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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o učinkovitem izvrševanju sodnih odločb v EU: preglednost dolžnikovega premoženja
(2008/2233(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 65 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 6. marca 2008 o izboljšanju učinkovitosti 
izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja 
(KOM(2008) 0128),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 24. oktobra 2006 o izboljšanju učinkovitosti 
izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: zaplemba bančnih računov 
(KOM(2006)0618) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 20071 o tej 
temi,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 s priporočili Komisiji v zvezi z 
e-pravosodjem2,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 3. decembra 
2008,

– ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 22. septembra 
2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve (A6-0000/2009),

A. ker pozna plačila in neplačila dolgov ogrožajo interese podjetij in potrošnikov, zlasti 
kadar upnik in izvršilni organi nimajo informacij, kje se nahaja dolžnik ali njegovo 
premoženje; ker se v sedanjih gospodarski razmerah, ko je denarni tok bistven za 
preživetje podjetij, položaj še poslabšuje;

B. ker bi težave čezmejne izterjave dolgov lahko pomenile resno oviro pri prostemu prometu 
plačilnih nalogov v Evropski uniji in preprečevale dostop do pravnega varstva; ker če ni 
mogoče izvrševati sodnih odločb, to tudi pomeni, da je poleg etičnih standardov na 
področju trgovine oslabljeno tudi zagotavljanje zakonitosti;

C. ker so, preprosto povedano, neposlušni dolžniki velik problem, ki postane še večji, ko so 
zahtevki čezmejni, zlasti ko gre za mala podjetja, ki nimajo na voljo specializiranih 
pravnikov ali posebnih oddelkov za izterjavo dolgov, in se pogosto znajdejo v 
nezavidljivem položaju, ko morajo osebje, skromne finančne vire in predvsem čas 

                                               
1 UL C 263 E, 16.10.2008, str. 655.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0637.
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namesto proizvodnim dejavnostim namenjati temu problemu; 

D. ker so zadeve, v katere so vpleteni neposlušni dolžniki, ki jim je malo mar za spoštovanje 
svojih civilnih obveznosti, na primer posamezniki, ki so vzeli ali obdržali premoženje, do 
katerega niso upravičeni, ali niso izpolnili obveznosti glede svojih poslovnih dogovorov, 
resen problem; ker so takšni posamezniki pogosto imetniki precejšnjega premoženja v 
različnih podjetjih, navideznih podjetjih in skladih, brez zahtevanih informacij pa ni 
mogoče doseči uspešne izvršbe; ker je pogosto treba pridobiti takšne informacije, ne da bi 
bil neposlušni dolžnik opozorjen, saj je pogosto v takšnem položaju, da lahko v zelo 
kratkem času premakne premoženje v drugo jurisdikcijo;

E. ker so poleg tega nekatere suverene države znane po tem, da ne spoštujejo razsodb ali 
sodb sodišč druge države, kar je bilo povod za nastanek t.i. oderuških skladov (vulture 
funds), ki ta državni dolg odkupijo za veliko manjšo vsoto in nato poskušajo zaslužiti z 
izvršbo; ker bi bilo bolje in bolj pošteno omogočiti prvotnim upnikom, da dosežejo 
popravo; 

F. ker le malo držav nima premoženja zunaj svojih meja in ker je v primeru, da dolžnik ne 
more upati, da bo v zadevni državi dosegel izvršbo, edina učinkovita poprava možna na 
sodiščih v tujini, vključno s sodišči Evropske unije;

G. ker je treba vsak ukrep Skupnosti, da bi bile informacije na voljo, obravnavati v 
kontekstu tovrstnih zadev, pri katerih pomanjkanje informacij povzroča hude krivice; ker 
upnik ne bo mogel doseči izvršitve sodbe, če ne bo imel na volj informacij o premoženju 
neposlušnega dolžnika, ki ga je mogoče odvzeti v okviru izvrševanja sodbe;

H. ker v praksi ta problem ni omejen na zadeve, v katerih je že bila izrečena sodba, ki ni bila 
spoštovana: lahko se pojavi tudi preden tožnik vloži svoj zahtevek; 

I. ker je vendar bistvenega pomena, da so vsi predloženi ukrepi sorazmerni; ker ukrepi ne bi 
smeli le ponoviti, kar je že mogoče doseči z obstoječimi nacionalnimi ukrepi, in bi morali 
biti omejeni na čezmejne zahtevke, obenem pa bi se bilo treba izogniti nepotrebnemu in 
neprimernemu usklajevanju;

