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Gerb. Pirmininke,

2007 m. sausio 11 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalį, kad šis apsvarstytų minėtojo Komisijos pasiūlymo teisinio 
pagrindo pagrįstumą ir tinkamumą.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2007 m. sausio 30 d. posėdyje.

Siūlomas teisinis pagrindas yra 61 straipsnio c punktas ir 67 straipsnio 2 dalis. Nuoroda į 67 
straipsnio 2 dalį reiškia, kad šis pasiūlymas susijęs su šeimos teise ir todėl jam netaikoma 
bendro sprendimo priėmimo procedūra, kaip apibrėžta pagal 67 straipsnio 5 dalies antrojoje 
įtraukoje numatytą išimtį.

Atitinkamos EB sutarties nuostatos

61 straipsnio c dalis
Kad būtų palaipsniui sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, Taryba nustato:

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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c) priemones teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje, kaip numatyta 65 
straipsnyje;

65 straipsnis
Priemones teisminio bendradarbiavimo su užsieniu susijusiose civilinėse bylose srityje, kurių 
imamasi pagal 67 straipsnį ir tokiu mastu, kokio reikia vidaus rinkai deramai veikti, sudaro:

a) priemonės, skirtos tobulinti ir supaprastinti:
− teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo kitoje valstybėje sistemą;
− bendradarbiavimą renkant įrodymus;
− sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose, taip pat nesusijusių su teismo bylomis 
sprendimų pripažinimą ir vykdymą;

b) valstybėse narėse įstatymų ir jurisdikcijos kolizijai taikomų teisės normų suderinamumo 
skatinimas;

c) šalinimas kliūčių, trukdančių civiliniam procesui gerai veikti, ir, jei reikia, civilinio proceso 
normų suderinamumo skatinimas valstybėse narėse.

67 straipsnio 1 ir 2 dalys
1. Po Amsterdamo sutarties įsigaliojimo pereinamuoju penkerių metų laikotarpiu Taryba 
teisės aktus priima vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu arba valstybės narės iniciatyva 
ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

2. Pasibaigus šiam penkerių metų laikotarpiui:
– Taryba teisės aktus priima remdamasi Komisijos pasiūlymu; Komisija išnagrinėja kiekvieną 
valstybės narės prašymą, kad ji pateiktų pasiūlymą Tarybai;

– Taryba, balsuodama vieningai ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima 
sprendimą, kad visoms šiai antraštinei daliai priklausančioms sritims arba jų dalims būtų 
taikoma 251 straipsnyje nurodyta tvarka ir būtų pritaikytos nuostatos dėl Teisingumo Teismo 
įgaliojimų.

67 straipsnio 5 dalis
5. Nukrypdama nuo 1 dalies, Taryba 251 straipsnyje nustatyta tvarka priima:

− 63 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte nustatytas priemones, jei Taryba pagal 1 dalį 
anksčiau buvo priėmusi Bendrijos teisės aktus, apibrėžiančius šiuos klausimus 
reglamentuojančias bendrąsias taisykles ir pagrindinius principus;

− 65 straipsnyje nustatytas priemones, išskyrus su šeimos teise susijusius aspektus.

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas ir turinys

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas − panaikinti visas kliūtis, kurių pasitaiko išieškant išlaikymo 
išmokas Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į 2000 m. lapkričio 30 d. priimtą sprendimų 
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civilinėse bylose tarpusavio pripažinimo programą ir 2005 m. birželio 2 ir 3 d. priimtą bendrą 
veiksmų planą.

Atsižvelgiant į įžanginę dalį ir dėstymą, šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas ir turinys gali 
būti apibūdintas taip:

7 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad šio reglamento tikslas − sudaryti išlaikymo 
kreditoriui galimybę vienoje valstybėje narėje lengvai pasiekti sprendimą, kuris automatiškai 
taptų vykdytinas bet kurioje kitoje valstybėje narėje ir kurio vykdymas būtų supaprastintas bei 
pagreitintas.

