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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

Palielinoties iedzīvotāju mobilitātei Eiropas Savienības dalībvalstīs, gluži likumsakarīgi 
pieaug arī laulību skaits starp dažādu dalībvalstu pilsoņiem, turklāt ir iespējams, ka šiem 
pāriem pieder arī vairāki īpašumi. Turklāt, ja laulātie dzīvo dažādās dalībvalstīs, viena laulātā 
nāves gadījumā var rasties sarežģījumi saistībā ar mantas noteikšanu, ja tā atrodas vairāku 
jurisdikciju pakļautībā.

Aprēķini liecina, ka „2007. gadā pārrobežu pāru šķiršanās gadījumu skaits Eiropas Savienībā 
bija 140 000 jeb 13 % no visiem minētajā gadā reģistrētajiem šķiršanās gadījumiem, kuru 
kopējais skaits bija 1 040 000.”1 Tādēļ ir būtiski ieviest skaidrību attiecībā uz to, kuras 
dalībvalsts jurisdikcija piemērojama laulāto mantiskajām attiecībām šāda veida šķiršanās 
gadījumos.

Šo atzinumu sniedz FEMM komiteja, un tā mērķis ir garantēt aizsardzību mazāk 
aizsargātajam laulātajam, vienlaikus atzīstot arī to, ka likuma priekšā vīrieši un sievietes ir 
vienlīdzīgi. Atzinuma galvenais nolūks ir veicināt izpratni sieviešu vidū, lai tad, ja viņām 
nāktos saskarties ar laulāto mantisko attiecību tiesiskajām sekām, viņas šajā sarežģītajā brīdī 
spētu pieņemt objektīvu lēmumu, pilnībā izprotot situāciju. Atzinumā piedāvāti praktiski 
risinājumi laulāto mantisko attiecību jomā, vienlaikus saglabājot un ievērojot dalībvalstu 
jurisdikcijas suverenitāti.

Definīcija un darbības joma

Atzinuma autore konstatē, ka jēdziens „laulāto mantiskās attiecības” Eiropas Savienībā tiek 
definēts dažādi. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi skaidri raksturot priekšlikuma darbības jomā 
iekļaujamās mantas spektru. Piemēram, dažās dalībvalstīs laulāto mantiskās attiecības aptver 
arī uzturlīdzekļu maksājumus, savukārt citās dalībvalstīs tā nav.

Atzinuma autore apzinās, ka šis Komisijas izstrādātais projekts attiecas vienīgi uz laulībā 
sastāvošu personu mantu un ka mantisko attiecību jautājumam reģistrētās partnerattiecībās ir 
veltīts cits radniecīgs Komisijas priekšlikums2. Tomēr atzinuma autore vēlas uzsvērt, ka 
visiem ES pilsoņiem neatkarīgi no viņu savienības rakstura būtu jāpiešķir vienlīdzīgas 
iespējas un vienādas tiesības, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā atsevišķo dalībvalstu tiesību 
aktus.

Galvenie uzdevumi

Galvenais šajā atzinumā risināmais uzdevums ir aplūkot divus atšķirīgus scenārijus. Pirmais 
no tiem ir viena laulātā nāve, bet otrais — laulības šķiršana. Sarežģījumus abos scenārijos 

                                               
1 „EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights”, 5. lpp. 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf (27.10.2010.).
2 Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi 
lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām (COM(2011)127).
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rada subsidiaritātes princips, kas paredz, ka laulāto mantisko attiecību regulējums ir 
dalībvalstu kompetencē, bet dažkārt to papildina arī divpusējas vai daudzpusējas konvencijas. 
Tas ir radījis atšķirības dalībvalstu tiesību sistēmās, un atzinuma autore aicina to ievērot un 
saglabāt šā Komisijas priekšlikuma šaurajā darbības jomā.

