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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 79. redni seji, 14. 12. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih
v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok
(prenovitev)
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 79. redni seji, 14. 12.
2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s
starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (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 podala predstavnica ministrstva za pravosodje dr. Judita
Dolţan, ki je predstavila vsebino predlagane uredbe in predlog stališča. Pojasnila je,
da predlagana uredba predstavlja prenovitev Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z
dne, 27. 11. 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v
zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1347/2000 (ti. Uredba Bruselj IIa). Evropska komisija vsakih pet let
Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru
predloţi poročilo o uporabi navedene uredbe, ter po potrebi predlaga njene
spremembe. Da bi Komisija ocenila učinkovitost obstoječih pravil in opredelila
potrebne spremembe za njihovo izboljšanje, je aprila 2014 sprejela poročilo o
delovanju uredbe v praksi in opravila javno posvetovanje s strokovnjaki. V
nadaljevanju je povedala, da Vlada RS podpira cilje, ki jih zasleduje predlagano
besedilo, podpira krepitev pravic otrok v čezmejnih postopkih odločanja glede
starševske odgovornosti, naklonjena je nadaljnji krepitvi čezmejnega sodelovanja
osrednjih organov v čezmejnih postopkih, ki se nanašajo na otroke, načeloma
podpira olajšanje izvrševanja odločb glede starševske odgovornosti, pri čemer pa je
treba spoštovati različne pravne sisteme in načelo subsidiarnosti.

2

Člani komisije podpirajo hitrejše postopke glede na to, da je čas bistven za zaščito
otrokove koristi v čezmejnih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. To naj bi
omogočili učinkovitejši postopki za obravnavanje čezmejnih starševskih ugrabitev
otrok, zagotovitev zaslišanja otroka, hitro izvrševanje odločb v drugih drţavah
članicah ter izboljšanje sodelovanja med organi drţav članic. Te spremembe bodo
koristile druţinam in otrokom, saj določajo krajše roke za rešitev pravnih in upravnih
postopkov in staršem omogočajo, da se izognejo visokim stroškom, ki jih običajno
vključujejo taki postopki.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s
starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev).
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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