EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA PRAVOSODJE IN POTROŠNIKE

Bruselj, 11. april 2019

VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE
UNIJE V ZVEZI S CIVILNIM PRAVOSODJEM IN MEDNARODNIM ZASEBNIM PRAVOM

Službe Evropske komisije so 18. januarja 2019 objavile posodobljeno „Obvestilo
deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju civilnega
pravosodja in mednarodnega zasebnega prava“ (v nadaljnjem besedilu: obvestilo
o pripravljenosti na brexit)1, 2.
Ta seznam vprašanj in odgovorov zagotavlja nadaljnje smernice na podlagi
Obvestila o pripravljenosti na brexit v primeru scenarija, po katerem Združeno
kraljestvo na „datum izstopa“ postane tretja država brez ratificiranega sporazuma
o izstopu in posledično brez prehodnega obdobja iz sporazuma o izstopu.
Datum izstopa je 1. november 20193.
Vprašanja in odgovori se lahko po potrebi nadalje posodobijo in dopolnijo.
1.

SODNA PRISTOJNOST
1.1.

Ali je zavarovalnica iz Združenega kraljestva lahko tožena v EU-274
po datumu izstopa?

Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU-27 po datumu izstopa
Člen 11 Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb
1

https://ec.europa.eu/info/files/civil-justice_sl.
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Opozarjamo, da Združeno kraljestvo ne sodeluje v celoti pri pravnem redu na področju pravosodnega
sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.
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Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo
uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Po prvem podaljšanju, o katerem je bilo odločeno
22. marca 2019, je Evropski svet (člen 50) 11. aprila 2019 v dogovoru z Združenim kraljestvom
sklenil, da nadalje podaljša dvoletno obdobje iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, in sicer do
31. oktobra 2019.
Če Združeno kraljestvo ne izvede volitev v Evropski parlament in ne ratificira sporazuma o izstopu do
22. maja 2019, pa je datum izstopa 1. junij 2019.
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Čeprav Pogodbi EU določata posebne ureditve za (ne)sodelovanje Irske in Danske v tem delu
pravnega reda EU, se zaradi poenostavitve uporablja izraz „EU-27“.

v civilnih in gospodarskih zadevah5 določa pravila za mednarodno sodno
pristojnost v zadevah v zvezi z zavarovanjem. Ta pravila določajo pristojnost
sodišč EU, če ima zavarovalnica sedež v državi članici6.
To pomeni, da bo od datuma izstopa možnost, da se zavarovalnica iz
Združenega kraljestva toži pred sodiščem države članice EU, odvisna od
nacionalnega prava te države članice EU.
Postopki, ki potekajo v državah članicah EU-27 na datum izstopa
Za vprašanja mednarodne pristojnosti v postopkih, ki potekajo na datum
izstopa, glej obvestilo o pripravljenosti na brexit.

1.2. Ali se bo po datumu izstopa še naprej uporabljala Uredba (EU)
št. 1215/2012 za potrošniške pogodbe?
Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU-27 po datumu izstopa
Za to vprašanje glej „Obvestilo deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in
pravila EU na področju varstva potrošnikov in pravic potnikov“7.
Postopki, ki potekajo v državah članicah EU-27 na datum izstopa
Glede vprašanj mednarodne sodne pristojnosti v postopkih, ki potekajo na
datum izstopa, glej obvestilo o pripravljenosti na brexit.
1.3.

Kako se uporablja pravilo o litispendenci?

Od datuma izstopa obveznost sodišča v državi članici EU-27 iz člena 29(1)
Uredbe (EU) št. 1215/2012 ne velja več za sodišča iz Združenega kraljestva,
pred katerimi teče postopek.
Vendar pa se člen 33 Uredbe (EU) št. 1215/2012 uporablja za sodišča iz
Združenega kraljestva, ki so prva začela postopek.
2.

PRAVO, KI SE UPORABLJA

2.1. Katero pravo se bo uporabljalo za potrošniške pogodbe od datuma
izstopa?
Člen 6 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja
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UL L 351, 20.12.2012, str. 1.
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V skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 1215/2012 se za zavarovalnico, ki nima sedeža v državi
članici, vendar ima v državi članici podružnico, predstavništvo ali drugo poslovno enoto, v sporih, ki
izhajajo iz navedene podružnice, šteje, da ima sedež v tej državi članici.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_s
l.pdf.
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(Rim I)8, zagotavlja, da potrošnike, ki imajo običajno prebivališče v državi
članici EU, varujejo obvezne določbe prava te države članice, če trgovci iz
tretjih držav usmerjajo svoje dejavnosti v navedeno državo članico, ne glede
na pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki ali ki se privzeto uporablja. Od
datuma izstopa bo to veljalo tudi za trgovce iz Združenega kraljestva9.
3.

