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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 69. redni seji, 20. 4. 2016, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti,
pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju
premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 69. redni seji, 20. 4. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti,
pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju
premoţenjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (v nadaljevanju: predlog
stališča), ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Matija Vidmar, predstavnik Ministrstva za pravosodje. Pojasnil
je, da je Evropska komisija leta 2011 predstavila dva predloga: Predlog uredbe Sveta o
pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju
premoţenjskih razmerij med zakoncema in Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu ki se
uporablja ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoţenjsko-pravnih
posledic registriranih partnerskih skupnosti. Slovenija je podpirala omenjena predloga in se
zavzemala za vzporedno obravnavo in čim manj razlik med instrumentoma. Izpostavil je, da
gre za področje druţinskega prava, kjer se na ravni EU zahteva za sprejem odločitev
soglasje vseh drţav članic. Na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve, decembra
2015, je bilo ugotovljeno, da zahtevano soglasje ne bo doseţeno. Zaradi tega je 17 drţav
članic, vključno s Slovenijo, Komisiji posredovalo prošnje za uvedbo okrepljenega
medsebojnega sodelovanja na področju predlaganih uredb. Na tej podlagi je Komisija
pripravila obravnavani sklep za odobritev okrepljenega sodelovanja. Pojasnil je, da je namen
predlagane uredbe vzpostaviti jasen pravni okvir v EU za določanje sodne pristojnosti in
prava, ki se uporablja za urejanje premoţenjskih razmerij mednarodnih zakonskih parov.
Zaradi večje mobilnosti oseb se je namreč zelo povečalo število zakonskih parov z
mednarodnim elementom, ocenjuje se na okoli 16 milijonov, ki se ob razvezi soočajo s
številnimi pravnimi problemi zaradi neusklajenih pravil. Predlagana uredba ne bo vplivala na
spremembe nacionalne zakonodaje, veljala pa bo le v drţavah članicah, ki sodelujejo v
postopku okrepljenega sodelovanja.
Člani komisije ugotavljajo, da je zaradi posebnosti pravnih institutov zakonske zveze in
registrirane partnerske skupnosti ter različnih načel, ki zato veljajo za ta pravna instituta,
utemeljeno, da se zanju sprejmeta dva ločena pravna akta z določbami za urejanje
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premoţenjsko-pravnih vidikov zakonskih zvez oziroma registriranih partnerskih skupnosti.
Cilj priznanja odločbe v zvezi s premoţenjskimi posledicami registriranih partnerskih
skupnosti v drţavi članici je zgolj omogočiti uveljavitev premoţenjskih posledic. Ta ureditev
pa ne obvezuje drţav članic, v katerih institut registrirane partnerske skupnosti ne obstaja, da
tak institut uvedejo.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu,
ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoţenjskopravnih
posledic registriranih partnerskih skupnosti.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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