

Primer smrti enega od zakoncev

Pripravljavka mnenja je prepričana, da utegnejo nastopiti težave, ko v primeru smrti enega od 
zakoncev preživeli zakonec nima izbire glede tega, katere predpise in določbe je treba 
uporabiti. To je zajeto v že omenjenem osnutku poročila o „zapuščinskih zadevah in 
dedovanju“; vseeno pa je treba v primerih, ko ni veljavne oporoke, poskušati zavarovati 
preživelega zakonca ter razpolagati s prožnostjo za upravljanje s premoženjem in hkratno 
upoštevanje želja preživelega zakonca.  

Obdavčitev

Vprašanje obdavčitve premoženja je treba uvrstiti med pristojnosti držav članic, saj se 
tozadevna pristojnost ureja glede na merilo običajnega prebivališča. Vse države članice pa 
nimajo sklenjenih dvostranskih ali večstranskih sporazumov o obdavčitvi, kar pomeni, da je 
treba v primeru smrti zakonca preprečiti dvojno obdavčitev.  

                                               
1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in 
izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju 
(COM (2009)154).



PA\886106SL.doc 5/18 PE478.403v01-00

SL

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 21 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če ni bilo izbrano pravo, ki se 
uporablja, ter da se zagotovi predvidljivost 
in obveznost pravne varnosti, je treba s to 
uredbo ob upoštevanju življenjskih razmer 
para in na podlagi lestvice naveznih 
okoliščin uvesti usklajena kolizijska 
pravila za določitev prava, ki se uporablja 
za premoženje zakoncev. Prvo običajno 
skupno prebivališče zakoncev po sklenitvi 
zakonske zveze mora predstavljati prvo 
merilo, pred pravom države, katere 
državljanstvo imata oba zakonca ob 
sklenitvi zakonske zveze. Če ne pride v 
poštev nobeno od teh meril ali če zakonca 
nimata prvega običajnega skupnega 
prebivališča (na primer, če imata ob 
sklenitvi zakonske zveze skupno dvojno 
državljanstvo), je treba kot tretje merilo 
uporabiti pravo države, s katero sta oba 
zakonca najtesneje povezana, in upoštevati 
vse okoliščine, zlasti kraj sklenitve 
zakonske zveze, pri čemer je jasno 
določeno, da je treba upoštevati povezanost 
zakoncev z državo ob sklenitvi zakonske 
zveze.

(21) Če ni bilo izbrano pravo, ki se 
uporablja, ter da se zagotovi predvidljivost 
in obveznost pravne varnosti, je treba s to 
uredbo ob upoštevanju življenjskih razmer 
para in na podlagi lestvice naveznih 
okoliščin uvesti usklajena kolizijska 
pravila za določitev prava, ki se uporablja 
za premoženje zakoncev. Prvo običajno 
skupno prebivališče zakoncev po sklenitvi 
zakonske zveze mora predstavljati prvo 
merilo, pred pravom države, katere 
državljanstvo imata oba zakonca ob 
sklenitvi zakonske zveze. Če ne pride v 
poštev nobeno od teh meril ali če zakonca 
nimata prvega običajnega skupnega 
prebivališča (na primer, če imata ob 
sklenitvi zakonske zveze skupno dvojno 
državljanstvo), je treba kot tretje merilo 
uporabiti pravo države, s katero sta oba 
zakonca najtesneje povezana, in upoštevati 
vse okoliščine, pri čemer je jasno 
določeno, da je treba upoštevati povezanost 
zakoncev z državo ob sklenitvi zakonske 
zveze.