PRIZNAVANJE IN IZVRŠEVANJE
3.1.

Ali se lahko sodba iz Združenega kraljestva po datumu izstopa še
vedno prizna in izvršuje na podlagi pravil EU?

To vprašanje je obravnavano v obvestilu o pripravljenosti na brexit. Pravila
EU o priznavanju in izvrševanju se ne bodo uporabljala za sodbe sodišč iz
Združenega kraljestva, tudi če je bila sodba izrečena pred datumom izstopa ali
so se postopki za izvršitev začeli pred datumom izstopa.
Edina izjema, za katero to pravilo ne velja, je, če je bila izvršljivost sodbe
sodišča iz Združenega kraljestva priznana pred datumom izstopa. Razlog za to
je, da je sodišče iz določene države članice EU tako sodbo že razglasilo za
izvršljivo v tej državi članici pred datumom izstopa. Zato je dejstvo, da je
sodbo prvotno izreklo sodišče iz Združenega kraljestva, nepomembno. Ta
izjema se uporablja tudi za javne listine in sporazume, ki so bili razglašeni za
izvršljive v državi članici EU-27 pred datumom izstopa.

3.2. Kaj če je bilo pred datumom izstopa izdano potrdilo na podlagi
Uredbe (EU) št. 1215/2012?
Pravilo iz oddelka 3.1 tega dokumenta, tj. da se izvrševanje na podlagi prava
EU preneha, velja tudi v primeru izdaje potrdila v državi članici izvora
v skladu s členom 53 Uredbe (EU) št. 1215/2012. Izdaje takšnega potrdila
v državi članici izvora ni mogoče primerjati z razglasitvijo izvršljivosti
(eksekvaturo) v državi članici izvršitve pred datumom izstopa.
Država članica se lahko v skladu z nacionalnim pravom odloči, da bo za
sodbo iz Združenega kraljestva, za katero je bilo pred datumom izstopa
izdano potrdilo na podlagi Uredbe (EU) št. 1215/2012, uporabljala dejansko
enaka pravila kot sedanja.
3.3.

Kaj pa priznavanje in izvrševanje sodbe, ki jo je izreklo sodišče iz
Združenega kraljestva, določeno v dogovoru o izbiri sodišča?

Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU po datumu izstopa
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UL L 177, 4.7.2008, str. 6.
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Glej tudi „Obvestilo deležnikom – Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju varstva
potrošnikov
in
pravic
potnikov“.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_s
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Združeno kraljestvo je 28. decembra 2018 podpisalo in ratificiralo Haaško
konvencijo o sporazumih o izbiri sodišča iz leta 200510. Navedena konvencija
se bo uporabljala za Združeno kraljestvo po njegovem izstopu iz EU brez
sporazuma o izstopu.
Vendar pa se bo v skladu s členom 16(1) konvencija uporabljala samo za
sporazume o izbiri izključno pristojnega sodišča, sklenjene po začetku
njene veljavnosti za Združeno kraljestvo, tj. po tem, ko Združeno kraljestvo
postane pogodbenica konvencije11.
Postopki, ki potekajo v državah članicah EU na datum izstopa
Za vprašanja postopkov, ki potekajo na datum izstopa, glej obvestilo
o pripravljenosti na brexit.
3.4.

Kaj pa priznanje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze iz
Združenega kraljestva?