J. ker je bila izražena precejšnja zaskrbljenost, da bi nekatere zamisli iz omenjene zelene 
knjige z dne 6. marca 2008 lahko kršile temeljne pravice, vključno s pravico do 
zasebnosti (varstvo podatkov), oslabile postopkovne zaščitne ukrepe in bile v nasprotju z 
ustavno tradicijo mnogih držav članic; 

K. ker morajo biti vsi ponujeni predlogi stroškovno učinkoviti in povezani z drugimi 
področji politike Skupnosti, da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju prizadevanj; 

1. soglaša z mnenjem Komisije, da je čezmejna izterjava dolgov z izvrševanjem sodnih 
odločb velika težava notranjega trga, vendar meni, da ne bo nobena od rešitev, o katerih 
razpravljajo na Komisiji, pomagala pri najtežjemu problemu, se pravi pri neposlušnih 
dolžnikih, ki jim je malo mar za spoštovanje svojih civilnih obveznosti in imajo na voljo 
sredstva, da se jim ognejo; 

Predlog za pripravo priročnika o nacionalnih zakonih in praksah izvrševanja
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2. meni, da bi bil takšen priročnik, ki bi bil na voljo v Evropski pravosodni mreži, v 
najboljšem primeru uporaben kot splošni vodič po tem, kar je na voljo v drugih 
jurisdikcijah;

3. vendar zavzema stališče, da bi bila uporabnost takšnega priročnika omejena, njegova 
priprava in posodabljanje pa težavna in draga, priročnik pa bi neizogibno zaostajal za 
spremembami zakonov; meni, da bi bil v pomoč le osebam, ki bi želele, da se njihova 
izvršba opravi v tuji državi; poudarja, da bo moral upnik v veliki večini primerov poiskati 
nasvet pravnika v tuji jurisdikciji glede načinov izvršitve, ki so na voljo;

4. je trdno prepričan, da bi bila za upnike stroškovno veliko bolj učinkovita in koristna 
uvedba nacionalnih seznamov tujih pravnikov, ki uresničujejo svoje pravice v okviru 
notranjega trga v skladu z direktivama 77/249/EGS1 in 98/5/ES2; 

Razširitev obsega razpoložljivih informacij v registrih in izboljšanje dostopa do njih

5. meni, da bi se lahko vprašanje izboljšanja dostopnosti gospodarskih registrov lahko 
obravnavalo v okviru programa e-pravosodje, pod pogojem, da se zaščiti pravica do 
zasebnosti, vključno z varstvom podatkov;

6. ima resne pomisleke glede zagotavljanja dostopa do registrov prebivalstva, registrov 
socialnega varstva in davčnih registrov;

7. je prepričan, da bi bil dostop do registrov prebivalstva (če obstajajo) sicer koristen pri 
izsleditvi nesrečnih zasebnikov, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s preživnino 
ali osebnimi posojili, kar se tiče problema neposlušnih dolžnikov pa bi bil drag, 
nesorazmeren in neučinkovit, večji dostop do registrov prebivalstva pa bi lahko 
zlorabljali novinarji in akviziterji;

8. meni, da so kljub določenemu uspehu v nekaterih jurisdikcijah, kjer je bila uvedena večja 
dostopnost registrov socialnega varstva in davčnih registrov, možna nasprotja s pravili o 
varstvu in zaupnosti podatkov; opozarja, da bi takšna odločitev imela za posledico 
pomembne zakonodajne spremembe v nekaterih državah članicah in da bi jo širša javnost 
sprejela z nezaupanjem; ugotavlja tudi, da bi lahko nastale pravne težave, če bi se 
informacije uporabljale za namen, ki bi bil drugačen od tistega, zaradi katerega so se 
zbirale;

9. poleg tega opaža, da so v številnih državah članicah evidence o obračunanih davkih in 
evidence socialnega varstva zaupne, in da zamisel o registru zaradi tveganja, da bi se 
evidence znašle na napačnem mestu, tam ne bi bila dobrodošla in bi jo obravnavali kot 
zlorabo izvršilne oblasti; 

10. trdi, da je predlog nesorazmeren glede na zastavljeni cilj, da dopušča možnost zlorabe in 
da lahko predstavlja kršitev pravice do zasebnosti;

