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1. Uvod

Trenutno na ravni EU obstaja več instrumentov, kot so evropski postopek v sporih majhne 
vrednosti, postopek za evropski plačilni nalog in evropski nalog za izvršbo nespornih 
zahtevkov. Na področju prehodnih ukrepov vseeno ostaja veliko dela, četudi je s temi 
instrumenti lažje priznavanje sodb v izterjavi čezmejnih dolgov.

Ocenjuje se namreč, da se vsako leto približno 2,6 % letnega prometa evropskih družb izgubi 
v neporavnanih terjatvah. Razdrobljenost nacionalnih predpisov na področju izterjave dolgov 
omogoča dolžniku, da svoj denar zlahka prenese z računa v eni državi članici na račun v 
drugi. 

Kot je razvidno iz poročila Evropske komisije1, so za sedanje razmere značilne štiri težave:

 pogoji za izdajo nalogov za zamrznitev premoženja na bančnih računih so precej 
različni med državami članicami2;

 številne države članice ne predvidevajo možnosti, da bi se pridobile informacije o tem, 
kje se nahaja bančni račun dolžnika;

 stroški pridobitve in izvršitve naloga za zamrznitev bančnih računov v čezmejnem 
primeru so na splošno višji kot v domačih primerih;

 razlike v nacionalnih izvršilnih sistemih in trajanje postopkov predstavljajo resno 
težavo za upnike.

Za reševanje navedenih težav je Evropska komisija predlagala sprejetje uredbe, s katero bi se 
uvedel nov pravni instrument, ki bi bil po svoji naravi ukrep zavarovanja, imenoval pa bi se 
evropski nalog za zamrznitev bančnih računov in bi predstavljal alternativo nacionalnim 
postopkom. Komisija ocenjuje, da utegne uporaba predlaganega ukrepa omogočiti družbam 
izterjavo do 600 milijonov EUR neporavnanih terjatev3.

Poglavitna namera Komisije je, da se z izvajanjem ENZBR zagotovi „učinek presenečenja“ in 
tako dolžniku prepreči dvig ali prenos zneskov z drugih bančnih računov v državah, ki niso 
tiste, v katerih poteka postopek. S tem namenom predlog predvideva, da bo evropski postopek 
dostopen pred pridobitvijo naslova, izvršljivega v državi članici, v kateri se nahaja dolžnik4, 
in da se ENZBR izda ex parte, torej brez predhodnega zaslišanja dolžnika5.

2. Analiza glavnih ukrepov v predlogu

                                               
1 Glej dokument: Poročilo o predlogu uredbe (COM(2011)445, str.3).
2 Nalog za zamrznitev bančnih računov ni „univerzalni“ koncept v pravnem sistemu EU. Nasprotno, v različnih 
pravnih ureditvah obstajajo različni prehodni ukrepi, od splošnih instrumentov, kot je plačilni nalog (Irska) ali 
nalog za zamrznitev (Danska), do posebnih instrumentov, kakršen je Garnishment Order (Malta). V zvezi s tem 
si velja ogledati primerjalno analizo nacionalni postopkov za pridobitev naloga za zamrznitev, ki jo je opravil 
Center za strategije in ocenjevanje (CSES) v okviru študije, objavljene leta 2011, ki jo je naročila Evropska 
komisija. „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank 
Accounts“ (str. 70-85).
3 Glej dokument: Delovni dokument služb Komisije – Ocena učinka predloga uredbe (str. 35), dostopen na 
naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 Člen 5 Razpoložljivost
5 Člen 10 Postopek ex parte
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2.1. Opredelitev pojmov

 Zadeve s čezmejnimi posledicami (Člen 3)

Obravnavani predlog pri opredelitvi področja uporabe uredbe predvideva, da mora imeti 
zadeva čezmejne posledice, „razen če imajo sodišče, pri katerem je vložena vloga za izdajo 
ENZBR, vsi bančni računi, ki jih je treba z nalogom zamrzniti, in stranke v postopku sedež ali 
stalno prebivališče v isti državi članici“. 

