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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 38
Navedba sklicevanja 9

(9) Področje uporabe uredbe mora zajeti 
vse preživninske obveznosti, ki izhajajo iz 
družinskih razmerij ali razmerij s 
podobnimi posledicami, in to za zagotovitev 
enakega obravnavanja vseh preživninskih 
upravičencev.

(9) Namen uredbe je olajšati izpolnjevanje 
dolžnosti solidarnosti v okviru družine, zato 
so v njej zajeti vsi primeri, ko je 
družinskemu članu dolžno ekonomsko 
vzdrževanje v celoti, in ne le primeri, ko so 
dolžna le za življenje nujno potrebna 
finančna sredstva, njeno področje 
delovanja pa je omejeno le na primere, ko 
obveznost določa zakon, saj so iz njega  
izključeni primeri, ko preživninska 
obveznost ali obveznost vzdrževanja ne 
izhaja iz prava, ampak zgolj iz avtonomije 
posameznika. 

Or. it
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Obrazložitev

Družinska razmerja so opredeljena v okviru posameznih nacionalnih zakonodaj. Sklicevanje 
na podobne preživninske obveznosti ustvarja negotovost, saj različne ureditve dopuščajo 
pogodbe o preživljanju med dvema poljubnima osebama. Zato je treba pojasniti, da 
preživninska obveznost izhaja iz dolžnosti solidarnosti, ki jo določa zakon.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 39
Navedba sklicevanja 11

(11)  Stranki morata imeti možnost skleniti 
sporazum o pristojnosti sodišča, razen kadar 
gre za preživninske obveznosti do 
mladoletnega otroka, da se zagotovi zaščita 
„šibkejše stranke“.

(11) Stranki morata imeti možnost skleniti 
sporazum o pristojnosti sodišča, razen kadar 
gre za preživninske obveznosti do 
mladoletnega otroka ali neprištevnega 
odraslega, da se zagotovi zaščita „šibkejše 
stranke“.

Or. it

Obrazložitev

Sodna pristojnost je nujno potrebna zaradi zaščite preživninskega upravičenca ali 
vzdrževanca v vseh primerih, ko ta ni sposoben izraziti svoje volje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 40
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba se uporablja za preživninske 
obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij 
ali razmerij, ki imajo na podlagi prava, ki 
se zanje uporablja, podobne posledice.

1. Ta uredba se uporablja za preživninske 
obveznosti, ki na podlagi prava izhajajo iz 
družinskih razmerij.

Or. it

Obrazložitev

Družinska razmerja so opredeljena v okviru posamezne nacionalne zakonodaje. Sklicevanje 
na podobne preživninske obveznosti ustvarja negotovost, saj različne ureditve dopuščajo 
pogodbe o preživljanju med dvema poljubnima osebama. Zato je treba pojasniti, da 
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preživninska obveznost izhaja iz dolžnosti solidarnosti, ki jo določa zakon.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 41
Člen 2, odstavek -1 (novo)

-1. „Preživninska obveznost“ je dolžnost, ki 
jo določa zakon, čeprav sta njen obseg in 
način opredeljena s sodno odločbo ali 
pogodbo, da se v katerikoli obliki poskrbi za 
vzdrževanje ali vsaj za preživljanje osebe, ki
je trenutno ali je bila v preteklosti v 
družinskem razmerju z zavezancem. 

Or. it

Obrazložitev

Treba je opredeliti, kaj je preživninska obveznost:  nekatere ureditve razlikujejo med 
dolžnostjo vzdrževanja in dolžnostjo preživljanja: prva je zelo široka, druga zelo omejena. 
Smiselno je, da sta v posebni režim zajeti obe opredelitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 42
Člen 2, odstavek 2

2. „sodnik“ pomeni sodnika ali uradno 
osebo, ki ima enaka pooblastila kot sodnik 
v preživninskih zadevah;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek ni potreben, saj je sodnik „sodišče“ , ki je že dobro opredeljeno v odstavku 1. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 43
Člen 4, odstavek 4
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4. Ta člen se ne uporablja v sporu o 
preživninski obveznosti do otroka, mlajšega 
od osemnajst let.

