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ĪSS PAMATOJUMS

Paskaidrojums

Viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības mērķiem ir uzturēt un pilnveidot brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Pašreizējais 
Eiropas līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu jauktu 
laulību gadījumā ir ļoti nepārskatāms un rada neskaidrību par to, kuras valsts tiesības 
piemērot. Turklāt bieži vien laulātie, vēršoties tiesās, mēģina apsteigt viens otru — viens no 
laulātajiem iesniedz laulības šķiršanas prasību pirmais un šādi nodrošina, ka šo prasību 
izskata saskaņā ar tiesību sistēmu, kas labāk aizsargā galvenokārt viņa intereses. Regulas 
priekšlikuma mērķis ir nodrošināt attiecīgajiem laulātajiem pāriem juridisku noteiktību , kā arī 
garantēt aprēķināmību un elastīgumu. 

Tā kā saistībā ar ģimenes tiesībām runa ir par īpaši sarežģītu jomu dalībvalstu likumdošanā, 
Eiropas Komisijas izstrādātajā regulas priekšlikumā galvenā uzmanība ir pievērsta nevis 
laulības šķiršanas vai pat ģimenes tiesību vienādošanai, bet gan drīzāk kopīgam regulējumam, 
saskaņā ar kuru nosaka, kuras valsts tiesības piemēro jauktas laulības šķiršanas gadījumā. 
Pašlaik Eiropas Savienībā katru gadu reģistrē aptuveni 300 000 jaunu jauktu laulību, un 
tādējādi pašreizējais kopējais jaukto laulību skaits ir 16 miljoni. Ik gadu Eiropas Savienībā 
140 000 – 170 000 no šīm laulībām šķir. Šie skaitļi, kā arī visā Eiropas Savienībā spēkā 
esošās ārkārtīgi atšķirīgās materiālās tiesības saistībā ar laulības šķiršanu liecina par to, ka 
nekavējoties ir jānodrošina labāka juridiskā noteiktība laulības šķiršanas vai laulāto 
atšķiršanas gadījumā. 

Eiropas Komisija tādēļ ierosina stiprināt pušu neatkarību laulības šķiršanas un laulāto 
atšķiršanas gadījumā un saskaņā ar konkrētiem noteikumiem dot attiecīgajām pusēm iespēju 
pašiem izvēlēties laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas lietai piemērojamās tiesības. 
Laulātajiem turklāt vajadzētu būt iespējai izvēlēties tās valsts tiesības, ar kuru viņi ir īpaši 
saistīti, un izvēlētajām tiesībām jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām. 

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja principā atbalsta to, kā saturiski formulēti noteikumi attiecībā uz 
tiesību piemērošanu laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai. 

Šajā atzinumā ierosināto grozījumu priekšlikumu mērķis ir pielāgot Komisijas priekšlikumu 
tā, lai skaidri izslēgtu diskrimināciju dzimuma dēļ, nodrošinātu iespēju vienlīdzību abiem 
laulātajiem un galveno uzmanību pievērstu bērna interesēm. 

Noslēgumā atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka nedrīkst apmierināties tikai ar to, ka 
Eiropas Savienībā tiek izstrādāts vienots regulējums attiecībā uz tiesībām, ko piemēro laulības 
šķiršanai un laulāto atšķiršanai. Ir jāizstrādā arī atbilstīgs regulējums attiecībā uz laulības 
šķiršanas sekām (mantiskās tiesības, uzturlīdzekļi pēc laulības šķiršanas, pensijas tiesību 
sadalījums). Izstrādātais regulējums uz laulības šķiršanas sekām neattiecas. 



PE448.858v01-00 4/6 PA\830649LV.doc

LV

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs 
regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem 
būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību 
izvēles juridiskās un sociālās sekas. Iespēja 
izvēlēties piemērojamās tiesības pēc 
kopīgas vienošanās nedrīkstētu ietekmēt 
abu laulāto tiesības un vienlīdzīgas 
iespējas. Līdz ar to tiesnešiem dalībvalstīs 
būtu jāapzinās, cik liela nozīme ir abu 
laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz 
noslēgtās tiesību izvēles vienošanās 
juridiskajām sekām.