                                               
1 Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev 
odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17).
2Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja 
poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, 
str. 36).
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11. poudarja, da bodo morali upniki glede neposlušnih dolžnikov vsekakor poiskati pomoč 
pri preiskovalnih agencijah, dostop do javnih registrov pa jim ne bo v veliko pomoč;

Izmenjava informacij med izvršilnimi organi

12. meni, da je zamisel o boljšem sodelovanju med javnimi izvršilnimi organi vredna, da se 
jo bolje preuči, vendar opozarja, da nimajo vse države članice takšnih organov; 

Izjava dolžnika

13. meni, da je izjava dolžnika kot sestavni del postopka za izvršitev sodne odločbe lahko 
koristna, kadar je podprta s sankcijami v skladu z nacionalno zakonodajo; 

14. meni, da na tem področji ukrepi Skupnosti niso potrebni, čeprav bi Skupnost lahko 
spodbujala države članice, v katerih izjava dolžnika ni predvidena, naj v svoji zakonodaji 
predpišejo tovrstne učinkovite instrumente; 

Uvedba evropske izjave o premoženju

15. poziva, da bi morala morebitna evropska izjava o premoženju dopolniti in ne nadomestiti 
obstoječih nacionalnih instrumentov; 

16. je prepričan, da premoženje, ki bi se razkrilo v takšni izjavi, ne bi smelo zajemati le 
premoženje, ki se nahaja v Evropski uniji, ampak tudi premoženje, ki se nahaja drugod po 
svetu;

Drugi ukrepi

17. opozarja, da ima v skladu z uredbo Bruselj I1 vsaka država članica svoje začasne ukrepe, 
ki se oblikujejo in urejajo v okviru nacionalne zakonodaje, ter da enostranske odredbe 
(odredbe ex parte) niso predmet vzajemnega priznanja in izvrševanja skladno s to uredbo, 
medtem ko odredbe iz kontradiktornega postopka (odredbe inter partes) izvrši sodišče, ki 
jih prejme, z najbolj podobno olajšavo, ki mu je na voljo;

18. ugotavlja, da začasni ukrepi vključujejo (i) odredbe o razkritju informacij o premoženju, 
ki lahko postane predmet ukrepov za izvršitev sodne odločbe, (ii) odredbe za zaščito 
premoženja do izvršbe, imajo pa lahko tudi (iii) obliko začasnih plačilnih nalogov, ki 
omogočijo takojšnje plačilo upniku med čakanjem na razrešitev zadevnega spora; 

19. je prepričan, da je v manjših zadevah, zlasti kadar bi bili sicer pravni stroški previsoki, 
pravica zamujena pravica odrečena, v večjih zadevah pa se lahko odsotnost informacij o 
premoženju izkaže kot največja ovira; zato meni, da bi bila odredba o začasnih ukrepih v 
obeh vrstah zadev čista rešitev;

20. predlaga, da bi resno obravnavali zamisel o uvedbi neke oblike začasnega ukrepa 
Skupnosti, ki bi dopolnjeval ukrepe nacionalnih sodišč; meni, da bi lahko šlo za 
enostaven, prožen postopek, ki bi ga lahko izvajali po celi Evropski uniji, ter se tako 

                                               
1 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).
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izognili zamudam in nepotrebnim stroškom; meni tudi, da bi bil tak postopek učinkovit in 
nepristranski do tretjih strani;

21. predlaga, da bi se takšen ukrep uporabljal tudi pri arbitražah in da bi se ga upoštevalo tudi 
v okviru napovedanega pregleda uredbe Bruselj I;

o

o o

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

V ozadju posvetovalnega dokumenta Komisije je zaskrbljenost, da bi težave čezmejne 
izterjave dolgov lahko pomenile oviro pri prostemu prometu plačilnih nalogov znotraj 
Evropske unije in preprečevale pravilno delovanje notranjega trga. „Pozno plačilo in neplačilo 
ogroža tako interese podjetij kot tudi potrošnikov. To zlasti velja v primerih, ko upnik in 
izvršilni organi nimajo informacij o tem, kje se nahaja dolžnik ali njegovo premoženje“. 