Poročevalcu se zdi, da bi bilo zaradi povečanja pravne varnosti koristno presoditi možnost, da 
se v zgornjem predpisu domneva obrne, in določiti, da „ima zadeva čezmejne posledice, če 
imajo dolžniki sedež in/ali bančne račune, ki se jih namerava z nalogom zamrzniti v državi 
članici, ki ni država članica, v kateri je sodišče, pri katerem se vloži vloga za izdajo ENZBR“. 

 Bančni račun (Člen 4(1))

Po mnenju poročevalca lahko vključitev „finančnih instrumentov“ v opredelitev „bančnega 
računa“ predstavlja več težav z vidika morebitne izgube zapadlih obresti. V tem smislu člen 
26(3) predvideva, da se vrednost finančnih instrumentov določi v skladu z ustrezno tržno 
stopnjo, veljavno na dan izvršbe. 

Odstavek 4, ki sledi, določa, da: „[Č]e valuta sredstev na računu ni enaka valuti, v kateri je 
izdan ENZBR, banka pretvori znesek v skladu z uradnim menjalnim tečajem na dan izvršbe“. 
Takšne rešitve utegnejo biti problematične in škoditi interesom dolžnika, saj je vrednost 
finančnih instrumentov izpostavljena tečajnemu tveganju zaradi spreminjanja tržnih stopenj. 
V zvezi s tem bi bilo treba banko odvezati vsake odgovornosti oziroma, da bi bil postopek 
manj zapleten, omejiti zamrznitev zgolj na gotovino.

 Zahtevek (Člen 4(7))

Po mnenju poročevalca bi bilo treba opredelitev „zahtevka“ v predlogu razširiti, da se 
natančneje določi njegova narava. Zato bi izrecna navedba zahtev glede likvidnosti in 
izterljivosti lahko omogočila kar najboljše ugotavljanje utemeljenosti zahtevka in bi 
preprečila neskladnosti kar zadeva razlago narave posojila, na podlagi katerega mora sodnik 
izdati ENZBR.

2.2. Uravnoteženje pravic dolžnika in upnika

Poročevalec je mnenja, da je treba vsebino nekaterih določb ponovno pregledati, da se doseže 
korektno ravnotežje med pravicami upnika in pravicami dolžnika, četudi je treba prek 
postopka ex parte za izdajo ENZBR ohraniti učinek presenečenja. Predlog se namreč zdi 
pretirano pristranski v korist tožnika in ne zagotavlja potrebnih jamstev, s katerimi bi se 
ublažila potencialno drakonska narava ENZBR. 

V tem smislu se zdi poročevalcu koristno presoditi možnost nekaterih sprememb predloga 
uredbe, ki bi omogočile okrepitev varstva dolžnika v primeru, če bi upnik „zlorabil“ postopek. 
Po mnenju poročevalca bi lahko takšne spremembe zadevale nekatere vidike, povezane z 
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dokazi (člen 11) in načinom izvršitve (člena 16 in 17), da bi se okrepile pravice dolžnika, 
učinek presenečenja pa bi ostal nespremenjen, saj bi bil še naprej zagotovljen s postopkom 
ex parte.

Ob upoštevanju omenjene analize se zdi poročevalcu koristna uvedba predpisa, ki bi v 
izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih določal, da lahko sodišče, ki je začelo postopek, 
zahteva zaslišanje toženca, da bi pridobilo dodatne informacije1, ki bi omogočale skrbnejšo 
presojo utemeljenosti zahtevka. Obenem bi lahko sodnik, če bi navzočnost dolžnika utegnila 
prejudicirati uresničitev zahteve upnika in konkretno izvršitev ukrepa, brez zaslišanja druge 
strani sprejel ali zavrnil zahtevo. 

