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Par Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes regulai par piekritību, 
piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas 
saistību lietās (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2007. gada 11. janvāra vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu prasījāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esamību un atbilstību.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2007. gada 30. janvāra sanāksmē.

Piedāvātais juridiskais pamats ir 61. panta c) apakšpunkts un 67. panta 2. punkts. Atsauce uz 
67. panta 2. punktu norāda, ka priekšlikums attiecas uz ģimenes tiesību aspektiem un tāpēc 
par to nav jālemj ar koplēmuma procedūru, pamatojoties uz 67. panta 5. punkta otrajā 
ievilkumā izklāstīto izņēmumu. 

Atbilstošie EK līguma noteikumi.

61 panta c) apakšpunkts
Lai pakāpeniski radītu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, Padome pieņem:

c) pasākumus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kā paredzēts 65. pantā.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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65. pants
Pasākumi tiesu iestāžu sadarbībai pārrobežu civillietās, kurus veic saskaņā ar 67. pantu un 
tiktāl, cik tas vajadzīgs iekšējā tirgus pienācīgai darbībai, ir arī:

a) uzlabošana un vienkāršošana:
— tiesas un ārpustiesas dokumentu pārrobežu izsniegšanas sistēma;
— sadarbība pierādījumu vākšanā;
— nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās, ieskaitot nolēmumus ārpustiesas 
lietās;

b) saderības veicināšanu noteikumos, ko dalībvalstis piemēro attiecībā uz tiesību normu 
kolīzijām un jurisdikcijas konfliktiem;

c) šķēršļu likvidēšana civillietu labākai izskatīšanai, vajadzības gadījumā sekmējot 
dalībvalstīs piemērojamo civilprocesuālo normu saderību.

67. panta 1. un 2. punkts
1. Piecu gadu pārejas laikā pēc Amsterdamas līguma stāšanās spēkā Padome lēmumus pieņem 
vienprātīgi pēc Komisijas priekšlikuma vai kādas dalībvalsts ierosinājuma, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu.

2. Kad šie pieci gadi pagājuši,
— Padome lēmumus pieņem pēc Komisijas priekšlikuma; Komisija izskata katru dalībvalsts 
lūgumu, lai Komisija iesniegtu Padomei priekšlikumu;

— Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, vienprātīgi pieņem lēmumu, lai nodrošinātu 
to, ka uz visām šīs sadaļas jomām vai daļu no tām attiecina 251. pantā minēto procedūru, un
lai pielāgotu noteikumus par Tiesas pilnvarām.

67. panta 5. punkts
5. Atkāpjoties no 1. punkta, Padome saskaņā ar 251. pantā paredzēto procedūru pieņem:

63. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētos pasākumus, ar nosacījumu, ka pirms 
tam saskaņā ar šā panta 1. punktu Padome ir pieņēmusi Kopienas tiesību aktus, kuros definēti 
kopīgi noteikumi un pamatprincipi, kas reglamentē šos jautājumus;

65. pantā minētos pasākumus, izņemot attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar ģimenes 
tiesībām.

Regulas priekšlikuma mērķis un saturs

Regulas priekšlikums iecerēts, lai likvidētu visus šķēršļus, kas kavē izpildīt prasības par 
uzturlīdzekļu piedziņu Eiropas Savienībā saskaņā ar Programmu par savstarpējās atzīšanas 
principa piemērošanu civillietās, ko pieņēma 2000. gada 30. novembrī un saskaņā ar 
2005. gada 2. un 3. jūnijā pieņemto Kopīgas rīcības plānu. 
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Regulas priekšlikuma mērķi un saturu saskaņā ar preambulu un priekšrakstu daļu var analizēt 
šādi:

Atbilstoši 7. apsvērumam regulas mērķis ir ļaut uzturtiesīgajam vienā dalībvalstī viegli 
saņemt nolēmumu, kam automātiski būtu izpildes spēks ikvienā citā dalībvalstī un šī izpilde 
būtu vienkāršāka un ātrāka. 
Tālab regulā mēģināts vienā instrumentā apvienot visus nepieciešamos pasākumus, lai 
Kopienā piedzītu uzturēšanas prasījumu. Tāpēc regulā ir piekritības, tiesību normu kolīzijas, 
izpildāmības un citas valsts lēmumu izpildes un sadarbības noteikumi (8. apsvērums). 

