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Stokholmas programmu1 Eiropadome pieņēma 2010. gadā, un tā paredzēja vairākus mērķu 
kopumus, kas jāsasniedz līdz programmas īstenošanas beigām 2014. gadā, lai paplašinātu 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (BDTT). To pieņēma tāpēc, ka pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā kļūst aizvien svarīgāk nodrošināt, ka Eiropas iedzīvotāji saskata Eiropas 
Savienības pastāvēšanas praktiskos ieguvumus savā ikdienas dzīvē, un šajā ziņā BDTT ir jo 
īpaši svarīga. 

Savu sākotnējo nostāju attiecībā uz Stokholmas programmu Parlaments paziņoja 2009. gada 
25. novembra rezolūcijā2 par programmu kopumā un 2010. gada 23. novembra rezolūcijā3 par 
programmas civiltiesību, komerctiesību, ģimenes tiesību un starptautisko privāttiesību 
aspektiem. Komisija pieņēma Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānu 2010. gada 
20. aprīlī4.

Tagad, kad Stokholmas programmas 2010.–2014. gada periodam īstenošana ir pusceļā, 
Juridiskā komiteja, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja un Konstitucionālo 
jautājumu komiteja ir nolēmušas novērtēt līdzšinējos sasniegumus, lai noteiktu, kādi 
pasākumi vēl ir veicami, kā arī izvirzītu iespējamās prioritātes Stokholmas programmas 
turpinājumam.

Darba dokumenta mērķis ir pievērsties programmas īstenošanai tajās jomās, kas ir Juridiskās 
komitejas kompetencē, kuras referents ir Luigi Berlinguer. Pēc debatēm komitejā un ar citām 
iesaistītajām komitejām šo triju komiteju trīs līdzreferenti iesniegs vispārējā ziņojuma 
projektu par Stokholmas programmas starpposma pārskatīšanu.

Kā noteikts 2010. gada 23. novembra rezolūcijā, Stokholmas programmas pasākumus tiesu 
iestāžu sadarbībā civillietās var iedalīt četrās galvenajās jomās — civiltiesību, komerctiesību, 
ģimenes tiesību un starptautisko privāttiesību jomās.

1. Civiltiesības

Civiltiesību jomā ierosinātās iniciatīvas attiecās gan uz materiālajām civiltiesībām, gan 
civilprocesuālajām tiesībām.

1.1. Materiālās civiltiesības

Viens no lielākajiem panākumiem materiālo civiltiesību jomā ir bijusi regulas pieņemšana 
mantošanas lietās5. Saskaņā ar Komisijas 2009. gada priekšlikumu un pēc vairāku gadu 
ilgām debatēm 2012. gadā referenta Kurt Lechner vadībā tika rasts apmierinošs risinājums. 
Eiropas iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgs tiesību akts, jo tas nozīmē, ka perona, kam ir īpašumi 
vairākās dalībvalstīs, būs pakļauta tikai vienas valsts mantojuma tiesību regulējumam un, 
dzīvojot citā dalībvalstī, pat varēs izvēlēties savas valsts tiesību aktus.

                                               
1 OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem 
tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par 
Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 201, 27.7.2012., 107. lpp.).
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Attiecībā uz līgumtiesībām Komisija savā rīcības plānā ierosināja noteikumu kopumu, kas 
veido līgumtiesību 28. izvēles regulējumu, lai veicinātu pārrobežu tirdzniecību, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tiesību akta priekšlikumu par Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem izstrādāja 2011. gadā, un par tiem pašlaik notiek debates 
komitejā — līdzreferenti ir Klaus-Heiner Lehne un Luigi Berlinguer. Nav skaidrs, kad šis 
priekšlikums kļūs par tiesību aktu, jo ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu.

Daudz neatliekamāki parastajiem iedzīvotājiem ir ierosinātie pasākumi, kas veicina publisko 
un civilstāvokli apliecinošo dokumentu atzīšanu citā dalībvalstī, jo šādas automātiskas 
atzīšanas trūkums ir viens no galvenajiem praktiskajiem brīvas pārvietošanās šķēršļiem, kurus 
min iedzīvotāji. Pašlaik tiek apspriesti divi priekšlikumi: viens par atteikšanos no 
formalitātēm attiecībā uz publiskiem dokumentiem (dokumentu apliecināšana ar Apostille, 
legalizācija, apstiprināti tulkojumi utt.) ir publicēts 2013. gada aprīlī un otrs par civilstāvokli 
apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, kas jāpieņem 2013. gada beigās (attiecībā uz 
ierobežotu civilstāvokļa statusu, piemēram, laulībām, uzvārda maiņu utt.). Parlaments 
uzskata, ka abas iniciatīvas ir ārkārtīgi svarīgas.

Visbeidzot, attiecībā uz mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību, kas ir jautājums, kurš 
kādu laiku ir saistījis komitejas uzmanību1, Komisija savā rīcības plānā paziņoja, ka tā 
neveiks nekādus pasākumus, jo dalībvalstīm pašām ir jālemj, vai pievienoties Hāgas 
2000. gada Konvencijai par pieaugušo starptautisko aizsardzību. Hāgas Konferencē tika 
norādīts, ka šī konvencija ir stājusies spēkā tikai 6 dalībvalstīs un ka 7 dalībvalstis to ir 
parakstījušas, bet nav ratificējušas2. Šajā ziņā īpašu vilšanos izraisa tas, ka par spīti 
secinājumiem 2008. gada rezolūcijā Komisija vēl aizvien nav veikusi nekādus pasākumus, lai 
izstrādātu Eiropas mēroga tiesību aktus šajā jautājumā.

1.2. Civilprocesuālās tiesības

Attiecībā uz civilprocesuālajām tiesībām komiteja ļoti lielu nozīmi ir piešķīrusi kopīgu 
obligāto civilprocesa standartu ieviešanai, kas atspoguļo vērienīgo uzdevumu sniegt augstu 
garantiju līmeni iedzīvotājiem, kas vēršas pēc palīdzības tieslietu sistēmā, par ko liecina 
rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā3. Komisija ir paziņojusi priekšlikumu 2014. gadam, bet 
vēl nav skaidrs, vai tas būs tiesību akta priekšlikums.

Turklāt, lai jo īpaši palielinātu patērētāju tiesību aizsardzību, Parlaments ir aicinājis ierosināt 
Eiropas mēroga kolektīvās tiesiskās aizsardzības iniciatīvu4. Savā 2012. gada 18. aprīļa 
papildu dokumentā 5 Komisija apsolīja ierosināt leģislatīvu vai neleģislatīvu iniciatīvu 
Eiropas kolektīvās tiesību aizsardzības sistēmas izveidei 2012. gadā, bet šis solījums vēl nav 
izpildīts.

                                               
1 Sk. 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 95. punktu un 2008. gada 18. decembra rezolūciju 
(P6_TA(2008)0638).
2http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Komisijas paziņojums „ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā — instruments efektīva tiesiskuma un 
izaugsmes veicināšanai”, 2013. gada 27. martā.
4 2012. gada 2. februāra rezolūcija (P7_TA(2012)0021) un 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 95. punkts. 
5 SP(2012)160.
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2. Komerctiesības

Komerctiesību jomā Komisija ir ierosinājusi regulas priekšlikumu par Eiropas kontu 
apķīlāšanas rīkojumu1, kas neļaus parādniekam izvairīties no parādu piedziņas piespiedu 
kārtā, izmantojot kavēšanos pārrobežu aresta uzlikšanā banku kontiem. Referenta Raffaelle 
Baldassarre mērķis ir nodrošināt, ka tādu bankas kontu pagaidu iesaldēšanas procedūra, 
kuriem notiek izpildes procedūra, tiek veikta pēc iespējas ātrāk, vienlaikus ievērojot tiesības 
uz aizstāvību. Šīs dokumentu kopas sagatavošana jautājuma sarežģītības dēļ aizņem ilgāku 
laiku, nekā paredzēts, bet ir gaidāms, ka drīzumā šie tiesību akti tiks pieņemti.

Attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesībām Komisija vēl nav izpildījusi Parlamenta prasību2

ierosināt Četrpadsmito uzņēmējdarbības tiesību direktīvu par neatrisināto 
uzņēmējdarbības mītnesvietas pārvietošanas jautājumu. Komisija uzskata, ka šāds tiesību akts 
vēl nav gatavs pieņemšanai, ka tas ir atkarīgs no sabiedriskās apspriešanas iznākuma 
2012. gadā3.

Attiecībā uz Eiropas privātā uzņēmuma tiesību aktu, ko arī pieprasīja Parlaments 
2010. gada 23. novembra rezolūcijā4, no šā svarīgā priekšlikuma 2009. gadā de facto
atsacījās, jo nebija iespējams panākt vienprātību Padomē. Komisija nav centusies 
priekšlikumu atjaunot. Visbeidzot, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu5 Maksātnespējas
regulas grozījumam. Referenta Klaus-Heiner Lehne sagatavotā grozījuma mērķis ir 
paplašināt regulas darbības jomu, no jauna definējot „maksātnespējas procedūru”, lai tā 
attiektos uz lielāku skaitu lietu, kā arī uzlabotu regulas darbību, mainot noteikumus par 
jurisdikciju, sekundāro procedūru uzsākšanu un vairāku pie vienas grupas piederošu 
uzņēmumu maksātnespējas procedūru.

3. Ģimenes tiesības

Regulu „Roma III”6 par tiesību aktiem, kurus piemēro laulības šķiršanai un laulāto 
atšķiršanai (referents Tadeusz Zwiefka) pieņēma 2010. gadā saskaņā ar ciešākas sadarbības 
procedūru, un to tagad piemēro 15 dalībvalstis. Tas ir vienīgais tiesību akts par tiesu iestāžu 
sadarbību civillietās, kurš ir jau piemērojams un kurā ir formulēti skaidri noteikumi, kas 
attiecas uz laulību šķiršanu.

Stokholmas programmā ir paredzēta tiesiskā regulējuma pieņemšana arī attiecībā uz laulāto 
mantiskajām attiecībām7 un reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām8, kas satur 
noteikumus par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi. 
Referentes Alexandra Thein vadībā abas dokumentu kopas Parlaments pašlaik izskata, un ir 

                                               
1 COM(2011)0445.
2 2012. gada 2. februāra rezolūcija (P7_TA(2012)0019) un 2010. gada 23. novembra rezolūcijas 33. un 
34. punkts. 
3 2012. gada 18. aprīļa papildu dokuments, SP(2012)260/2.
4 Rezolūcijas 33. un 34. punkts.
5 COM(2012)0744.
6 Padomes 2010. gada 20. decembra Regula (ES) Nr. 1259/2010, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz 
tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, OV L 343, 29.12.2010., 10. lpp.
7 COM(2011)0126.
8 COM(2011)0127.
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gaidāms, ka tās šogad apstiprinās. Saskaņā ar konsultāciju procedūru Padome pieņems galīgo 
lēmumu.

Parlaments ir aicinājis pieņemt arī Eiropas tiesību aktu par pārrobežu adopciju1, jo šajā jomā 
daudzas ģimenes ziņo par problēmām ar citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu atzīšanu. 
Komisija šajā jautājumā nav ierosinājusi nekādu iniciatīvu.

Stokholmas programmā bija ierosināta regulas „Brisele II” pārskatīšana2, lai jo īpaši ietvertu 
nolēmumu par vecāku atbildības atzīšanu. Komisija ir paziņojusi likumdošanas iniciatīvu 
2013. gadam, lai aizstātu priekšlikumu3, kas tai bija jāatsauc 2002. gadā.

4. Vispārīgi par starptautiskajām privāttiesībām

Saskaņā ar Stokholmas programmu vispārējo starptautisko privāttiesību jomā galvenais 
projekts bija regulas „Brisele I” pārskatīšana4, lai vienkāršotu spriedumu izpildes procedūras 
citā dalībvalstī un lai jo īpaši atceltu eksekvatūras procedūru. Referenta Tadeusz Zwiefka
vadībā regulas „Brisele I” pārstrādāšana ir novedusi pie apmierinoša rezultāta5 — dažu 
pārrobežu spriedumu izpildes aspektu vienkāršošanas un precizēšanas.

Starptautiskās spriedumu konvencijas projekts, kam starptautiskā līmenī ir līdzīgi mērķi 
regulas „Brisele I” mērķiem6, Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences paspārnē nav 
bijis tik veiksmīgs, kā bija cerēts. Pašlaik vēl notiek sarunas, bet tās pēdējos gados nav 
devušas nekādus vērā ņemamus rezultātus.

Parlaments arī aicināja regulā „Roma II” ietvert noteikumu to tiesību aktu reglamentēšanai, 
kurus piemēro ārpuslīgumiskām saistībām, kas izriet no privātās dzīves un personas tiesību 
aizskārumiem, tostarp no goda aizskaršanas un neslavas celšanas7. Šo prasību vēlreiz 
izvērstāk atkārtoja 2012. gada 10. maija rezolūcijā, iesakot Komisijai Regulas (EK) 
Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II), 
grozījumu8, uz ko Komisija līdz šim vēl nav reaģējusi, pārkāpjot Pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 16. punktu9.

Vēl viens svarīgs tiesību akts, kas jāpieņem, ir regula, kura reglamentē pārrobežu ceļu 
satiksmes negadījumu noilguma termiņus. Dažādu dalībvalstu atšķirīgo noteikumu dēļ 
bieži vien ir ļoti grūti nodrošināt taisnīgumu šajos jautājumos. Komisijas nolūks bija izteikt 
priekšlikumu 2011. gadā, bet tas vēl aizvien nav iesniegts.

                                               
1 2009. gada 25. aprīļa rezolūcijas 95. punkts.
2 Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 
23.12.2003., 1. lpp.
3 COM(2001)0505.
4 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās, OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), OV L 351,20.12.2012., 1.lpp.
6 Sk. 2010. gada 23. aprīļa rezolūcijas 35. punktu.
7 Sk. 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 95. punktu.
8 P7_TA(2012)0200.
9 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
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Visbeidzot, ņemot vērā to, ka ES tiesību akti starptautisko privāttiesību jomā ir kļuvuši ļoti 
sadrumstaloti ar samērā lielu skaitu nozaru instrumentu, kas reglamentē dažādus aspektus, 
Parlaments ir aicinājis pieņemt Eiropas starptautisko privāttiesību kodeksu1. Tā mērķis ir 
saskaņot dažādu jomu starptautisko privāttiesību noteikumus un vienlaikus nodrošināt, ka 
regulējumā netrūkst kāds tiesību akts.

5. Tiesu iestāžu sadarbības civillietās vispārējie mērķi

Lai sasniegtu Stokholmas programmas dažādos īpašos mērķus, ir svarīgi papildus atsevišķiem 
tiesību aktiem nodrošināt, ka visām ieinteresētajām pusēm ir pienācīga piekļuve tiesu sistēmai 
un ES tiesību aktiem.

Svarīgs pasākums ir e-tiesiskuma projektu turpmākā attīstība2, kas nodrošina iedzīvotājiem 
tiešu piekļuvi juridiskajai informācijai un tiesu sistēmai, sniedzot būtisku informāciju 
tiešsaistē un ļaujot konkrētus iesniegumus nosūtīt attālināti, izmantojot datoru. Šajā ziņā ir 
panākts neliels progress, bet vēl vairāk ir darāmā.

Eiropas tiesiskā apmācība arī ir ļoti svarīga, ja vēlamies radīt Eiropas tiesisko kultūru, kas 
ļaus attīstīt savstarpējas atzīšanas procedūras3. Darbs, kas tiek veikts Eiropas Tiesiskās 
apmācības tīklā un Eiropas tiesību akadēmijā, ir šajā ziņā ļoti svarīgs. Turklāt Komisijas 
izmēģinājuma programma tiesnešu un tiesību jomas speciālistu apmācībai ir beidzot sākta4.

6. Secinājums

Šis īsais pārskats par Stokholmas programmas tiesu iestāžu sadarbībā civillietās īstenošanas 
panākumiem liecina, ka ir pieņemti daži ļoti daudzsološi tiesību akti, bet ka likumdošanas un 
īstenošanas ilgā laika perioda dēļ tos vēl ļoti reti piemēro. Ievērojamu skaitu tiesību aktu 
priekšlikumu likumdevēji vēl aizvien izskata. Tomēr vienu gadu pirms 2014. gada vēlēšanām 
un Stokholmas programmas izpildes plānotās pabeigšanas ir jānorāda, ka Komisijas 
priekšlikums vēl nav īstenots ļoti daudzos gadījumos. Turklāt Komisijas neatsaucība pret 
Parlamenta idejām attiecībā uz šiem priekšlikumiem, atklāti runājot, izraisa vilšanos.

                                               
1 Sk. 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 95. punktu.
2 Sk. 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 107., 108., 109. un 110. pantu.
3 Sk. 2009. gada 25. novembra rezolūcijas 105. un 106. punktu un 2010. gada 23. novembra rezolūcijas 
5.�13. punktu. 
4 OV S 132, 12.7.2012., 218282.


