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Zadeva: Pregled uporabe Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se 

sestali v okviru Sveta, o vzpostavitvi mreže zakonodajnega sodelovanja med 
ministrstvi za pravosodje Evropske unije 

1. Mreža zakonodajnega sodelovanja med ministrstvi za pravosodje Evropske unije je bila 

vzpostavljena z Resolucijo Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 

Sveta1. Komisija je na seji Sveta 28. novembra 2008, na kateri je bila sprejeta resolucija, 

mreži izrazila polno podporo, tudi finančno, kadar je to mogoče.

2. V skladu s točko 16 navedene resolucije mora Svet uporabo te resolucije pregledati 

najpozneje tri leta po njenem sprejetju.

3. Predsedstvo je pripravilo osnutek poročila v sodelovanju francoskega ministrstva za 

pravosodje, ki trenutno deluje kot administrator mreže.

  
1 UL C 326, 20.12.2008, str. 1.
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4. Svetovalci za PNZ so besedilo osnutka poročila revidirali na seji 17. oktobra 2011. Besedilo, 

ki je bilo oblikovano na podlagi te seje in vključuje nekatere predloge predsedstva, je v 

Prilogi.

5. Coreper naj preuči navedeno besedilo, da bi lahko Svet PNZ sprejel poročilo na zasedanju 

27. in 28. oktobra 2011.

________________________
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PRILOGA

(Osnutek)

POROČILO 

o uporabi Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, 

o vzpostavitvi mreže zakonodajnega sodelovanja med ministrstvi za pravosodje Evropske 

unije

Pregled

1. Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so 28. novembra 2008 

sprejeli Resolucijo o vzpostavitvi mreže zakonodajnega sodelovanja med ministrstvi za 

pravosodje Evropske unije1.

2. Cilj mreže je povečati razumevanje zakonodaj drugih držav članic, kar je eden od načinov 

okrepitve vzajemnega zaupanja in pospeševanja uporabe načela vzajemnega priznavanja.

3. Cilj mreže je izboljšati izmenjavo informacij o veljavni zakonodaji, sodnih in pravnih 

sistemih ter o pomembnejših načrtih reform na področju pravosodja, zlasti na področju 

civilnega in kazenskega prava. Mreža omogoča tudi, da lahko ministrstva za pravosodje 

skupaj pripravljajo študije s področja primerjalnega prava, ki obravnavajo aktualna 

zakonodajna in pravna vprašanja, s čimer je med drugim mogoče pridobiti boljši pregled nad 

izvajanjem prava Evropske unije.

  
1 UL C 326, 20.12.2008, str. 1.
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4. 25 držav članic je v skladu s točko 4 Resolucije imenovalo nacionalne korespondente in v 

skladu s točko 5 Resolucije administratorju poslalo potrebne kontaktne informacije1. Nemčija 

je na zadnjem srečanju korespondentov junija 2011 napovedala, da se namerava s 

1. januarjem 2012 pridružiti mreži2.

5. Organizirana so bila tri srečanja korespondetov, in sicer 19. junija 2009 v Parizu, 

28. junija 2010 v Madridu in 27. junija 2011 v Budimpešti.

6. Korespondeti, ki predstavljajo ministrstva za pravosodje držav članic Evropske unije, so na 

ustanovnem srečanju mreže 19. junija v Parizu sprejeli notranje smernice o praktični ureditvi 

delovanja mreže, vključno z jezikovnimi vprašanji. Smernice so začele veljati na dan 

njihovega sprejetja. Francija je bila ob tej priložnosti imenovana za administratorja mreže.

7. Na srečanjih korespondentov mreže od njihovega drugega srečanja, ki je bilo junija 2010 v 

Madridu, kot opazovalka sodeluje tudi Komisija.

8. Francosko ministrstvo za pravosodje je vzpostavilo spletno stran mreže, ki je začela delovati 

28. junija 2010. V pripravi je nova različica spletne strani, ki bo dostopna pod naslovom 

http://legicoop.eu.

  
1 Potrebne kontaktne informacije so: a) priimek, ime in položaj korespondenta(-ov); b) znanje 

jezikov vsakega korespondenta in c) komunikacijske zmogljivosti, ki jih ima(-jo) na voljo 

korespondent(-i), skupaj s (telefonskimi) številkami, (namensko elektronsko) pošto itd.
2 Dok. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Iz letnih poročil o delovanju mreže, ki jih pripravi administrator mreže, je razvidno stalno 

povečevanje izmenjave informacij. Prvo leto delovanja mreže (od junija 2009 do 

junija 2010)je 17 držav podalo 113 zahtev po informacijah, na katere je prispelo 

634 odgovorov. 