Regula attiecas uz visām uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām vai 
attiecībām ar līdzīgu raksturu, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret visiem uzturtiesīgajiem 
(9. apsvērums). 
10. apsvērumā skaidri norādīts, ka regulā noteiktās tiesību normas par piekritību atšķiras no 
tām, ko piemēro atbilstoši Regulai (EK) Nr. 44/2001 (“Briseles I regula”), jo mērķis ir 
precizēt noteikumus tā, lai tos varētu attiecināt uz visiem gadījumiem, ja ir pietiekama saikne 
starp pusēm un dalībvalsti. Tas, ka atbildētāja parastā dzīves vieta ir valstī, kura nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, vairs nedrīkst būt iemesls, lai neliktu lietā Kopienas normas un 
atsauktos uz attiecīgās valsts tiesību aktiem.
11. apsvērumā paskaidrots, ka puses var, abpusēji vienojoties, izraudzīties tiesu, kurai lieta ir 
piekritīga, izņemot gadījumus, kuros uzturēšanas saistības attiecas uz nepilngadīgiem 
bērniem, jo tad jāaizstāv vājākā puse.

12. apsvērumā noteikta nepieciešamība nodrošināt skaidru un iedarbīgu mehānismu, lai 
izšķirtu lis pendens lietas un saistītas prasības.

13. apsvērumā skaidri norādīts, ka kolīzijas normas attiecina tikai uz uzturēšanas saistībām un 
nevis uz tiesību aktiem, kas skar tādu ģimenes attiecību dibināšanu, uz kurām balstās 
uzturēšanas saistības. 
14., 15. un 16. apsvērums attiecas uz piemērojamo likumu (pamatprincips: jāpiemēro 
uzturlīdzekļu kreditora parastās dzīvesvietas valsts tiesību akti, bet paredzēti noteikumi, lai 
varētu piemērot tiesas valsts tiesību aktus vai citas valsts tiesību aktus, ja uzturēšanas saistības 
cieši saistītas ar šo valsti. Iespējams arī izvēlēties piemērojamo likumu, taču šādos gadījumos 
paredzēti stingrāki noteikumi, sevišķi lai pasargātu bērnus un neaizsargātus pieaugušos. 

Saskaņā ar 17. apsvērumu, debitoru pasargā pret norādīto likumu piemērošanu gadījumos, 
kuros ģimenes attiecības, kas ir pamatā uztura piešķiršanai, nav vispārpieņemts uzskatīt par 
privileģējamām. Tas jo īpaši attiecas uz attiecībām starp sānlīnijas radiniekiem vai svaiņiem, 
uz uzturēšanas saistībām, kādas bērniem pastāv attiecībā pret vecākiem vai arī uz uzturēšanu 
pēc laulības šķiršanas.
18. apsvērumā izskaidrots, ka vienā dalībvalstī pieņemti nolēmumi par uzturēšanas saistībām 
ir jāatzīst un tiem jābūt ar izpildes spēku visās citās dalībvalstīs bez jebkādām papildu 
formalitātēm. Lai likvidētu jebkādus starpposma pasākumus, ir jāveic minimāli nepieciešamā 
procesuālo normu saskaņošana. Tai jānodrošina taisnīgas tiesas priekšnoteikumu ievērošana 
saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem noteikumiem.

Saskaņā ar 19. apsvērumu, vienā dalībvalstī pieņemtam uzturēšanas nolēmumam jābūt ātri un 
efektīvi izpildāmam jebkurā citā dalībvalstī. Jābūt iespējai uzturēšanas līdzekļus tieši ieturēt 
no debitora algas un bankas kontiem. 
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Vienā dalībvalstī izpildāmi publiski akti un pušu vienošanās ir jāpielīdzina nolēmumiem 
(20. apsvērums). 