Izstrādājot atzinumu, autore apzinājās, ka ne visas dalībvalstis bija paudušas atbalstu šim 
direktīvas projektam, tādēļ pastāvēja cerība, ka priekšlikums būs elastīgs un līdz ar to valstis, 
kuras iepriekš bija pret to, tomēr pārskatītu savu nostāju. Turklāt dalībvalstis arī nebija 
panākušas skaidru vienošanos par tēmas ziņā radniecīgu Komisijas priekšlikumu par 
mantojuma lietām un testamentiem1, kurš patlaban tiek izskatīts Padomē.

Mazāk aizsargātā laulātā un/vai trešo personu aizsardzība

Atzinuma autore atzīst, ka šķiršanās procesā sievietes nereti (kaut gan ne vienmēr) atrodas 
neizdevīgākā situācijā, jo bieži vien vīrietis laulībā un/vai ģimenē ir galvenais finansiālo 
ienākumu nodrošinātājs. Tādēļ atzinuma autore prasa, lai sievietēm šajā sarežģītajā laikā tiktu 
sniegts pienācīgs atbalsts. Turklāt būtu jānodrošina aizsardzība trešajām personām, jo īpaši ja 
šīs trešās personas ir apgādībā esošie bērni. Atbilstīgi šai pieejai sevišķa vērība ir jāpiegriež 
jautājumam par ģimenes mājokli, nepieļaujot tā atsavināšanu, līdz kompetentā tiesa ir 
pieņēmusi nolēmumu, lai šādā veidā garantētu, ka mazāk aizsargātajam laulātajam un tā 
apgādībā esošajām personām būtu mājoklis, kur dzīvot. 

Eiropas Komisijas priekšlikumā ir skarts jautājums par īpašumtiesībām šķiršanās gadījumā, 
un tas paredz pāriem, kuri šķiras, elastīgu iespēju pieņemt piemērotāko mantisko attiecību 
regulējumu, ja pāris spēj panākt šādu kopīgu vienošanos. Gadījumā, ja vienošanos panākt nav 
iespējams, priekšlikumā rūpīgi jāpievēršas jautājumam par aizsardzības nodrošināšanu mazāk 
aizsargātajai pusei un jāņem vērā visas iespējamās apstākļu izmaiņas laulības laikā.

Viena laulātā nāve

Atzinuma autore uzskata, ka problēmas varētu rasties situācijās, kad viens no laulātajiem 
mirst, bet pārdzīvojušajam laulātajam nav iespējas izvēlēties, kādi noteikumi un tiesību 
normas tiks piemērotas. Šī situācija ir aplūkota iepriekš minētajā ziņojuma projektā par 
mantojumiem un testamentiem, taču gadījumos, ja testaments nav bijis sastādīts, ir jācenšas 
garantēt aizsardzību pārdzīvojušajam laulātajam, nodrošinot, ka tas var pietiekami elastīgi 
pārvaldīt īpašumu, un vienlaikus jāņem vērā pārdzīvojušā laulātā vēlmes.

Nodokļi

Jautājumam par īpašuma aplikšanu ar nodokļiem jābūt dalībvalstu jurisdikcijā, jo šajās lietās 
jurisdikciju nosaka pēc pastāvīgās dzīvesvietas kritērija. Tomēr ne visas dalībvalstis ir 
noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus nodokļu nolīgumus, un tas nozīmē, ka ir 
nepieciešama garantija, ka pēc viena laulātā nāves nodokļi netiks uzlikti dubultā.