4. Ta člen se ne uporablja, če je upravičenec 
mlajši od 18 let oziroma je neprišteven. 

Or. it

Obrazložitev

Sodna pristojnost je nujno potrebna zaradi zaščite upravičenca do preživnine ali vzdrževanja 
v vseh primerih, ko ta ni sposoben prosto izraziti svoje volje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 44
Člen 6, točka b)

b) kadar gre za preživninske obveznosti med 
zakoncema ali bivšima zakoncema, sodišča 
države članice, v kateri imata zakonca 
zadnje skupno običajno prebivališče, če je 
bilo to običajno prebivališče še vedno 
veljavno manj kot eno leto pred začetkom 
postopka.

b) kadar gre za preživninske obveznosti med 
zakoncema ali bivšima zakoncema, sodišča 
države članice, v kateri imata zakonca 
zadnje skupno običajno prebivališče.

Or. it

Obrazložitev

Omejitev ni razumljiva, saj bi bilo treba kvečjemu reči: „vsaj eno leto pred“ , vendar v 
postopkih za razvezo in ločitev konec skupnega prebivališča nikoli časovno ne sovpada s 
sodnim sporom. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 45
Člen 7, odstavek 1

1. Če pred sodišči različnih držav članic 
tečejo postopki o isti preživninski 
obveznosti, vsa sodišča razen tistega, ki je 
prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti 
prekinejo svoje postopke, vse dokler se ne 
ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo 
postopek.

1. Glede litispendence in sorodnih pravd ter 
začasnih ukrepov in ukrepov zavarovanja 
veljajo členi 27, 28, 30, 31 Uredbe (ES) št. 
44/2001.
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Or. it

Obrazložitev

Določbe iz tega in naslednjih členov ponavljajo to, kar je že zapisano v pravu Skupnosti, v 
Uredbi (ES) št. 44/2001, na kar je smiselno opozoriti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 46
Člen 7, odstavek 2

2. Ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je 
prvo začelo postopek, se vsa sodišča razen 
tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo 
za nepristojna v korist tega sodišča.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek je nepotreben, saj skoraj dobesedno ponovi besedilo Uredbe (ES) št. 44/2001, ki 
na splošno obravnava sodno pristojnost v civilnih in trgovinskih zadevah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 47
Člen 8

Člen 8 črtano
Sorodne pravde

1. Če tečejo sorodne pravde pred sodišči 
različnih držav članic, lahko vsa sodišča, 
razen tistega, ki je prvo začelo postopek, 
prekinejo postopek.
2. Če tečejo te pravde na prvi stopnji, se 
lahko vsa sodišča, razen tistega, ki je prvo 
začelo postopek, na zahtevo ene od strank 
izrečejo za nepristojna, če je sodišče, ki je 
prvo začelo postopek, pristojno za odločanje 
v zadevnih postopkih in če zakon dovoljuje 
združitev pravd.
3. Za namene tega člena se šteje, da so 
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pravde sorodne, če so tako tesno povezane 
med seboj, da se zdita njihova skupna 
obravnava in odločanje o njih smiselni, da 
bi se s tem izognili nevarnosti nezdružljivih 
sodnih odločb, ki bi izhajale iz ločenih 
postopkov.

Or. it

Obrazložitev

Ta člen je nepotreben, saj skoraj dobesedno ponovi besedilo Uredbe (ES) št. 44/2001, ki na 
splošno obravnava sodno pristojnost v civilnih in trgovinskih zadevah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 48
Člen 9

Člen 9 črtano
Začetek postopka

Za namene tega poglavja se šteje, da je 
sodišče začelo postopek:
a) v trenutku, ko je listina o začetku 
postopka ali enakovredna listina vložena na 
sodišču, pod pogojem, da tožnik kasneje ni 
opustil dejanj, ki bi jih moral opraviti v 
zvezi z vročitvijo listine toženi stranki, ali
b) če je treba vročiti listino še pred vložitvijo 
na sodišče, v trenutku, ko jo prejme organ, 
ki je odgovoren za vročitev, pod pogojem, 
da tožnik kasneje ni opustil dejanj, ki bi jih 
moral opraviti v zvezi z vložitvijo listine na 
sodišče.