21. apsvērums attiecas uz centrālo iestāžu izveidi dalībvalstīs, lai varētu apmainīties ar 
informāciju un sekmēt uzturēšanas prasījumu piedziņu.

Priekšrakstu daļa sadalīta deviņās nodaļās
I nodaļa attiecas uz piemērošanas jomu un definīcijām, 1. pantā (“Piemērošanas joma”) 
nosakot, ka regulu “piemēro visām uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām vai 
attiecībām, kuras saskaņā ar tām piemērojamo likumu ir ar līdzīgu raksturu”. Jāatgādina, ka 
2. pantā formulētās definīcijas (“tiesa”, “tiesnesis”, “nolēmums”, “publisks akts”, “izcelsmes 
dalībvalsts”, “izpildes dalībvalsts”, ”izcelsmes tiesa”, ”kreditors” un ”debitors”) tieši 
neattiecas uz ģimenes tiesībām un nav formulēti ģimenes tiesību izpratnē.
II nodaļa attiecas uz piekritību (vispārējā piekritība, vienošanās par piekritību, piekritības 
noteikšana, iesaistītajām pusēm atzīstot to, pārējie piekritības jautājumi, lis pendens lietas, 
saistītās prasības, prasības iesniegšana tiesā, pagaidu pasākumi, piekritības noskaidrošana). 
Arī šī nodaļa neietekmē ģimenes tiesības, jo tajā skarti tikai uzturēšanas saistību piekritības 
jautājumi, tas ir, naudas prasījumi.

III nodaļa attiecas uz piemērojamo likumu. Jāpiemin sākuma nosacījums (12. pants) kurā 
teikts, ka „Ar šīs nodaļas noteikumiem nosaka tikai uzturēšanas saistībām piemērojamo 
likumu, un tie neskar piemērojamo likumu 1. pantā minēto attiecību noteikšanai” (proti, 
„ģimenes attiecības vai attiecības, kuras saskaņā ar tām piemērojamo likumu ir ar līdzīgu 
raksturu”). Pārējie šīs nodaļas panti attiecas uz pamatnoteikumiem, likuma izvēli, norādītā 
likuma nepiemērošanu pēc debitora pieprasījuma, tiesību aktiem, kas piemērojami valsts 
iestādēm, piemērojamā likuma darbības jomu, ārpuskopienas valsts tiesību aktu piemērošanu, 
atgriezenisko norādi, sabiedrisko kārtību un valstīs ar vairākām tiesību sistēmām.

IV nodaļa skar kopējās procesuālās normas — dokumentu izsniegšanu, pieņemamības 
noskaidrošanu, nolēmumu un pārskatīšanu.

V un VI nodaļā aplūkota izpildāmība un izpilde (tostarp juridiskā palīdzība, drošība, 
legalizācija, aizliegums pārskatīt nolēmumu pēc būtības, ja iesniegta izpildes prasība, izpildes 
atteikums vai tās apturēšana, tiešie ieturējumi, bankas kontu pagaidu iesaldēšana, prasību 
klasificēšana).

VII nodaļa attiecas uz publiskiem aktiem un pušu vienošanos.

VIII nodaļa attiecas uz sadarbību (centrālo iestāžu iecelšana un darbība, piekļuve informācijai 
un tās izmantošana u. tml.).

Visbeidzot, IX nodaļā izklāstīti vispārējie un nobeiguma noteikumi (attiecības ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem, attiecības ar starptautiskiem aktiem, komitejas procedūra, pārejas 
pasākumi un stāšanās spēkā). 

Problēma

Atbildīgās komitejas priekšsēdētāja vēstulē teikts:
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„Atbilstoši pašlaik izvēlētajam juridiskajam pamatam uzturēšanas saistības jāuzlūko kā 
pasākumus, kas saistīti ar ģimenes tiesībām EKDL 67. panta 5. punkta otrā ievilkuma 
izpratnē. No tā izriet, ka uz šiem pasākumiem nav attiecināmi kopīgie noteikumi par tiesu 
iestāžu sadarbību civillietās, uz kuriem attiecas kop lēmuma procedūra.” 