Siekiant šio tikslo norima pagal šį reglamentą sujungti į vieną teisės aktą visas priemones, 
reikalingas išlaikymo išmokų išieškojimui Bendrijoje. Taigi šį reglamentą sudaro nuostatos 
dėl jurisdikcijos, teisės aktų kolizijos, užsienio šalyse priimtų sprendimų vykdytinumo ir 
vykdymo bei bendradarbiavimo (8 konstatuojamoji dalis).

Reglamento taikymo sritis apima visas išlaikymo prievoles, kylančias iš šeimos ar panašų 
poveikį turinčių santykių, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems išlaikymo 
kreditoriams (9 konstatuojamoji dalis).
10 konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad šiame reglamente numatytos jurisdikcijos 
taisyklės skiriasi nuo taisyklių, taikomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 (Briuselio I 
reglamentas) siekiant patikslinti šias nuostatas ir apibrėžti visus įmanomus atvejus, kai 
egzistuoja pakankamas ryšys tarp susijusių šalių ir kurios nors valstybės narės. Nuolatinė 
atsakovo gyvenamoji vieta valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos narė, daugiau neturi būti 
Bendrijos teisės normų netaikymo priežastis, ir nuo šiol negalės būti numatomas joks 
nacionalinės teisės taikymas.

11 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad šalims turi būti sudaroma galimybė bendru 
susitarimu pasirinkti kompetentingą teismą, išskyrus tuos atvejus, kai išlaikymo prievolė 
susijusi su nepilnamečiu vaiku, kad būtų užtikrinta „silpnosios šalies“ apsauga.
12 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad reikia plėtoti aiškų ir veiksmingą mechanizmą 
ginčams, perduotiems nagrinėti keliuose tokią pat kompetenciją turinčiuose teismuose (lis 
pendens atvejai) ir ginčams, kurių šalys yra tos pačios.

13 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad teisės aktų kolizijos normos turi būti taikomos tik 
išlaikymo prievolėms ir kad šios normos neturėtų apibrėžti šeimos santykių, iš kurių kyla 
išlaikymo prievolės, nustatymui taikytinos teisės.  
14, 15 ir 16 konstatuojamosiose dalyse nagrinėjamas taikytinos teisės klausimas (pagrindinis 
principas: turėtų būti taikoma išlaikymo kreditoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos teisė, 
tačiau numatyta galimybė taikyti ginčo nagrinėjimo vietos teisę arba kitos valstybės, su kuria 
glaudžiai susijusi išlaikymo prievolė, teisę). Tam tikromis sąlygomis šalims gali būti 
leidžiama pasirinkti taikytiną teisę, ypač siekiant apsaugoti vaikų ar pažeidžiamų suaugusiųjų 
teises.  
17 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai tam tikra šeimos santykių, kuriais 
pateisinamas išlaikymo išmokų išieškojimas, forma nėra visų laikoma svarbiausia, skolininkas 
turi būti apsaugotas nuo nurodytos teisės taikymo. Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, 
santykiai tarp šoninei giminystės linijai priklausančių giminių ar dėl santuokos giminėmis 
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tapusių asmenų, palikuonių išlaikymo prievolės protėviams arba išlaikymo prievolė po 
santuokos nutraukimo.  

18 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad vienoje valstybėje narėje paskelbti sprendimai 
dėl išlaikymo prievolių turėtų būti pripažįstami ir vykdomi visose kitose valstybėse narėse 
nereikalaujant jokių papildomų procedūrų. Siekiant panaikinti visas tarpines priemones, reikia 
minimaliai suderinti procesines taisykles. Šis suderinimas užtikrintų bylos nagrinėjimo 
nešališkumą pagal visoms valstybėms narėms bendras nuostatas.
19 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad su išlaikymo prievolėmis susijęs teismo 
sprendimas, paskelbtas vienoje valstybėje narėje, turi būti greitai ir veiksmingai įvykdomas 
bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti tiesioginiais 
išlaikymo išlaidų išskaitymais iš skolininkų atlyginimo ir banko sąskaitų.
Autentiški dokumentai ir šalių susitarimai, kurie vykdytini vienoje valstybėje narėje, turėtų 
būti laikomi lygiaverčiais teismo sprendimams (20 konstatuojamoji dalis).
21 konstatuojamojoje dalyje numatoma valstybėse narėse įkurti centrines institucijas, kurios 
keistųsi informacija ir palengvintų išlaikymo išmokų išieškojimą.
Dėstomoji dalis suskirstyta į devynis skyrius.

I skyriuje pateikiamos sąvokos ir apibrėžiama taikymo sritis. 1 straipsnyje („Taikymo sritis“) 
nurodoma, kad „šis reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, kylančioms iš šeimos 
santykių arba santykių, kurie pagal jiems taikytiną teisę turi panašų poveikį“. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad 2 straipsnyje pateikiamos sąvokos („teismas“, „teisėjas“, „teismo 
sprendimas“, „autentiškas dokumentas“, „kilmės valstybė narė“, „vykdymo valstybė narė“, 
„kilmės teismas“, „kreditorius“ ir „skolininkas“) nėra specialiai susijusios su šeimos teise ir 
neapibrėžiamos kaip šeimos teisės terminai.  

II skyriuje aptariami su jurisdikcija susiję klausimai (bendroji jurisdikcija, jurisdikcijos 
prorogacija, jurisdikcija pagal atvykimo į teismą vietą, kita jurisdikcija, bylos, perduotos 
nagrinėti keliems teismams (lis pendens), susiję ieškiniai, bylos iškėlimas teisme, laikinos 
priemonės, jurisdikcijos tikrinimas). Šiame skyriuje taip pat nėra sąsajos su šeimos teise, 
kadangi jame nustatoma vien tik bylų, susijusių su išlaikymo prievolėmis, t. y. ieškinių, kurių 
dalykas yra piniginiai reikalavimai, jurisdikcija.
III skyriuje nustatoma taikytina teisė.  Reikėtų pabrėžti, kad šio skyriaus įžanginėse 
nuostatose (12 straipsnis) numatyta, kad „šio skyriaus nuostatomis nustatoma tik išlaikymo 
prievolėms taikytina teisė ir nedaromas poveikis pirmajame straipsnyje minėtiems santykiams 
taikytinai teisei“ (t. y. „šeimos santykiams arba santykiams, kurie pagal jiems taikytiną teisę 
turi panašų poveikį“). Kituose šio skyriaus straipsniuose numatytos pagrindinės taisyklės, 
taikytinos teisės pasirinkimo taisyklės, pasirinktos teisės netaikymas skolininkui prašant, 
valstybinėms institucijoms taikytina teisė, taikytinos teisės sritis, valstybės, kuri nėra narė, 
teisės taikymas, nukreipimas, viešoji tvarka ir nesuvienodintos sistemos.

IV skyriuje nustatomos bendros procesinės taisyklės − dokumentų įteikimas, leistinumo 
tikrinimas bei teismo sprendimas ir peržiūra.

V ir VI skyriuose nustatomas teismo sprendimų vykdytinumas ir vykdymas (įskaitant teisinės 
pagalbos, garantijos, legalizavimo, draudimo peržiūrėti vykdomą teismo sprendimą iš esmės, 
atsisakymo vykdyti ar laikino vykdymo sustabdymo, tiesioginio mokėjimo bei laikino banko 
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sąskaitos įšaldymo vykdomųjų raštų ir skolų svarbos klausimus).

VII skyriuje aptariami autentiški dokumentai ir susitarimai.

VIII skyriuje reglamentuojamas bendradarbiavimas (centrinių institucijų paskyrimas ir 
vaidmuo, teisė naudotis informacija ir informacijos naudojimas ir kt.).

Paskutiniame IX skyriuje pateikiamos bendros ir baigiamosios nuostatos (sąsaja su kitomis 
Bendrijos teisinėmis priemonėmis, sąsajos su tarptautiniais susitarimais, komiteto sudarymas, 
pereinamojo laikotarpio nuostatos ir įsigaliojimas).