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek je nepotreben, saj skoraj dobesedno ponovi besedilo Uredbe (ES) št. 44/2001, ki 
na splošno obravnava sodno pristojnost v civilnih in trgovinskih zadevah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 49
Člen 10

Člen 10 črtano
Začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja

Pri pravosodnih organih države članice se 
lahko vloži zahteva za začasne ukrepe ali 
ukrepe zavarovanja, ki jih predvideva pravo 
te države članice, tudi v primeru, ko so po 
tej uredbi za odločanje o glavni stvari 
pristojna sodišča druge države članice.

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek je nepotreben, saj skoraj dobesedno ponovi besedilo Uredbe (ES) št. 44/2001, ki 
na splošno obravnava sodno pristojnost v civilnih in trgovinskih zadevah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 50
Člen 11

Člen 11 črtano
Preizkus pristojnosti

Če je sodišču predložena zadeva, za katero 
po tej uredbi ni pristojno, se po uradni 
dolžnosti izreče za nepristojno.

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek je nepotreben, saj skoraj dobesedno ponovi besedilo Uredbe (ES) št. 44/2001, ki 
na splošno obravnava sodno pristojnost v civilnih in trgovinskih zadevah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 51
Člen 13, odstavek 2, točka a)
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a) kadar na podlagi prava, določenega v 
skladu z odstavkom 1, upravičenec ne more 
pridobiti preživnine od zavezanca, ali

a) kadar na podlagi prava, določenega v 
skladu z odstavkom 1, upravičenec ne more 
pridobiti preživnine od zavezanca in

Or. it

Obrazložitev

Ni smiselno šteti pogoja iz točke 2 (a) in tistega iz točke 2 (b) za alternativi. Očitno je, da ji je 
treba združiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 52
Člen 14, točka a)

a) za potrebe postopka določita pravo 
sodišča, izrecno ali na drugačen 
nedvoumen način v trenutku začetka 
postopka;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Tekst kot je bil objavljen je nerazumljiv. Jasno je, da so procesna pravila zagotovo pravila 
sodišča, pred katerim teče postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 53
Člen 14, točka b), točka iii)

iii) pravo, ki se uporablja za njuna 
družinska razmerja v trenutku določitve, 
kadar gre za preživninsko obveznost med 
osebama, ki sta ali sta bili v zakonski zvezi 
ali drugem razmerju, ki ima v skladu s 
pravom, ki se za to razmerje uporabi, 
podobne posledice.

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Ker ni navedenega nobenega objektivnega merila uporabe, določba daje vtis, da strani lahko 
izbereta zakon po želji, s čimer se onemogočijo določbe iz odstavkov i) in ii) točke b). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 54
Člen 15, odstavek 2

2. Kadar gre za preživninske obveznosti med 
zakoncema ali bivšima zakoncema, lahko 
zavezanec nasprotuje zahtevi upravičenca s 
tem, da pravo države, s katero je zakonska 
zveza najtesneje povezana, zanj ne določa 
preživninske obveznosti.

2. Kadar gre za preživninske obveznosti med 
zakoncema ali bivšima zakoncema, lahko 
zavezanec nasprotuje zahtevi upravičenca s 
tem, da pravo države, po katerem je bila
zakonska zveza sklenjena, zanj ne določa 
preživninske obveznosti.

Or. it

Obrazložitev

Edina možna povezava je kraj, kjer je bila sklenjena poroka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 55
Člen 17, odstavek 1, uvodni stavek

1. Pravo, ki se uporablja za preživninsko 
obveznost, določa zlasti:

1. Odločba, ki se uporablja za preživninsko 
obveznost, določa zlasti: 

Or. it

Obrazložitev

Uredba ne more nadomestiti nacionalnih materialnih zakonov. Spremembe člena morajo biti 
vključene v odločbo, ki je lahko sodna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 56
Člen 20
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Uporaba določbe prava, določenega s to 
uredbo, se lahko zavrne samo, če je ta 
uporaba očitno nezdružljiva z javnim redom 
sodišča. Vendar se uporaba določbe prava 
države članice, določenega s to uredbo, ne 
more zavrniti na tem temelju.

Uporaba določbe prava, določenega s to 
uredbo, se lahko zavrne samo, če je ta 
uporaba očitno nezdružljiva z javnim redom 
sodišča.