Atbildīgās komitejas ziņotājs uzskata, ka uzturēšanas prasības gan ir cieši saistītas ar ģimenes 
tiesībām, taču tās klasificēt tieši kā ģimenes tiesības nozīmētu nepietiekami ņemt vērā 
„uzturēšanas saistību divējo dabu — to izcelsme saistīta ar ģimenes attiecībām, bet īstenošana 
— līdzīgi, ka ikvienām citām parādsaistībām — ar naudas attiecībām”.

No tiesu prakses izrietoši vispārēji apsvērumi par juridisko pamatu

Visi Kopienas akti ir jāpamato ar Līgumā (vai citā tiesību aktā, kuru paredzēts īstenot) 
noteiktu tiesisko pamatu. Tiesiskais pamats definē Kopienas kompetences ratione materiae un 
nosaka, kā šī kompetence ir jāizmanto, t. i., nosaka likumdošanas instrumentus, kurus var 
izmantot, un lēmumu pieņemšanas procedūru.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi juridiskais pamats ir nevis Kopienas likumdevēja 
brīva izvēle, bet gan tas jānosaka, balstoties uz objektīviem faktoriem, ko varētu izskatīt 
tiesā1, tādiem kā attiecīgā tiesību akta mērķis un saturs 2. Turklāt par izšķirošo faktoru
jāuzskata pasākuma galvenais mērķis3. 

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi Līguma vispārīgs pants ir pietiekams juridisks 
pamats, pat ja attiecīgā pasākuma mērķis pakārtotā veidā ir tāds pats kā Līguma konkrēta 
panta mērķis4.

Tomēr, ja aktam vienlaicīgi ir vairāki mērķi, kuri ir savstarpēji cieši saistīti un neviens no tiem 
nav sekundārs un netiešs attiecībā pret citiem, pasākums jāpamato ar dažādiem attiecīgiem 
Līguma noteikumiem5, ja vien tas nav neiespējams noteikumos paredzēto lēmumu 
pieņemšanas procedūru savstarpējas nesavienojamības dēļ6.

Izvērtēšana

Ar nožēlu jāpiemin, ka Padome vēl arvien nav nolēmusi izmantot 67. panta 2. punkta otro 
ievilkumu, lai koplēmuma procedūru attiecinātu uz „ar ģimenes tiesībām saistītiem 
aspektiem” uz kuriem ir atsauce 67. panta 5. punkta otrā ievilkumā. Tas notiek, neraugoties uz 
Komisijas jau 2005. gadā7 izteikto aicinājumu Padomei paredzēt, ka uz uzturēšanas saistībām 

  
1 Lieta 45/86 Komisija/Padome (1987, Recueil, 1439. lpp., 5. punkts).
2 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (1991, Recueil, I-287. lpp., 10. punkts) un lieta C-42/97 Eiropas Parlaments / 
Padome (1999, Recueil, I-869. lpp., 36. punkts).
3 Lieta C-377/98, Nīderlande / Eiropas Parlaments un Padome, [2001] ECR, I-7079. lpp., 27. punkts.
4 Lieta C-377/98 Nīderlande / Eiropas Parlaments un Padome, [2001] ECR, I-7079. lpp., 27.–28. punkts. Lieta C-
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453. lpp., 93.–94. punkts.
5 Lieta 165/87 Komisija/Padome, Recueil, 5545. lpp., 11. punkts.
6 Sk., piemēram, Lietu C-300/89, Komisija/Padome, Recueil, I-2867. lpp., 17.-21. punkts (lieta par titāna 
dioksīdu), Lietu C-388/01, Komisija/Padome, Recueil, I-4829. lpp., 58. punkts un Lietu C-491/01 British 
American Tobacco, Recueil, I-11453. lpp., 103.–111. punkts.
7 2005. gada 15. decembra Komisijas paziņojums Padomei COM (2005) 648
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attiecināmos pasākumus pieņem ar koplēmuma procedūru. Šķiet absurdi, ka ar pilsoņu 
rūpestiem un ikdienas dzīvi tik cieši saistītās ģimenes tiesības nevar izskatīt tādā 
likumdošanas procedūrā, kurā visciešāk iesaistās pašu pilsoņu vēlēta iestāde.

