
Záver 

 

 Úprava kolíznych otázok na európskej úrovni je v súčasnosti stále viac sa rozvíjajúci 

trend, čo dokumentujú relatívne nedávno prijaté a stále rozpracované návrhy nariadení 

rozobraté v tejto práci, okrem úpravy nariadenia Rím I, ktoré z veľkej časti prebralo úpravu 

existujúcu už predtým v Rímskom dohovore z roku 1980. Nájsť tie správne kolízne riešenia 

unifikované na Európskej úrovni je náročný proces, ako už spomenuté v úvode, zvlášť 

v oblasti rodinného práva vyžadujúceho jednomyseľnosť. V každom prípade myslím, že 

úprava týchto otázok akokoľvek náročná má svoje opodstatnenie a hlavne praktický dopad, 

keďže sa jedná o situácie, ktoré sa vyskytujú čoraz častejšie v rámci pohybu v Európskej únii. 

Niektorí autori považujú úpravu kolíznych otázok v nariadení Rím I a Rím II a vtedy ešte 

pripravovaného Rím III za postupný vývoj, kúsok po kúsku, tzv. právnych ostrovčekov až 

dokiaľ sa možno niekedy podarí vytvoriť európsky zákonník medzinárodného práva 

súkromného.1 Myslím však, že na európskej úrovni vytvorenie jednotného kódexu pre 

medzinárodné právo súkromné ani dosť dobre možné nie je a snáď to ani nie je úplne žiaduce.  

 

Primárne právo poskytuje dostatočný legislatívny rámec pre postupy v tejto oblasti, či 

už klasickou cestou prijímania legislatívnych aktov, hlavne nariadení, alebo ako to dosvedčuje 

súčasný návrh na postup formou posilnenej spolupráce, ako snáď efektívna alternatíva. 

Európske medzinárodné právo súkromné je veľmi široká oblasť, ktorej úprava práve formou 

jednotlivých nariadení je myslím tou správne zvolenou cestou, postupne umožňujúcou 

unifikovať kolízne otázky, tým prispievať k voľnému pohybu rozsudkov a vytvárať priestor 

slobody, bezpečnosti a práva. Úprava rozhodného práva pre zmluvné, či mimozmluvné 

záväzky a rodinná sféra postupne rozdelená či už na veci rozvodu, manželské majetkové 

režimy alebo dedenie, sú myslím všetko komplexné otázky, ktoré je dobré a potrebné 

rozpracovať v jednotlivých nariadeniach, pričom prípadné zhrnutie do jedného inštrumentu by 

mohlo byť na úkor detailnosti záberu, prepracovanosti ustanovení, nehovoriac ani 

o zdĺhavosti prijímacieho procesu. Jednotlivé nariadenia sa však vyznačujú podobnými rysmi, 

nie sú prijímané úplne izolovane, čo je dôležité k dosiahnutiu koherentnosti systému, a i keď 

považujem úpravu v jednotlivých nariadeniach za správne zvolený systém, v pozadí je 

potrebné cítiť jednotný podtext celku európskeho medzinárodného práva súkromného.  
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K zaručeniu efektívnosti unifikovaných kolíznych úprav slúži doložka všeobecného 

uplatňovania, nachádzajúca sa v každom prijatom nariadení a taktiež v tých pripravovaných. 

V rozobratých nariadeniach je vidieť uznávanie autonómie strán v ustanoveniach 

umožňujúcich zvoliť si rozhodné právo, samozrejme v prípade potreby je voľba určitým 

spôsobom limitovaná so stanovením postupu, ak by k nej nedošlo, podstatná je však samotná 

možnosť voľby a jej právne uznanie ako spoločný rys, ktorý je možné cítiť v rámci kontextu 

európskeho medzinárodného práva súkromného. Ďalším spoločným prvkom nariadení je časté 

a typické používanie obvyklého pobytu ako hraničného určovateľa. Obvyklý pobyt by mohol 

byť vnímaný ako forma určitého kompromisu medzi právom pôvodu a právom lex fori, 

pričom sa jedná o súčasný trend zdá sa veľmi vhodne odpovedajúci potrebám mobilnej 