Problema

Atsakingojo komiteto pirmininko laiške buvo teigiama, kad:

„Remiantis dabartiniu pasirinktu teisiniu pagrindu, laikoma, kad išlaikymo prievolės yra su 
šeimos teise susijusios priemonės pagal EB sutarties 67 straipsnio 5 dalies antrojoje įtraukos 
nuostatas. Atsižvelgiant į tai, šios priemonės nepatenka į bendrų nuostatų dėl teisminio 
bendradarbiavimo civilinėse bylose taikymo sritį, kur taikoma bendro sprendimo procedūra.“

Atsakingojo komiteto pranešėjas mano, kad išlaikymo prievolės yra glaudžiai susijusios su 
šeimos teise, tačiau priskyrus jas prie šeimos teisės, ko gero, būtų nepakankamai 
atsižvelgiama į „mišrų išlaikymo prievolės pobūdį – jos pagrindas yra šeimyninis, tačiau 
įgyvendinimas – piniginis, kaip ir kitų skolų“.

Bendri svarstymai dėl teisinio pagrindo pagal teismo praktiką

Visi Bendrijos teisės aktai turi būti teisiškai grindžiami Sutarties (ar kito (pirminio) teisės 
akto, kurį jie įgyvendina) nuostatomis. Teisiniu pagrindu iš esmės (ratione materiae) 
apibūdinama Bendrijos kompetencija ir apibrėžiama, kaip ji turi būti įgyvendinama, t. y. 
kokios teisinės priemonės ar sprendimo priėmimo procedūros turėtų būti taikomos.

Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, aišku, kad teisinio pagrindo negalima 
parinkti subjektyviai, ir jis „turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos galima 
patikrinti teismine tvarka“1, pavyzdžiui, nagrinėjamo teisės akto tikslu ir turiniu2. Be to, 
lemiamas vaidmuo turėtų tekti pagrindiniam teisės akto tikslui3.

Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, bendro pobūdžio Sutarties straipsnis yra 
užtektinai pagrįstas teisinis pagrindas net tuomet, kai nagrinėjamu teisės aktu, be kita ko, 
siekiama nepagrindinės svarbos tikslo, kurio siekiama tam tikrame Sutarties straipsnyje4.

  
1 Byla 45/86, Komisija prieš Tarybą, 1987 m. Rink., p. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89, Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-287, 10 punktas, ir byla C-42/97, Europos 
Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. Rink., p. I-869, 36 punktas.
3 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27 punktas.
4 Byla C-377/98, Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2001 m. Rink., p. I-7079, 27−28 punktai;
byla C-491/01, British American Tobacco (Investments) ir Imperial Tobacco, 2002 m. Rink., p. I-11453, 
93−94 punktai.
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Tačiau jeigu teisės aktu tuo pačiu metu siekiama kelių vienas nuo kito neatsiejamų tikslų, 
kurių nė vienas kito atžvilgiu nėra nei antraeilis, nei netiesioginis, jį būtina pagrįsti atskiromis 
atitinkamomis Sutarties nuostatomis1, išskyrus tuos atvejus, kai tai neįmanoma dėl nustatytų 
sprendimo priėmimo procedūrų nesuderinamumo2.

Vertinimas

Galima būtų tarp kitko išreikšti apgailestavimą, kad Taryba dar nenusprendė pasinaudoti 67 
straipsnio 2 dalies antrosios įtraukos nuostatomis, kad 67 straipsnio 5 dalies antrojoje 
įtraukoje numatyti „su šeimos teise susiję aspektai“ būtų įtraukti į bendro sprendimo 
procedūros taikymo sritį. To nebuvo padaryta, nors jau 2005 m.3 Komisija ragino Tarybą 
užtikrinti, kad priemonės, susijusios su išlaikymo prievolėmis, būtų tvirtinamos pagal bendro 
sprendimo procedūrą. Atrodo absurdiška, kad sprendžiant šeimos teisės, taip glaudžiai 
susijusios su piliečių reikmėmis ir kasdieniu gyvenimu, klausimus netaikoma teisėkūros 
procedūra, kurioje aktyviausiai dalyvauja jų išrinkta institucija.