Tomēr tiesu prakse rāda, ka šie apsvērumi neietekmē juridiskā pamata izvēli, tas ir jānosaka, 
balstoties uz objektīviem faktoriem, ko varētu izskatīt tiesā, jo īpaši tādiem kā attiecīgā tiesību 
akta mērķis un saturs.

Ir acīmredzams, ka šī priekšlikuma galvenais mērķis ir ļaut visiem uzturtiesīgajiem ES viegli, 
ātri un lielākoties bez maksas iegūt izpildes rīkojumu, kas būtu brīvi un bez šķēršļiem 
piemērojams visā Eiropas tiesiskajā telpā” un tādējādi nodrošinātu, ka „attiecīgās summas tiek 
regulāri maksātas”.

Jaunas starptautisko privāttiesību normas par uzturēšanas prasību piekritību, piemērojamo 
likumu un lēmumu atzīšanu un izpildi novērsīs šķēršļus personu brīvai kustībai un tādējādi 
veicinās iekšējā tirgus pienācīgu darbību. 

Nevar noliegt, ka uzturēšanas koncepcija nevarētu pastāvēt ārpus ģimenes tiesībām, un 
priekšlikuma 1. pantā tiešām ir skaidri norādīts, ka uzturēšanas saistības "izriet" no ģimenes 
attiecībām. Tomēr, ja uzturēšanas saistības ģimenes tiesību ietvaros reiz ir izveidojušās, 
turpmākās attiecības ir vienkāršas finansiālas saistības — tādas pašas, kā jebkurš cits parāds. 
Līdzko šo parādu atzīst un apstiprina ar tiesas spriedumu, publisku tiesību aktu vai 
vienošanos, uzturēšanas saistības ir finansiāla prasība un tam, ka šāda prasība izriet no 
ģimenes vai tām līdzīgām attiecībām, vairs nav gandrīz nekādas nozīmes. 

Piedāvātā regula nekādi neietekmēs ģimenes tiesības kopumā un priekšlikuma 12. pants to 
nepārprotami norāda, jo tajā teikts, ka uz uzturēšanas saistībām attiecināmās tiesības „neskar 
likumu, ko piemēro ikviena veida attiecībām, uz ko ir atsauce 1. pantā”. Jāpiemin arī 
13. norāde, kurā teikts, ka kolīzijas normas jāpiemēro tikai uzturēšanas saistībām un tās 
neskar likumu, ko piemēro ģimenes attiecībām uz kurām balstās uzturēšanas saistības.

Turklāt ir interesanti pieminēt, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
regulā (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveidoja Eiropas izpildu rakstu neapstrīdētiem prasījumiem1, 
ir iekļautas arī uzturēšanas prasības un šo dokumentu pieņēma saskaņā ar koplēmuma 
procedūru.2

Secinājums
2007. gada 30. janvāra sanāksmē Juridiskā komiteja vienprātīgi3 nolēma Jums ieteikt, ka 

  
1 OV L 143, 30.4.2004., 15. lpp.
2 Skat. 4. panta 3. punktu, kurā „publiska akta” definīcijā iekļauts nosacījums „ar administratīvu iestādi 
noslēgta vai tās autentificēta vienošanās par uzturēšanas pienākumu”.

3 Galīgajā balsojumā piedalījās: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica 
Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina un Tadeusz Zwiefka.
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priekšlikums Padomes regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un 
izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās jābalsta uz EK Līguma 61. panta 
c) apakšpunktu un 67. panta 5. punkta otro ievilkumu un tāpēc par šo priekšlikumu jālemj ar 
koplēmuma procedūru.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani


