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Temats: Lūgumraksts Nr. 0592/2018, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais M. K., 
par neizmaksātajiem bērna uzturlīdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par paternitātes neatzīšanu un neizmaksātajiem 
uzturlīdzekļiem. Bērna tēvam, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, tika pieprasīts nodrošināt 
uzturlīdzekļus, ko viņš nav izdarījis saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūlijā

Savienības tiesības attiecībā uz lietām par uzturēšanas prasību izpildi ir ietvertas Padomes 
Regulā (EK) Nr. 4/2009 („Regula”)1. Regulā uzmanība tiek vērsta uz tiesvedības par 
uzturlīdzekļu piedziņu pārrobežu elementiem, paredzot kopīgus noteikumus, lai noteiktu, kuras 
dalībvalsts tiesas ir kompetentas izskatīt lietu un kuras valsts tiesības piemēro, noteikumus par 
vienā dalībvalstī pieņemta sprieduma par uzturēšanu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī un 
noteikumus par dalībvalstu iestāžu savstarpējo sadarbību. Uzturēšanas prasības izpildes 
procedūra neietilpst Savienības kompetencē. Šos jautājumus reglamentē valsts tiesību akti, un 
par tiem ir atbildīgas tikai dalībvalstis. Izpildes dalībvalsts tiesību akti arī reglamentē vajadzīgās 
procedūras, lai vienā dalībvalstī pieņemtu tiesas nolēmumu piemērotu citā dalībvalstī.

1 Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, 
nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (OV L 7, 10.1.2009., 1. lpp.)., OV L 7, 
10.1.2009., 1.–79. lpp.
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Pamatojoties uz dokumentiem, ko iesniegusi lūgumraksta iesniedzēja, jo īpaši Safolkas 
Uzturēšanas prasību izpildes lēmumu centra (Maintenance Enforcement Decision Centre of 
Suffolk) 2017. gada 2. oktobra dokumentu (atsauces numurs: 17004318E/SE/R), nešķiet, ka 
Apvienotajā Karalistē ir problēmas ar uzturēšanas lēmumu atzīšanu.  Komisija uzskata, ka 
Apvienotās Karalistes iestādes ir veikušas atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu lūgumraksta 
iesniedzējas prasījuma izpildi, tostarp lēmuma atzīšanu un izpildes procedūras uzsākšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šajā jautājumā nevarēja konstatēt nekādus Savienības 
tiesību aktu pārkāpumus.

Secinājums

Komisija nekonstatē nekādus pierādījumus par Savienības tiesību aktu pārkāpumu un tādēļ 
nevar iesaistīties lūgumraksta iesniedzējas lietā. 