                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu 
un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi 
(COM(2009)154).
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz gadījumiem, kad 
piemērojamo tiesību aktu izvēle nav 
notikusi, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas 
kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu 
piesaistes kritēriju gradāciju, lai varētu 
noteikt visai laulāto mantai piemērojamos 
tiesību aktus un lai saskaņotu paredzamību 
un tiesisko noteiktību, vienlaikus prioritārā 
kārtā ņemot vērā pāru dzīves realitāti. 
Tādējādi laulāto pirmajai kopīgajai 
pastāvīgajai dzīvesvietai pēc laulībām 
vajadzētu būt pirmajam kritērijam pirms 
tiesību aktiem, kas izriet no abu laulāto 
kopīgās pilsonības laulības noslēgšanas 
brīdī. Ja nav izpildīts neviens no šiem
kritērijiem vai ja nav pirmās kopīgās 
pastāvīgās dzīvesvietas, turklāt laulību 
brīdī abiem laulātajiem ir kopīga dubultā 
pilsonība, kā trešais kritērijs ir jāpiemēro 
tās valsts tiesību akti, ar kuru abiem 
laulātajiem ir visciešākā saikne, ņemot vērā 
visus apstākļus, jo īpaši laulības 
noslēgšanas vietu, precizējot, ka šī ciešā 
saikne ir jāattiecina uz laulības noslēgšanas 
brīdi.

(21) Attiecībā uz gadījumiem, kad 
piemērojamo tiesību aktu izvēle nav 
notikusi, ar šo regulu ir jāievieš saskaņotas 
kolīziju normas, pamatojoties uz secīgu 
piesaistes kritēriju gradāciju, lai varētu 
noteikt visai laulāto mantai piemērojamos 
tiesību aktus un lai saskaņotu paredzamību 
un tiesisko noteiktību, vienlaikus prioritārā 
kārtā ņemot vērā pāru dzīves realitāti. 
Tādējādi laulāto pirmajai kopīgajai 
pastāvīgajai dzīvesvietai pēc laulībām 
vajadzētu būt pirmajam kritērijam pirms 
tiesību aktiem, kas izriet no abu laulāto 
kopīgās pilsonības laulības noslēgšanas 
brīdī. Ja nav izpildīts neviens no šiem 
kritērijiem vai ja nav pirmās kopīgās 
pastāvīgās dzīvesvietas, turklāt laulību 
brīdī abiem laulātajiem ir kopīga dubultā 
pilsonība, kā trešais kritērijs ir jāpiemēro 
tās valsts tiesību akti, ar kuru abiem 
laulātajiem, ņemot vērā visus apstākļus, ir 
visciešākā saikne, precizējot, ka šī ciešā
saikne ir jāattiecina uz laulības noslēgšanas 
brīdi.

Or. en

Pamatojums
Ir pāri, kuri dodas uz citu valsti, lai noslēgtu laulību, un šis apstāklis varētu radīt 
neskaidrības attiecībā uz „visciešākās saiknes” noteikumu piemērošanu.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Ja piemērojamie tiesību akti nav 
izvēlēti, ir iespējams, ka mazāk 
aizsargātais laulātais nav varējis izdarīt 
brīvu un objektīvu izvēli attiecībā uz 
laulāto mantiskajām attiecībām īpašu 
apstākļu dēļ, piemēram, saistībā ar 
ekonomisku un finansiālu atkarību, darba 
samaksas atšķirībām, nepietiekamām 
iespējām iegūt informāciju vai juridiskas 
konsultācijas vai ar slimību vai 
vardarbību ģimenē.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamo 
tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka 
konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
laulātie vai topošie laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Šī izvēle būs jāformulē tādā 
veidā, kas paredzēta laulības līgumam, kā 
tas noteikts izvēlētās valsts vai akta 
sastādīšanas valsts tiesību aktos, un tā būs
jāformulē rakstiski, turklāt dokumentā 
jānorāda datums un jāietver abu laulāto 
paraksti. Turklāt būs jāizpilda iespējamās 
formālās papildu prasības, ko uzliek 
izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas valsts 
tiesību akti, attiecībā uz šādu līgumu spēkā 
esamību, publicitāti vai reģistrēšanu.