Or. it

Obrazložitev

Pri vprašanjih javnega reda se ne sme razlikovati med državami članicami in državami 
nečlanicami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 57
Člen 22

1. V postopku pred sodiščem države članice 
se listina o začetku postopka ali enakovredna 
listina vroči toženi stranki na enega od 
naslednjih načinov:

1. Glede postopkov v zvezi z začetkom 
postopka, vključno z osebno vročitvijo in 
sporočanjem, roki, pravico do obrambe, 
pravnimi sredstvi proti sodnim odločbam, 
veljajo predpisi države članice, v kateri ima 
sedež Sodišče, pred katerim poteka 
postopek.

a) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo 
o prejemu z datumom prejema, ki ga podpiše 
naslovnik;

b) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje 
dokument, podpisan s strani pristojne osebe, 
ki je opravila vročitev, z navedbo, da je 
naslovnik prejel listino ali je brez pravne 
utemeljitve zavrnil njen sprejem, ter 
datumom vročitve;

c) s poštno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo 
o prejemu z datumom prejema, ki ga 
naslovnik podpiše in vrne;

d) z vročitvijo preko elektronskega sredstva 
prenosa, kot je telefaks ali elektronska pošta, 
ki jo potrjuje potrdilo o prejemu z datumom 
prejema, ki ga naslovnik podpiše in vrne.
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2. Tožena stranka lahko pripravi svojo 
obrambo v roku, ki ne sme biti krajši od 30 
dni od prejema listine, ki je bila vročena v 
skladu z odstavkom 1.

3. Države članice v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe sporočijo 
Komisiji načine vročanja, ki se uporabljajo. 
Države članice sporočijo Komisiji vsako 
spremembo v zvezi s temi podatki.

2. Države članice v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe sporočijo 
Komisiji načine vročanja, ki se uporabljajo. 
Države članice sporočijo Komisiji vsako 
spremembo v zvezi s temi podatki.

Komisija poskrbi, da so ti podatki javno 
dostopni.

Komisija poskrbi, da so ti podatki javno 
dostopni.

Or. it

Obrazložitev

Ni smiselno uvesti posebnega postopka. Različnost postopkovnih pravil le povečuje težave in 
lahko upočasni reševanje problemov, namesto, da bi ga pospešila in poenostavila. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 58
Člen 23

1. Če se tožena stranka, ki nima običajnega 
prebivališča v državi članici, v kateri proti 
njej poteka postopek, ne spusti v postopek, 
pristojno sodišče prekine postopek, dokler 
se ne ugotovi, da je bilo toženi stranki 
omogočeno prejeti listino o začetku 
postopka ali enakovredno listino v skladu s 
členom 22 ali da so bili storjeni vsi potrebni 
koraki v tej smeri.
2. Če se tožena stranka, ki ima običajno 
prebivališče v državi nečlanici, ne spusti v 
postopek, pristojno sodišče prekine 
postopek, dokler se ne ugotovi, da je bilo 
toženi stranki omogočeno prejeti listino o 
začetku postopka ali enakovredno listino 
pravočasno, da je lahko pripravila 
obrambo, ali da so bili storjeni vsi potrebni 
koraki v tej smeri.
3. Člen 15 Haaške konvencije z dne 15. 1. Člen 15 Haaške konvencije z dne 15. 
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novembra 1965 o vročanju sodnih in 
izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini se uporablja, če je treba 
vročiti listino o začetku postopka ali 
enakovredno listino v skladu s to 
konvencijo.

novembra 1965 o vročanju sodnih in 
izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini se uporablja, če je treba 
vročiti listino o začetku postopka ali 
enakovredno listino v skladu s to 
konvencijo.