Or. en

Obrazložitev
Številni pari odpotujejo v tujino za sklenitev zakonske zveze, kar bi utegnilo imeti nejasne 
posledice v primeru klavzule „najtesnejše povezanosti“.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Če pravo ni bilo izbrano, je to lahko 
posledica dejstva, da ranljivi zakonec ni 
mogel prosto in pošteno izbrati urejanja 
premoženjskih razmerij med zakoncema 
zaradi posebnih okoliščin, kot so položaj 
ekonomske ali finančne odvisnosti, 
razkorak v dohodkih, pomanjkljiv dostop 
do informacij ali pravnega svetovanja, ali 
zaradi okoliščin, povezanih z boleznijo ali 
nasiljem v družini.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na pomembnost izbire prava, ki 
se uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, mora uredba 
vsebovati nekatera jamstva, da se zagotovi, 
da se zakonca ali bodoča zakonca zavedata 
posledic svoje izbire. Ta izbira mora 
potekati tako, kot je za pogodbo o ureditvi 
premoženjskih razmerij določeno s pravom 
izbrane države ali pravom države, v kateri 
je bil pravni akt sestavljen, mora pa biti 
vsaj pripravljena v pisni obliki ter 
opremljena z datumom in podpisoma obeh 
zakoncev. Poleg tega je treba spoštovati 
morebitne dodatne formalne zahteve, ki jih 
določa pravo izbrane države ali pravo 
države, v kateri je bil pravni akt sestavljen, 
v zvezi z veljavnostjo, javno objavo ali 
vpisom takih pogodb v javni register.

(24) Glede na pomembnost izbire prava, ki 
se uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, mora uredba 
vsebovati nekatera jamstva, da se zagotovi, 
da se zakonca ali bodoča zakonca zavedata 
posledic svoje izbire. Ta izbira mora 
potekati tako, kot je za pogodbo o ureditvi 
premoženjskih razmerij določeno s pravom 
izbrane države ali pravom države, v kateri 
je bil pravni akt sestavljen, mora pa biti 
vsaj pripravljena v pisni obliki ter 
opremljena z datumom in podpisoma obeh 
zakoncev in overjena. Da se zagotovi 
ustrezna zaščita ranljivega zakonca ali 
bodočega zakonca, bi moral pred izbiro 
prava, ki se uporablja, odvetnik vsakega 
zakonca vnaprej posamično obvestiti o 
pravnih posledicah te izbire. Poleg tega je 
treba spoštovati morebitne dodatne 
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formalne zahteve, ki jih določa pravo 
izbrane države ali pravo države, v kateri je 
bil pravni akt sestavljen, v zvezi z 
veljavnostjo, javno objavo ali vpisom takih 
pogodb v javni register.

Or. en

Obrazložitev
Dostop zakoncev do neodvisnega pravnega svetovanja, ki ga opravlja odvetnik, bi moral 
omogočati avtonomno in utemeljeno izbiro, ki varuje zakonca, ki utegne biti v ranljivem 
položaju.  

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Zakonca ali bodoča zakonca, 
katerih zveza ima mednarodno razsežnost, 
bi morala imeti vnaprej dostop do 
informacij o posledicah izbire ureditve 
premoženjskih razmerij med zakoncema 
in o odvetnikih, s katerimi se je mogoče 
posvetovati pred sprejetjem odločitve o 
ureditvi premoženjskih razmerij med 
zakoncema v primeru dvomov ali 
ranljivega položaja. Informacije o ureditvi 
premoženjskih razmerij med zakoncema 
bi bilo mogoče vključiti v „sveženj za 
dobrodošlico“, ki ga zakonci, če želijo, 
lahko prejmejo, ko stopijo v stik s svojim 
veleposlaništvom ali nacionalnimi ali 
lokalnimi oblastmi, v skladu z 
nacionalnim sistemom. Zakonca, katerih 
zveza ima mednarodno razsežnost, bi 
morala biti pri nakupu premoženja v 
tujini vnaprej posamično obveščena o 
koristih izbire ureditve premoženjskih 
razmerij med zakoncema. V vseh primerih 
bi se morala spoštovati zakonodaja držav 
članic na področju enakosti spolov.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) V izjemnih okoliščinah mora 
upoštevanje javnega interesa sodiščem 
držav članic dati možnost zavrnitve tujega 
prava, kadar bi bila njegova uporaba v 
določenem primeru v nasprotju z javnim 
redom države sodišča, pred katerim poteka 
postopek. Vendar sodišča ne bi smela imeti 
možnosti uporabe izjeme za zaščito 
javnega reda, da bi zavrnila uporabo prava 
druge države članice ali priznanje ali 
izvršitev v drugi državi članici izdane 
sodne odločbe, sestavljene javne listine ali 
sklenjene sodne poravnave, kadar bi bila ta 
uporaba izjeme za zaščito javnega reda v 
nasprotju z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti s členom 21 
Listine, ki prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo.