Európy, podporujúci integráciu ľudí v prostredí, v ktorom žijú.2 Tento pojem bol napríklad 

v rámci rodinných vzťahov Súdnym dvorom objasnený, ako odpovedajúci miestu, ktoré 

vykazuje integráciu osoby v rámci sociálneho a rodinného prostredia, pri hodnotení čoho sa 

má prihliadnuť napríklad k trvaniu, pravidelnosti a podmienkam pobytu.3 

 

Čo sa týka samotného nariadenia Rím I, keďže ide o matériu prebratú z Rímskeho 

dohovoru, ustanovenia nariadenia sú prepracované, mnohé z nich už overené praxou 

a používaním, s tým, že v novom nariadení je možné cítiť skôr preferenciu právnej istoty nad 

flexibilitou, čo dosvedčuje novo zvolená forma čl.4 nariadenia Rím I o postupe v prípade 

absencie voľby a taktiež je materiálny záber rozšírený napríklad o úpravu poistných zmlúv, či 

detailnejšie rozpracovanie ustanovenia o zmluvách o preprave, avšak pôvodný návrh 

zahrňujúci pravidlá pre zmluvy uzatvárané zástupcom bol zamietnutý.4 Otázky, ktoré by však 

stále mohli byť doriešené sa týkajú pravidiel neštátnej povahy a vylúčenia dohôd o voľbe 

súdu z pôsobnosti nariadenia Rím I, čo snáď bude zohľadnené v jeho revízii.5 Pri hodnotení 

nariadenia Rím II zaujali niektorí autori kritickejšie stanovisko, ako napríklad Symeon 

Symeonides, pretože podľa neho tu opäť pri tvorbe nariadenia bola až príliš uprednostnená 

právna istota na úkor flexibility a nariadenie nie je sofistikovaným dokumentom, ale skôr iba 

praktickým nástrojom vyznačujúcim sa jednoduchosťou a jednotnosťou, avšak určite je lepšia 

aspoň jeho súčasná existencia ako žiaden posun v sfére mimozmluvných záväzok a zároveň 
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dúfa v budúce revízie, adaptácie a zlepšenia.6 Myslím, že práve používanie nariadenia Rím II 

praxou najlepšie ukáže jeho prípadné nedostatky, ktoré stále bude možné zhodnotiť 

v budúcnosti, avšak samotnú existenciu tohto nariadenia treba vnímať skutočne veľmi 

pozitívne, pretože predstavuje obrovský krok v rozvoji európskeho medzinárodného práva 

súkromného a existencia unifikovaných noriem v oblasti mimozmluvných záväzkov a možno 

skôr prakticky než vedecky zameraného nariadenia je vhodná pre občanov a rozvoj priestoru 

bezpečnosti a práva. Nariadenie o vyživovacej povinnosti sa riešením kolíznej úpravy formou 

odkazu na Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť z roku 2007 snaží nie len 

o efektívne riešenie na európskej úrovni, ale prepojením s medzinárodným dokumentom 

zaisťuje jednotnosť európskej úpravy a toho, čo sa podarilo v otázkach vyživovacej 

povinnosti dosiahnuť na medzinárodnej úrovni. Unifikácia kolíznej úpravy naďalej pokračuje 

hlavne v rodinnej oblasti, kde je proces prijímania náročný so zreteľom na požiadavku 

jednomyseľnosti, avšak keďže sa jedná o oblasť, ktorú je potrebné upraviť s ohľadom na 

množstvo medzinárodných situácií v mobilnej a pohybujúcej sa Európskej únii, navrhnuté 

riešenie formou posilnenej spolupráce snáď prinesie aspoň čiastočné riešenie, pričom časom 

sa ukáže do akej miery bude tento rozvoj uspokojivý. Akokoľvek, európske medzinárodné 

právo súkromné sa bude myslím vyvíjať naďalej a potvrdzovať svoju opodstatnenosť 

a nevyhnutnosť jednotného riešenia súkromnoprávnych otázok s cezhraničným prvkom 

v Európskej únii, rozvíjaním priestoru slobody, bezpečnosti a práva.  
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