Kar zadeva način izvršitve, so v členu 16 navedene vse informacije, „ki jih banka ali banke 
potrebujejo za identifikacijo toženca“. Glede tega poročevalec meni, da je treba vedno 
sporočiti podatke iz točk iii) in iv) omenjenega člena, torej datum rojstva ali številko 
nacionalne osebne izkaznice ali številko potnega lista ali številko pravne osebe v poslovnem 
registru, da bi se dvignila raven informacij, potrebnih za prepoznavanje bančnih računov 
dolžnika, in posledično raven varstva njegovih pravic. Poleg tega bi takšna določba 
omogočala hitrejše in zanesljivejše prepoznavanje bančnega računa dolžnika. 

V primeru, ko upnik ne razpolaga z zahtevanimi informacijami v skladu s členom 17, lahko 
zaprosi za te informacije pristojne organe države članice izvršitve. Ta možnost predstavlja 
zelo verjeten položaj, ki pa lahko prelahko privede do tega, da upnik na splošno za toženca 
trdi, da ima ta bančni račun v državi članici. 

Poročevalec, skladno z mnenjem evropskega nadzornika za varstvo podatkov2, predlaga 
presojo nekaterih sprememb, namenjenih urejanju in omejevanju zahtev po pridobitvi 
informacij o bančnih računih dolžnika na tiste, ki so dejansko potrebne za ugotavljanje 
identitete toženca in prepoznavanje njegovih računov. V tem smislu se zdi besedilo 
člena 17(2)3 preveč splošno in bi lahko privedlo do razširjanja informacij, ki v okviru 
postopka niso niti ustrezne niti pomembne, ter do razkritja bančnih tajnosti.

2.3. Stroški, ki izhajajo iz izvajanja postopka

Predlog Komisije določa, da plačilo ali vračilo stroškov izvršitve ENZBR, ki so jih imele 
banke, urejajo predpisi nacionalnega prava (člen 30(1)). Glede na raznolikost nacionalnih 
ureditev lahko takšna določba povzroči diskriminacijo kreditnih institucij, za katere ni 
predvideno omenjeno vračilo. 

Predlagani postopek nedvomno zahteva uporabo človeških in ekonomskih virov, tega 
bremena pa ni mogoče odpraviti, če se upošteva dejstvo, da se s tem ne zasleduje javnega 

                                               
1 Načelo kontradiktornosti je eno od temeljnih načel v pravnih sistemih držav članic.
2 Glej dokument: Mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov; Uradni list Evropske unije, C 373/4, 
21.12.11.
3 Če tožnik ne razpolaga z vsemi informacijami o računu, zahtevanimi v skladu s členom 16, lahko od 
pristojnega organa države članice izvršbe zahteva, da pridobi potrebne informacije. Takšna vloga, ki se priloži 
vloga za izdajo ENZBR, „mora vsebovati vse informacije o tožencu in njegovih bančnih računih, ki so tožniku 
na voljo“ (Člen 17(2)).
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interesa, temveč zasebne interese posameznikov. Poročevalcu se zato zdi koristno v členu 30 
navesti izrecne in usklajene določbe o plačilu stroškov, ki so jih imele banke, pa tudi ustrezne 
roke in načine plačila.

3. Sklepi

Po mnenju poročevalca je ENZBR bistven instrument, s katerim se prispeva k razvoju 
notranjega trga in spodbujajo čezmejne poslovne transakcije. Sedaj je namreč sprejetje 
začasnih ukrepov za zamrznitev premoženja dolžnika v tujini za upnika zapleteno in drago. 
Hiter in preprost dostop do takih začasnih ukrepov je pogosto ključen za zagotavljanje, da 
dolžnik do takrat, ko upnik pridobi in uveljavi meritorno sodno odločbo, ne dvigne ali 
preusmeri svojih sredstev. 

Glede na pomembnost ukrepa in ob upoštevanju povedanega poročevalec poziva k dodatnemu 
razmisleku o tem, kateri so natančno ukrepi, ki jih mora zakonodaja na tem področju ustrezno 
opredeliti, in z zanimanjem pričakuje poglobljeno razpravo o tem v prihodnjih mesecih.