16) Abu laulāto apzināta izvēle ir šīs 
regulas pamatprincips. Abiem laulātajiem 
būtu precīzi jāapzinās piemērojamo tiesību 
aktu izvēles juridiskās un sociālās sekas. 
Iespēja izvēlēties piemērojamos tiesību 
aktus pēc kopīgas vienošanās nedrīkstētu 
ietekmēt abu laulāto tiesības un 
vienlīdzīgas iespējas. Līdz ar to tiesnešiem 
dalībvalstīs būtu jāapzinās, cik liela nozīme 
ir abu laulāto apzinātai izvēlei attiecībā uz 
noslēgtās tiesību izvēles vienošanās 
juridiskajām sekām. Apliecinot 
piemērojamo tiesību izvēli, laulātie ir 
jāinformē par juridiskajām sekām, kas 
izriet no piemērojamo tiesību izvēles. 
Atbilstīgi jāpiemēro dalībvalsts tiesību 
akti, saskaņā ar kuriem vienam no 
laulātajiem var sniegt palīdzību tiesāšanās 
izdevumu segšanā.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, 
lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Būtu vismaz jānoslēdz 
rakstiska vienošanās par piemērojamo 
tiesību aktu izvēli, kam būtu pievienots 
vienošanās datums un ko parakstītu abas 

17) Būtu jāievieš īpaši drošības pasākumi, 
lai nodrošinātu to, ka laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Būtu jānoslēdz rakstiska 
vienošanās par piemērojamo tiesību aktu 
izvēli, kam būtu pievienots vienošanās 
datums un ko parakstītu abas puses, un tā 
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puses. Tomēr gadījumā, ja iesaistītās 
dalībvalsts, kurā abi no laulātajiem 
pastāvīgi dzīvo, tiesībās ir noteiktas 
papildu oficiālas normas, šīs normas ir 
jāievēro. Piemēram, šādas papildu oficiālas 
prasības var būt spēkā iesaistītā dalībvalstī, 
kurā vienošanās ir iekļauta laulību līgumā.

būtu notariāli jāapliecina. Tomēr 
gadījumā, ja iesaistītās dalībvalsts, kurā abi 
no laulātajiem pastāvīgi dzīvo, tiesībās ir 
noteiktas papildu oficiālas normas, šīs 
normas ir jāievēro. Piemēram, šādas 
papildu oficiālas prasības var būt spēkā 
iesaistītā dalībvalstī, kurā vienošanās ir 
iekļauta laulību līgumā.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) Dažādu kolīzijas normu saskares 
gadījumā dalībvalstīm būtu jāapsver 
iespēja piemērot šīs regulas noteikumus 
reģistrētu partnerattiecību šķiršanai, līdz 
tiek pieņemts īpašs regulējums šādiem 
gadījumiem; turklāt ir jāņem vērā 
dalībvalstu dažādās tiesību sistēmas. Ar šo 
nenosaka juridisku pienākumu atzīt 
reģistrētas partnerattiecības.

Or. de

Pamatojums

Regulas noteikumi attiecas tikai uz laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu. Reģistrētu 
partnerattiecību gadījumā tos nepiemēro. Lai novērstu citu reģistrētu partnerattiecību 
diskriminēšanu, regulas darbības joma būtu jāpaplašina.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro laulības šķiršanai un 
laulāto atšķiršanai tiesību kolīziju 

1. Šo regulu piemēro laulības šķiršanai un 
laulāto atšķiršanai, kā arī laulības 
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situācijās. anulēšanai gadījumos, kad dažādās valstīs 
spēkā ir dažādas kolīzijas normas.

Or. de

Pamatojums

Noteiktās situācijās sievietei ir svarīgi, lai viņas laulība vēl nebūtu šķirta. Tādēļ regulas 
darbības jomas paplašināšana ir vērtējama atzinīgi. Turklāt gadījumu konkretizēšanai 
lietotais formulējums vācu valodā nav precīzs.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants - 3. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā vienošanos pauž 
rakstiski, tajā norāda datumu un to paraksta 
abi laulātie. Visi paziņojumi ar 
elektroniskiem līdzekļiem, kas paliekoši 
reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīgi 
rakstiskiem līdzekļiem.

3. Šā panta 2. punktā minēto vienošanos 
pauž rakstiski, tajā norāda datumu un to 
paraksta abi laulātie, kā arī to notariāli 
apliecina.

Or. de