Sodna odločba o razvezi zakonske zveze, ki je bila izrečena v Združenem
kraljestvu pred datumom izstopa, vendar ni bila v postopku priznanja v skladu
s členom 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003
o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih
in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo12
Odločba o razvezi zakonske zveze, ki je že začela učinkovati pred datumom
izstopa, po datumu izstopa ne bo prenehala veljati. S tako sodno odločbo se
status zakoncev spremeni iz „poročen“ v „razvezan“, ki naj bi bil enak v vseh
državah članicah EU-27. Če se status spremeni pred datumom izstopa, je
sprememba še naprej veljavna v vseh državah članicah EU-27, razen če je bila
sprejeta sodna odločba o nepriznanju oziroma dokler se taka sodna odločba ne
sprejme. Zaradi naknadne spremembe pravne ureditve taka odločba o statusu
ne bo prenehala učinkovati. Če pa se bo sodna odločba o razvezi izpodbijala
v EU od datuma izstopa, pravila EU o razlogih za nepriznanje sodne odločbe
o razvezi ne bodo več veljala, vendar za razloge za nepriznanje velja
nacionalno pravo.
Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU-27 po datumu izstopa
Na mednarodni ravni to vprašanje obravnava Haaška konvencija
o priznavanju razvez in prenehanju življenjskih skupnosti iz leta 197013.
Združeno kraljestvo je pogodbenica te konvencije, vendar pa enako trenutno
velja le za 12 držav članic EU-27. Vsaka država članica EU, ki se namerava
pridružiti konvenciji, za to potrebuje soglasje EU.
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https://assets.hcch.net/docs/61710db1-5d87-4d4a-a947-53c3beaae957.pdf.
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Prvotni datum pristopa, ki ga je sporočilo Združeno kraljestvo, je bil 1. april 2019, vendar ga je
trenutno preložilo na 13. april ali 23. maj 2019, odvisno od scenarijev (glej tudi opombo 3).
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UL L 338, 23.12.2003, str. 1.
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=80.
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Postopki, ki potekajo v državah članicah EU-27 na datum izstopa
Za vprašanja postopkov, ki potekajo na datum izstopa, glej obvestilo
o pripravljenosti na brexit.
3.5.

Kaj pa priznavanje in izvrševanje sodne odločbe o preživnini iz
Združenega kraljestva?

Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU-27 od datuma izstopa
Na mednarodni ravni to vprašanje obravnava Haaška konvencija
o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin
iz leta 200714. Združeno kraljestvo je to konvencijo podpisalo in ratificiralo
28. decembra 2018. Navedena konvencija se bo uporabljala za Združeno
kraljestvo od njegovega izstopa iz EU brez sporazuma o izstopu.
Vendar pa se bo v skladu s členom 56(1) konvencija uporabljala le za
zahtevke in vloge, vložene po tem, ko Združeno kraljestvo postane
pogodbenica konvencije15.
Postopki, ki potekajo v državah članicah EU-27 na datum izstopa
Za vprašanja postopkov, ki potekajo na datum izstopa, glej obvestilo
o pripravljenosti na brexit: za postopke, ki potekajo pred sodišči držav članic
EU na datum izstopa in vključujejo stranko s stalnim prebivališčem
v Združenem kraljestvu, se od datuma izstopa prenehajo uporabljati določbe
o priznavanju in izvrševanju v skladu z zakonodajo EU. Te posebne določbe
se uporabljajo samo v čezmejnih primerih, kot so opredeljeni v Uredbi, tj.
kadar se priznanje ali izvrševanje sodne odločbe o preživnini, ki izvira iz ene
države članice, zahteva v drugi državi članici. Od datuma izstopa ta pogoj ne
bo več izpolnjen za stranke s stalnim ali običajnim prebivališčem
v Združenem kraljestvu. Takrat se bodo morale države članice EU-27
odločiti, kako bodo obravnavale zadevo v postopkovnem smislu, tj. ali bodo
nadaljevale postopek v skladu z nacionalnim procesnim pravom ali ga bodo
ustavile in od tožnikov zahtevale, da jih ponovno sprožijo v skladu
z nacionalnim procesnim pravom. Uredbe ne predvidevajo enotne rešitve za
take primere.
4.

INSOLVENTNOST
4.1.

Kaj pa postopki v primeru insolventnosti, uvedeni v državi članici
EU-27?