10. Naslednje leto (od julija 2010 do junija 2011) se je število povečalo, in sicer je bilo podanih 

129 zahtev po informacijah in prejetih 797 odgovorov. Od začetka delovanja mreže 

junija 2009 do 23. junija 2011 je bilo podanih 242 zahtev po informacijah, na katere je 

prispelo 1431 odgovorov. Te številke potrjujejo utemeljitev, na kateri temelji Resolucija Sveta 

iz leta 2008, čeprav bi bilo zaželeno, da bi odgovore na zahteve poslalo več držav.

11. Jasno je bilo, da bo potrebno boljše vzajemno poznavanje sodnih in pravnih sistemov in 

zakonodaje držav članic ter da bo treba izmenjevati informacije o načrtih reform na področju 

pravosodja in prenosu evropskih določb v nacionalne pravne sisteme. Mreža je vsaj v 

določeni meri zapolnila to vrzel in tako prispevala k vzpostavitvi evropskega območja 

svobode, varnosti in pravice.

12. Mreža ni pravna oseba. Trenutno jo upravlja administrator iz francoskega ministrstva za 

pravosodje, ki od svojega imenovanja naprej skrbi za praktično delovanje mreže, njeno 

administrativno in tehnično delovanje, vzdrževanje in hiter razvoj.

Zaključki

13. Mreža se je izkazala za koristno orodje za izmenjavo informacij o pravnih sistemih ter 

prispevala k izboljšanju prenosa evropskih pravnih instrumentov v nacionalne sisteme in k 

izvedbi pomembnih pravnih reform v državah članicah.
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14. Da bi zagotovili konsolidacijo in razvoj mreže (…), bi lahko preučili možnost priprave 

novih notranjih smernic o praktični ureditvi ali po potrebi sprejeli novo resolucijo Sveta 

ali kakšen drug instrument. Predlagane so bile pomembne izboljšave, med drugim da bi 

zagotovili,

· da bodo zahteve po informacijah oblikovane jasneje in podrobneje; 

· da bodo določeni razumni časovni roki za pošiljanje odgovorov, resno pa bi bilo 

treba razmisliti o nujnih primerih, v katerih naj bi države članice poslale odgovor 

v zelo kratkem časovnem roku; 

· da bi odgovor na zahtevo po informacijah poslalo več držav članic, pri čemer se 

razume, da se odgovori pošiljajo prostovoljno;

· da se vsebina razpoložljivih informacij bolje izkoristi in 

· da se bo komunikacijska in informacijska tehnologija mreže stalno prilagajala sodobnim 

standardom. 

15. Dobro delovanje mreže temelji na sodelovanju nacionalnih korespondetov, ki zagotovijo 

odgovore na zahteve po informacijah. Zato je pomembno, da se razmisli o načinih za 

olajšanje dela nacionalnih korespondetov. V zvezi s tem bi bilo lahko koristno

spremljanje delovanja mreže in redna (avtomatska) poročila administratorja mreže 

nacionalnim korespondentom.

16. Dejavnosti mreže v fazi priprave zakonodaje so v določeni meri podobne nalogi sistema N-

Lex, tj. objava besedil nacionalne zakonodaje, s katero se izvajajo instrumenti Unije. 

Razmislili bi lahko o tem, kako bi lahko ti fazi zakonodajne dejavnosti in objave uskladili, da 

bi bili vzajemno koristni, pri čemer bi upoštevali, da osrednji podatki, ki se izmenjajo v 

okviru mreže, niso namenjeni širši javnosti. Predvideli pa bi lahko objavo študij s 

področja primerjalnega prava. V ta namen se je že začelo partnerstvo med mrežo in 

Uradom za publikacije Evropske unije.
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17. Da bi mreža in njene dejavnosti postale prepoznavnejše in podatki, zbrani v okviru 

mreže, dostopnejši, bi bilo zaželeno, da se spletna stran mreže vključi v evropski 

pravosodni portal.

18. Mreža je v treh letih obstoja zaradi svoje specifičnosti postala zelo cenjen evropski 

instrument. Za pravne informacije v okviru mreže se uporablja najnovejša tehnologija, 

prednost mreže pa je tudi ta, da temelji na izkušenih pravnih strokovnjakih iz javnih uprav 

držav članic, ki so pogosto odgovorni za pogajanja, prenos in izvajanje instrumentov

evropskega prava in so s tem dobro seznanjeni.

19. Mreža mora biti stabilna, da bo lahko še naprej opravljala svoje koristne naloge. 

Ustrezna finančna sredstva za dnevno delovanje mreže bi zlasti povečala stabilnost 

mreže in njeno učinkovito delovanje. Razmislili bi lahko tudi o novi pravni 

organizacijski obliki mreže, ki bi bila pravna oseba, zlasti če bi to pripomoglo k 

pridobivanju finančnih sredstev iz drugih virov in ne le prispevkov držav članic, ki bi 

morali biti še naprej prostovoljni.  Administracija mreže bi morala biti še naprej prožna 

in preprosta, kar je prispevalo k dosedanjemu in bo prispevalo k prihodnjemu uspehu 

mreže.

(odstavki 15, 20 in 21 so bili črtani)

________________________