(25) V izjemnih okoliščinah mora 
upoštevanje javnega interesa sodiščem
držav članic dati možnost zavrnitve tujega 
prava, kadar bi bila njegova uporaba v 
določenem primeru v nasprotju z javnim 
redom države sodišča, pred katerim poteka 
postopek. Vendar sodišča ne bi smela imeti 
možnosti uporabe izjeme za zaščito 
javnega reda, da bi zavrnila uporabo prava 
druge države članice ali priznanje ali 
izvršitev v drugi državi članici izdane 
sodne odločbe, sestavljene javne listine ali 
sklenjene sodne poravnave, kadar bi bila ta 
uporaba izjeme za zaščito javnega reda v 
nasprotju z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti s členom 21 
Listine, ki prepoveduje vsakršno 
diskriminacijo, in členom 23, ki zahteva, 
da se mora na vseh področjih zagotoviti 
enakost žensk in moških.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se ne uporablja za: 3. Ta uredba se, brez vplivanja na 
pomisleke glede ravnotežja in pravičnosti,
ne uporablja za

Or. en
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Obrazložitev
V nekaterih država članicah se premoženje, ki ostane, obravnava skupaj kot celota, pri čemer 
se za varovanje interesov obeh zakoncev upoštevajo pomisleki, povezani z ravnotežjem in 
enakopravnostjo, četudi je v večini primerov ženska tista, kateri se, če je to primerno, zaupa 
skrbništvo otrok. V drugih državah članicah se tovrstno premoženje obravnava ločeno. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) darila med zakoncema, (c) darila med zakoncema ali darila 
družinskih članov enemu ali obema 
zakoncema,

Or. en

Obrazložitev
Če se o premoženju odloča ločeno, kot je poudarjeno v predlogu Komisije, je pomembno 
razmisliti tudi o možnosti, da se iz področja uporabe tega predloga direktive izloči darila 
družinskih članov, pokojninske pravice, zavarovalne police in pokojninske sklade. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) pokojninske pravice,

Or. en

Obrazložitev
Če se o premoženju odloča ločeno, kot je poudarjeno v predlogu Komisije, je pomembno 
razmisliti tudi o možnosti, da se iz področja uporabe tega predloga direktive izloči darila 
družinskih članov, pokojninske pravice, zavarovalne police in pokojninske sklade. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) zavarovalne police in pokojninske 
sklade.

Or. en

Obrazložitev
Če se o premoženju odloča ločeno, kot je poudarjeno v predlogu Komisije, je pomembno 
razmisliti tudi o možnosti, da se iz področja uporabe tega predloga direktive izloči darila 
družinskih članov, pokojninske pravice, zavarovalne police in pokojninske sklade. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „sodišče“: vsak pristojni sodni organ 
držav članic, ki opravlja sodno funkcijo na 
področju premoženjskih razmerij med 
zakoncema, ter vsak drug nesodni organ 
ali oseba, ki jo je sodni organ držav članic 
pooblastil ali določil za opravljanje 
funkcij, ki spadajo v pristojnost sodišča, 
kot je določena s to uredbo;