Or. it

Obrazložitev

Ni smiselno uvesti posebnega postopka. Različnost postopkovnih pravil le povečuje težave in 
lahko upočasni reševanje problemov, namesto, da bi ga pospešila in poenostavila. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 59
Člen 24

Člen 24 črtano
Sodna odločba in revizija

1. Kadar se tožena stranka ni spustila v 
postopek in 
a) ni ugotovljeno, da je prejela listino o 
začetku postopka ali enakovredno listino, 
ali 
b) so ji višja sila ali izredne okoliščine 
preprečile, da bi brez svoje krivde 
ugovarjala zahtevku za preživnino,
se lahko izda sodna odločba, vendar ima 
tožena stranka pravico, da vloži revizijo pri 
sodišču izvora.
2. Rok za vložitev revizije začne teči od 
dneva, ko se ugotovi, da je bila tožena 
stranka seznanjena s sodno odločbo in je 
bila sposobna ukrepati, in najkasneje od 
dneva, ko jo je organ, pristojen za izvršitev, 
obvestil o tej sodni odločbi. Ta rok ne sme 
biti krajši od 20 dni.
3. Vložena revizija zadrži vse izvršilne 
ukrepe, ki jih je sprejela država članica.

Or. it
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Obrazložitev

Ni smiselno uvesti posebnega postopka. Različnost postopkovnih pravil le povečuje težave in 
lahko upočasni reševanje problemov, namesto, da bi ga pospešila in poenostavila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 60
Člen 33

Celotna ali delna zavrnitev ali prekinitev 
izvršitve sodne odločbe sodišča izvora se 
lahko na zahtevo zavezanca odredi samo v 
naslednjih primerih:

Celotna ali delna zavrnitev ali prekinitev 
izvršitve sodne odločbe sodišča izvora se 
lahko na zahtevo zavezanca odredi samo v 
naslednjih primerih:

a) zavezanec navaja nove okoliščine ali 
okoliščine, ki so bile sodišču izvora 
nepoznane ob izdaji sodne odločbe; 

a) se navedejo napake v izvršilnem naslovu 
ali procesnih aktih;

b) zavezanec je vložil revizijo sodne odločbe 
pri sodišču izvora v skladu s členom 24 in 
nova sodna odločba še ni bila sprejeta;
c) zavezanec je že poravnal svoj dolg; c) zavezanec je že poravnal svoj dolg;

d) pravica do pridobitve izvršitve sodne 
odločbe od sodišča izvora je v celoti ali 
delno zastarala;

d) pravica do pridobitve izvršitve sodne 
odločbe od sodišča izvora je v celoti ali 
delno zastarala;

e) sodna odločba sodišča izvora je neskladna 
s sodno odločbo, izdano v državi članici 
izvršitve, ali sodno odločbo, ki izpolnjuje 
pogoje, potrebne za priznanje v državi 
članici izvršitve.

e) sodna odločba sodišča izvora je neskladna 
s sodno odločbo, izdano v državi članici 
izvršitve, ali sodno odločbo, ki izpolnjuje 
pogoje, potrebne za priznanje v državi 
članici izvršitve.

Or. it

Obrazložitev

Glede na točko a) pri izvršitvi ni mogoče ponovno začeti razpravo o zadevi, o kateri je bilo že 
pravnomočno presojeno. Izvršitev se lahko zaustavi le iz razlogov, ki zadevajo samo izvršitev, 
ne iz razlogov, ki so pripeljali do sodne odločbe, ki jo je treba izvršiti (glej drugi odstavek 
člena 45 Uredbe (ES) št. 44/200).

Glede točke b) ni smiselno uvesti posebnega postopka. Različnost postopkovnih pravil le 
povečuje težave in lahko upočasni reševanje problemov, namesto, da bi ga pospešila in 
poenostavila.

Možnost revizije v državi izvora uvaja nepravilen sistem pravnih sredstev. 



PE 388.738v01-00 14/14 AM\667735SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carlo Casini

Predlog spremembe 61
Člen 34, odstavek 2

2. Nalog za samodejni mesečni odtegljaj se 
lahko izda samo, če je bila sodna odločba 
vročena zavezancu na enega od načinov iz 
člena 22.

2. Nalog za samodejni mesečni odtegljaj se 
lahko izda samo, če je bila sodna odločba 
vročena zavezancu v skladu s pravili, ki 
veljajo v državi izvršitve.

Or. it

Obrazložitev

Ni smiselno uvesti posebnega postopka. Različnost postopkovnih pravil le povečuje težave in 
lahko upočasni reševanje problemov, namesto, da bi ga pospešila in poenostavila.