Glavni ali sekundarni postopki, uvedeni v državah članicah EU-27 od datuma
izstopa
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https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=131.
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Prvotni datum pristopa, ki ga je sporočilo Združeno kraljestvo, je bil 1. april 2019, vendar ga je
trenutno preložilo na 13. april ali 23. maj 2019, odvisno od scenarijev (glej tudi opombo 3).
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Združeno kraljestvo od datuma izstopa ne more več uvesti postopka na
podlagi Uredbe (EU) 2015/848.
Države članice EU-27 še naprej uporabljajo Uredbo (EU) 2015/848 in
upoštevajo, da je Združeno kraljestvo tretja država, za katero se Uredba
(EU) 2015/848 ne uporablja.
Glavni ali sekundarni postopki, ki potekajo v državi članici EU-27 na datum
izstopa
Oddelek 1 obvestila o pripravljenosti na brexit velja tudi za postopke
v primeru insolventnosti.
Pravila EU o sodni pristojnosti se uporabljajo še naprej. Če so bili
v Združenem kraljestvu pred datumom izstopa uvedeni glavni postopki,
v državah članicah EU-27 pa sekundarni postopki, sodišča zadevnih držav
članic ohranijo mednarodno pristojnost v skladu z Uredbo (EU) 2015/848
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru
insolventnosti16.
4.2.

Kaj se zgodi v primeru postopkov v primeru insolventnosti,
uvedenih v Združenem kraljestvu pred datumom izstopa?

Oddelek 2 obvestila o pripravljenosti na brexit velja tudi za postopke
v primeru insolventnosti.
Postopki v primeru insolventnosti, ki so se začeli v Združenem kraljestvu in
na datum izstopa še potekajo, od datuma izstopa niso več priznani v državah
članicah EU-27 v skladu z Uredbo (EU) 2015/848.
5.

DRUGA VPRAŠANJA
5.1.

Kaj se zgodi s posebnimi evropskimi postopki (postopek za evropski
plačilni nalog17 ali evropski postopek v sporih majhne vrednosti18)?

Oddelka 1 in 2 obvestila o pripravljenosti na brexit veljata tudi za posebne
evropske postopke.
Postopki, ki se začnejo v državah članicah EU-27 po datumu izstopa
Za postopke, ki vključujejo toženo stranko s stalnim prebivališčem
v Združenem kraljestvu in se začnejo na datum izstopa ali po njem v državah
članicah EU, posebni postopki EU ne bodo več na voljo.
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UL L 141, 5.6.2015, str. 19.
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Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi
postopka za evropski plačilni nalog (UL L 399, 30.12.2006, str. 1).
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Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti (UL L 199, 31.7.2007, str. 1).
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Postopki, ki potekajo v državah članicah EU-27 na datum izstopa
Postopek za evropski plačilni nalog in evropski postopek v sporih majhne
vrednosti sta na voljo samo v čezmejnih primerih, kot je določeno v ustreznih
uredbah, tj. kadar ima vsaj ena stranka stalno ali običajno prebivališče v državi
članici, ki ni država članica sodišča, pred katerim poteka postopek19. Postopki,
ki potekajo pred sodišči držav članic EU-27 na datum izstopa in vključujejo
stranko s stalnim prebivališčem v Združenem kraljestvu, na datum izstopa
prenehajo potekati na podlagi zakonodaje EU. Vsaka država članica EU-27 se
odloči, ali se bo na podlagi nacionalnega procesnega prava:
–

postopek nadaljeval. Zakonodaja EU tega ne preprečuje;

–
postopek opustil, tj. tožnik ga mora ponovno sprožiti v skladu
z nacionalnim procesnim pravom.
5.2.

Ali od datuma izstopa obstajajo druge možnosti glede pravne
pomoči v čezmejnih sporih?

Od datuma izstopa se Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003
o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo
minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih20 ne
uporablja več v državah članicah EU-27 v razmerju do Združenega kraljestva.
Instrumenta mednarodnega prava, ki bi obravnaval to vprašanje, ni. Od
datuma izstopa se za pravno pomoč v čezmejnih sporih uporablja nacionalno
pravo.
5.3.

Ali se lahko za javne listine izdane v Združenem kraljestvu od
datuma izstopa, ponovno zahteva apostille?

Glej oddelek 5 obvestila o pripravljenosti na brexit.
Organi držav članic EU-27 bodo od datuma izstopa upravičeni, da zahtevajo
apostille na podlagi Haaške konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih
listin iz leta 196121 in uporabljajo svoje nacionalno pravo glede prevodov za
vse javne listine, ki so jim predložene in so jih izdali organi Združenega
kraljestva po datumu izstopa.
oOo
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Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 1896/2006 in člen 3(1) Uredbe (ES) št. 861/2007.
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UL L 26, 31.1.2003, str. 41.

21

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41.
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