(g) „sodišče“: vključuje vse organe in 
pravnike, pristojne na področju
premoženjskih razmerij med zakoncema, ki 
izvajajo sodno funkcijo, delujejo na 
podlagi pooblastil, ki jih nanje prenese 
sodišče, ali pod nadzorom sodišča, če ti 
drugi organi in pravniki zagotavljajo 
jamstva glede svoje nepristranskosti in 
pravice vseh strank do zaslišanja in da so 
njihove odločbe v skladu s pravom države 
članice, v kateri poslujejo:
– predmet pritožbe ali ponovne preučitve 
sodnega organa, ter
– imajo podobno veljavnost in učinek kot 
odločba sodnega organa v isti zadevi;

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sklenjen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani. Če ni dogovora 
med zakoncema, se pristojnost določi v 
skladu s členom 5 in nadaljnjimi členi.

Ta dogovor se lahko sklene kadar koli, tudi 
med postopkom. Če se sklene pred 
začetkom postopka, mora biti sestavljen v 
pisni obliki ter opremljen z datumom in 
podpisoma obeh strani in overjen. Pred 
sklenitvijo dogovora bi moral odvetnik 
vsakega od zakoncev posamično obvestiti 
o pravnih posledicah te izbire.

Or. en

Obrazložitev
Dostop zakoncev do neodvisnega pravnega svetovanja, ki ga opravlja odvetnik, bi moral 
omogočati avtonomno in utemeljeno izbiro, ki varuje zakonca, ki utegne biti v ranljivem 
položaju. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Prenos pristojnosti na sodišče, ki je bolj 

primerno za odločanje o zadevi
1. Izjemoma lahko sodišča države članice, 
ki so po vsebini pristojna za zadevo, če 
menijo, da bi bilo sodišče druge države 
članice, s katero je eden od zakoncev 
posebej povezan, primernejše za 
obravnavo zadeve ali njenega dela in če je 
to v korist obeh zakoncev:
(a) prekinejo obravnavo zadeve ali 
njenega dela ter pozovejo stranke, naj 
začnejo postopek pri sodišču te druge 
države članice v skladu z odstavkom 4; ali
(b) zaprosijo sodišče druge države članice, 
naj prevzame pristojnost v skladu z 
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odstavkom 5.
2. Odstavek 1 se uporablja:
(a) na pobudo stranke ali or
(b) po uradni dolžnosti ali 
(c) na podlagi zahteve sodišča druge 
države članice, s katero je zakonec v 
skladu z odstavkom 3 posebej povezan.
3. Za zakonca se šteje, da je posebej 
povezan z državo članico v smislu 
odstavka 1, če je:
(a) zakonec v njej pridobil običajno 
prebivališče, po tem, ko se je začel 
postopek pred sodiščem iz odstavka 1, ali
(b) je v njej prejšnje običajno prebivališče 
zakonca ali
(c) ima ta zakonec državljanstvo te države 
ali, v primeru Združenega kraljestva in 
Irske, je to država, v kateri je skupno 
prebivališče obeh zakoncev;
(d) se v tej državi nahaja premoženje 
zakoncev.
4. Sodišče države članice, ki je po vsebini 
pristojno, določi rok, v katerem je treba 
pred sodišči druge države članice začeti 
postopek v skladu z odstavkom 1.
Če sodišča v tem roku ne začnejo 
postopka, nadaljuje z izvrševanjem 
pristojnosti v skladu s členom od 3 do 8 
sodišče, ki je začelo postopek.
5. Sodišča te druge države članice lahko, 
kadar je to zaradi posebnih okoliščin v 
korist morebitnega otroka zveze, 
sprejmejo pristojnost v šestih tednih od 
začetka postopka pred njimi v skladu z 
odstavkom 1(a) ali 1(b). V tem primeru 
sodišče, pred katerim se je postopek 
najprej začel, odkloni pristojnost. V 
nasprotnem primeru sodišče, pred katerim 
se je postopek najprej začel, nadaljuje z 
izvrševanjem pristojnosti v skladu s členi 
od 3 do 8.
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Or. en