Neposlušni dolžniki lahko predstavljajo veliko težavo povsod v Evropski uniji, zlasti za mala 
podjetja, ki nimajo na voljo velikih sredstev (pogodbe s pravniki, ki so specializirani za to 
področje, oddelki za izterjavo dolgov). Težave so rešljive, če ima dolžnik premoženje v Uniji 
in ga je mogoče izslediti ter zoper njega sprožiti pravne postopke. Negotovo je, ali bodo 
predlogi Komisije. ki so omejeni, uspeli pomembno izboljšati položaj.

Kar se tiče vsebine zelene knjige Komisija svetuje pripravo priročnika o nacionalnih zakonih 
in praksah izvrševanja, ki bi bil na voljo na spletni strani Evropske pravosodne mreže;

Kot drugo Komisija sprašuje o možnosti povečanja informacij, ki so na voljo v gospodarskih 
registrih, in boljšega dostopa do registrov.   

To bi se lahko obravnavalo v okviru predlogov za evropsko e-pravosodje, glede katerega je 
Parlament že podal svoje stališče.

Kot tretje se v zeleni knjigi razpravlja o zamisli, da bi povečali dostop do registrov 
prebivalstva.  

Kot četrto se pojavi vprašanje, ali bi bilo treba povečati dostop izvršilnih organov do registrov 
sistema socialne varnosti in davčnih registrov. To je bilo dokaj uspešno uvedeno v nekaterih 
jurisdikcijah, vendar obstoji možnost, da je v nasprotju s pravili o varstvu in zaupnosti 
podatkov.  

Kot peto Komisija predlaga morebitno izboljšanje sodelovanja med javnimi organi 
izvrševanja. 

Kot šesto je predstavljena zamisel o evropski izjavi o premoženju, ki bi obvezovala dolžnike, 
da razkrijejo vse svoje premoženje v evropskem pravosodnem območju, in naj bi bila po 
možnosti podprta s sankcijami. 

Na koncu je poročevalka takole odgovorila na zahtevo Komisije po drugih ukrepih, ki bi jih 
lahko upoštevali.

Meni, da bi upnikom lahko prinesla korist uvedba enostavnega, prožnega postopka, ki bi 
lahko po vsej Evropski uniji pripomogel k učinkovitemu doseganju začasnih ukrepov v obliki 
(1) odredbe o razkritju informacij o premoženju, ki bi lahko postalo predmet ukrepov za 
izvršitev sodne odločbe; (2) odredbe za zaščito premoženja do izvršbe. Takšni ukrepi imajo 
lahko obliko začasnega plačilnega naloga, ki omogoči takojšnje plačilo upniku med čakanjem 
na razrešitev zadevnega spora. 

Če Odbor meni, da bi bilo pametno preučiti omenjene možnosti, poročevalka predlaga, da se 
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naroči študija začasnih ukrepov v Evropski uniji, pri kateri bi se upoštevalo 

(1) kako sedanji nacionalni sistemi delujejo v praksi: študija bi bila lahko omejena na eno 
državo, ki uporablja običajno pravo, in reprezentančni vzorec države, ki uporablja obče pravo, 
da bi bil zajet vsaj en vzhodnoevropski sistem. 

(2) izboljšave obstoječih sistemov, ki bi jih bilo koristno upoštevati. Študija bi zato morala
obravnavati sisteme v Evropski uniji in zunaj nje. 

(3) področja, na katerih bi bilo koristno nadaljnje sodelovanje med državami članicami. 
Študija bi morala na primer pokazati na vrzeli pri dostopnosti začasnih ukrepov v sistemih, 
primerjalne stroške in učinkovitost ter možnosti učinkovitega izboljšanja položaja.

(4) kako začasne odredbe vključiti v delovanje bančnega sistema. Banke so pogosto vpletene 
v zadevne spore kot tretje osebe, zato bi moral biti sistem začasnih odredb oblikovan tako, da 
bi bil prilagojen načinu delovanja bank. 

(5) možne učinke pravil o varovanju podatkov, pravnih predpisov in zaupnosti. Ali bi na 
primer lahko imela tretja oseba v neki drugi državi težave z zakonom zaradi sporočanja 
informacij? 

(6) nepristranskost do tretjih oseb (na primer imetnikov premoženja ali informacij), ki niso 
stranke v določeni zadevi, vendar imajo lahko posledice zaradi začasne odredbe. (Ali bi na 
primer lahko prišlo do izpostavljenosti škodnim zahtevkom zaradi spoštovanja odredbe?) 

(7) kateri sistem bi bil sprejemljiv za države članice Evropske skupnosti?
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