Vis dėlto teismų praktikoje aiškiai konstatuojama, kad tokie svarstymai neturi jokios įtakos 
pasirenkant teisinį pagrindą, kuris turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriuos 
galima patikrinti teismine tvarka, ypač atsižvelgiant į nagrinėjamo teisės akto tikslą ir turinį.

Akivaizdu, kad pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra siekis užtikrinti, kad išlaikymo 
kreditoriai Europos Sąjungoje „lengvai, greitai ir dažniausiai nemokamai gautų vykdomąjį 
raštą, kuris galėtų laisvai judėti Europos teisingumo erdvėje ir kuriuo remiantis taptų 
įmanoma išieškoti mokėtinas sumas“.

Naujos tarptautinės privatinės teisės nuostatos, pagal kurias reglamentuojama su ieškiniais dėl 
išlaikymo išmokų susijusi jurisdikcija, taikytina teisė, teismo sprendimų pripažinimas ir 
vykdymas, panaikins kliūtis, varžančias laisvą asmenų judėjimą, ir taip palengvins tinkamą 
vidaus rinkos veikimą.

Negalima paneigti, kad be šeimos teisės neegzistuotų ir pati išlaikymo prievolė; iš tikrųjų, 
1 pasiūlymo straipsnyje teigiama, kad išlaikymo prievolės „kyla“ iš šeimos santykių.  Vis 
dėlto, kaip jau buvo minėta, nors pareiga mokėti išlaikymo išmokas nustatoma pagal šeimos 
teisę, tačiau visa kita tėra piniginė prievolė, kaip ir kitų skolų atvejų. Kai pagal teismo 
sprendimą, autentišką dokumentą arba susitarimą  pripažįstamas ir patvirtinamas prievolės 
egzistavimas, išlaikymo prievolė tampa pinigine prievole ir faktas, kad ši prievolė kyla iš 
šeimos ar panašaus pobūdžio santykių, turi labai mažai įtakos.  

Siūlomas reglamentas neturės poveikio šeimos teisei ir šio pasiūlymo 12 straipsnyje 
akivaizdžiai numatyta, kad nuostatomis dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės 
„nedaromas poveikis pirmajame straipsnyje minėtiems santykiams taikytinai teisei“. Taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į 13 konstatuojamąją dalį, kurioje numatyta, kad teisės aktų kolizijos 

  
1 Byla 165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. Rink., p. 5545, 11 punktas.
2 Žr., pvz., bylą C-300/89 Komisija prieš Tarybą, 1991 m. Rink., p. I-2867, 17−21punktai (Byla dėl titano 
dioksido), bylą C-388/01 Komisija prieš Tarybą, 2004 m. Rink., p. I-4829, 58 punktas ir bylą C-491/01 British 
American Tobacco, 2002 m. Rink., p. I-11453, 103–111 punktai.
3 2005 m. gruod˛io 15 d. Komisijos komunikatas Tarybai (COM(2005) 648)).  
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normos turi būti taikomos tik išlaikymo prievolėms ir kad „jos neturi apibrėžti šeimos 
santykių, iš kurių kyla išlaikymo prievolės, nustatymui taikytinos teisės“.

Be to, įdomu pastebėti, kad 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiame neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį 
raštą1, numatytos išlaikymo prievolės ir kad šis reglamentas buvo priimtas pagal bendro 
sprendimo procedūrą2.  

Išvada

2007 m. sausio 30 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas vienbalsiai3 nusprendė rekomenduoti, 
kad pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų 
pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje teisinis pagrindas 
turėtų būti EB sutarties 61 straipsnio c dalis ir 67 straipsnio 5 dalies antroji įtrauka ir, 
atsižvelgiant į tai, taikoma bendro sprendimo priėmimo procedūra.

Pagarbiai

Giuseppe Gargani

  
1 Oficialusis leidinys L 143 , 2004 4 30, p.15.
2 ˇr. 4 straipsnio 3 dalį, pagal kurią numatyta, kad „autentiško dokumento“ sąvoka apima „su 
administracinėmis institucijomis sudarytą arba jų patvirtintą susitarimą dėl įsipareigojimų vykdymo“.
3 Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Giuseppe Gargani, Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica 
Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina ir Tadeusz Zwiefka.