Obrazložitev
V primeru, ko sodna pristojnost ne sledi samodejno pravu, ki se uporablja, bi morale 
obstajati možnosti za prenos zadeve med sodišči držav članic, in sicer za primere, ko obstaja 
primernejše sodišče, ker ima eden od zakoncev večje povezovalne dejavnike z drugo državo 
članico.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Zagotavljanje informacij zakoncem

Obveznost pristojnega organa je, da v 
razumnem roku obvesti zakonca o 
morebitnih postopkih na področju 
premoženjskih razmerij med zakoncema, 
ki so bili sproženi proti njemu.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Posebni ukrepi zavarovanja

Pred sprejetjem kakršne koli odločitve o 
pristojnem sodišču se družinskemu 
prebivališču nameni posebno zavarovanje, 
in sicer z ukrepi, kot je zavarovanje tega 
premoženja pred prodajo, v skladu s 
pravom države, ki je bila za to zaprošena, 
dokler pristojno sodišče ne izreče sodbe.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zaščiti ranljivega zakonca in tretje osebe, kot so vzdrževani člani družine, je pomembno 
zaščititi družinsko prebivališče pred hitro prodajo, dokler pristojno sodišče ne razsodi, pa 
tudi v skladu z zakonom države članice, ki je bila za to zaprošena. Tako se zagotovi, da imajo 
med postopkom pred sodiščem, če je to primerno, ranljivi zakonec in vzdrževani člani družine 
zagotovljeno prebivališče.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) države, s katero sta oba zakonca 
najtesneje povezana, ob upoštevanju vseh 
okoliščin, zlasti kraja, kjer sta sklenila 
zakonsko zvezo.

(c) države, s katero sta oba zakonca 
najtesneje povezana, ob upoštevanju vseh 
okoliščin, ne glede na kraj, kjer sta 
sklenila zakonsko zvezo.

Or. en

Obrazložitev
Številni pari odpotujejo v tujino zgolj za sklenitev zakonske zveze, kar bi utegnilo imeti 
nejasne posledice v primeru klavzule „najtesnejše povezanosti“.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ne glede na odstavek 1, bi v primeru 
smrti zakonca in če ureditev 
premoženjskih razmerij med zakoncema 
ni bila izbrana, kjer je to primerno, 
morale imeti prednost in biti upoštevane 
želje preživelega zakonca.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se zakonca odločita za retroaktivni 
učinek te spremembe prava, ki se 
uporablja, ta retroaktivni učinek ne vpliva 
na veljavnost aktov, sprejetih na podlagi 
prava, ki se je uporabljalo do takrat, prav 
tako pa tudi ne na pravice tretjih oseb, ki 
izhajajo iz prava, ki se je uporabljalo do 
takrat.

Če se zakonca odločita za retroaktivni 
učinek te spremembe prava, ki se 
uporablja, ta retroaktivni učinek ne vpliva 
na veljavnost aktov, sprejetih na podlagi 
prava, ki se je uporabljalo do takrat, prav 
tako pa tudi ne na pravice tretjih oseb, ki 
izhajajo iz prava, ki se je uporabljalo do 
takrat. Odvetnik vsakega od zakoncev 
vnaprej posamično obvesti o pravnih 
posledicah te izbire.

Or. en

Obrazložitev
Retroaktivne odločitve ne bodo privedle do višje ravni pravne varnosti za tretje osebe in 
utegnejo zakoncema povzročiti višje pravdne stroške.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 mora biti izbira 
vsaj izrecno izražena in pripravljena v pisni 
obliki ter opremljena z datumom in 
podpisoma obeh strani.

2. Ne glede na odstavek 1 mora biti izbira 
vsaj izrecno izražena in pripravljena v pisni 
obliki ter opremljena z datumom in 
podpisoma obeh strani ter overjena. Pred 
izbiro prava, ki se uporablja, odvetnik 
vsakega od zakoncev posamično obvesti o 
pravnih posledicah te izbire.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 1 mora biti 
pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij 
med zakoncema vsaj pripravljena v pisni 
obliki ter opremljena z datumom in 
podpisoma obeh zakoncev.

2. Ne glede na odstavek 1 mora biti 
pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij 
med zakoncema vsaj pripravljena v pisni 
obliki ter opremljena z datumom in 
podpisoma obeh zakoncev ter overjena.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 27 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če je nezdružljiva s predhodno sodno 
odločbo, izdano v drugi državi članici ali v 
tretji državi glede istega zahtevka med 
istima strankama, pod pogojem, da 
predhodna sodna odločba izpolnjuje pogoje 
za priznanje v državi članici, v kateri se 
zahteva priznanje.

(d) če je nezdružljiva s predhodno sodno 
odločbo, izdano v drugi državi članici 
glede istega zahtevka med istima 
strankama, pod pogojem, da predhodna 
sodna odločba izpolnjuje pogoje za 
priznanje v državi članici, v kateri se 
zahteva priznanje.

Or. en

Obrazložitev
Za vzajemno priznavanje s tretjo državo ni jamstev. To pomeni, da utegnejo biti sodni organi 
držav članic EU prisiljeni v usposabljanje v pravu in nato v uporabo tujega prava tretjih 
držav, ki niso članice EU, kar lahko povzroči visoke stroške, zamude in manjšo pravno 
varnost za tožnike in tretje osebe. 
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vendar pa lahko pravo države članice 
določa, da se zakonca v odnosu do tretje 
osebe ne moreta sklicevati na pravo, ki se 
uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, če ima eden od 
njiju ali tretja oseba običajno prebivališče 
na ozemlju te države članice in pogoji 
javne objave pravic ali vpisa v javni 
register, kot jih določa pravo te države 
članice, niso izpolnjeni, razen če je tretja 
oseba vedela ali bi morala vedeti, katero 
pravo se uporablja za urejanje 
premoženjskih razmerij med zakoncema.

2. Vendar pa lahko pravo države članice 
določa, da se zakonca v odnosu do tretje 
osebe ne moreta sklicevati na pravo, ki se 
uporablja za urejanje premoženjskih 
razmerij med zakoncema, če ima eden od 
njiju ali tretja oseba običajno prebivališče 
na ozemlju te države članice in pogoji 
javne objave pravic ali vpisa v javni 
register, kot jih določa pravo te države 
članice, niso izpolnjeni, razen če je tretja 
oseba vedela, katero pravo se uporablja za 
urejanje premoženjskih razmerij med 
zakoncema.

Or. en

Obrazložitev
Dokazati, da bi bila tretja oseba „morala vedeti“, utegne biti težko, zlasti ob upoštevanju 
mednarodnega značaja večine sporov na področju premoženjskih razmerij med zakoncema.
Te besede se črta, ker njihovo področje uporabe ni jasno. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija ustrezno poskrbi, zlasti prek 
večjezične spletne strani Evropske 
pravosodne mreže v civilnih in 
gospodarskih zadevah, da so sporočene 
informacije javno dostopne v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.

3. Komisija ustrezno poskrbi, zlasti, četudi 
ne izključno, prek večjezične spletne strani 
Evropske pravosodne mreže v civilnih in 
gospodarskih zadevah, da so sporočene 
informacije javno dostopne v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Informacije se lahko posredujejo z drugimi sredstvi, kot na primer prek večjezične telefonske 
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številke za pomoč. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice preučijo možnost 
sprejetja ustreznih ukrepov, s katerimi 
zagotovijo, da imajo zakonci, katerih 
zveza ima mednarodno razsežnost, dostop 
do informacij o posledicah izbire ureditve 
premoženjskih razmerij med zakoncema 
in o odvetnikih, s katerimi se je mogoče 
posvetovati.

Or. en