(24) Ņemot vērā to, cik svarīga ir laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamo 
tiesību aktu izvēle, šajā regulā jānosaka 
konkrētas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
laulātie vai topošie laulātie apzinās savas 
izvēles sekas. Šī izvēle būtu jāformulē tādā 
veidā, kas paredzēta laulības līgumam, kā 
tas noteikts izvēlētās valsts vai akta
sastādīšanas valsts tiesību aktos, un tā būtu
jāformulē rakstiski, turklāt dokumentā 
jānorāda datums, jāietver abu laulāto 
paraksti un jāapliecina dokumenta īstums. 
Lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību 
mazāk aizsargātajam laulātajam vai 
topošajam laulātajam, pirms piemērojamo 
tiesību aktu izvēles katram laulātajam 
būtu individuāli jāsaņem informācija no 
praktizējoša jurista par šīs izvēles 
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tiesiskajām sekām. Turklāt būtu jāizpilda 
iespējamās formālās papildu prasības, ko 
uzliek izvēlētās valsts vai akta sastādīšanas 
valsts tiesību akti, attiecībā uz šādu līgumu 
spēkā esamību, publiskumu vai 
reģistrēšanu.

Or. en

Pamatojums
Laulātā (laulāto) iespēja saņemt neatkarīgu praktizējoša jurista konsultāciju ir nepieciešama, 
lai ļautu izdarīt objektīvu izvēli, pilnībā izprotot situāciju, un šādi nodrošinātu aizsardzību 
laulātajam, kurš, iespējams, atrodas neizdevīgākā situācijā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Laulātajiem vai topošajiem 
laulātajiem, kuru savienībai ir 
starptautiska dimensija, šaubu vai 
nepietiekamas aizsardzības gadījumā jau 
iepriekš jābūt pieejamai informācijai par 
sekām, kādas būtu laulāto mantisko 
attiecību regulējuma izvēlei, kā arī 
informācijai, pie kuriem praktizējošiem 
juristiem iespējams saņemt konsultāciju 
pirms lēmuma pieņemšanas par laulāto 
mantiskajām attiecībām. Informāciju par 
laulāto mantisko attiecību regulējuma 
veidiem var iekļaut dokumentu 
komplektā, ko laulātie, ja vēlas, atbilstīgi 
valstī izmantotajai sistēmai var saņemt, 
vēršoties savas valsts vēstniecībā vai valsts 
iestādēs, vai pašvaldībās. Ja laulātie, kuru 
savienībai ir starptautiska dimensija, 
iegādājas īpašumu ārvalstīs, viņi jau 
iepriekš un individuālā veidā būtu 
jāinformē par to, kādas priekšrocības ir 
laulāto mantisko attiecību regulējuma 
izvēlei. Visās instancēs būtu jāievēro 
dalībvalstu tiesību akti par dzimumu 
līdztiesību.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Sabiedrības interesēs dalībvalstu 
tiesām jādod iespēja izņēmuma apstākļos 
atteikties piemērot ārvalstu tiesību aktus, ja 
to piemērošana būtu klaji pretrunā tiesas 
atrašanās valsts sabiedriskajai kārtībai. 
Tomēr tiesas nedrīkst izmantot iespēju 
piemērot sabiedriskās kārtības izņēmumu, 
lai neievērotu citas dalībvalsts tiesību aktus 
vai atteiktos atzīt vai izpildīt nolēmumus, 
publiskus aktus vai tiesas izlīgumus, kas 
sagatavoti citā dalībvalstī, ja sabiedriskās 
kārtības izņēmuma piemērošana būtu 
pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai, jo īpaši tās 21. pantam, kas aizliedz 
jebkāda veida diskrimināciju.

(25) Sabiedrības interesēs dalībvalstu 
tiesām jādod iespēja izņēmuma apstākļos 
atteikties piemērot ārvalstu tiesību aktus, ja 
to piemērošana būtu klaji pretrunā tiesas 
atrašanās valsts sabiedriskajai kārtībai. 
Tomēr tiesas nedrīkst izmantot iespēju 
piemērot sabiedriskās kārtības izņēmumu, 
lai neievērotu citas dalībvalsts tiesību aktus 
vai atteiktos atzīt vai izpildīt nolēmumus, 
publiskus aktus vai tiesas izlīgumus, kas 
sagatavoti citā dalībvalstī, ja sabiedriskās 
kārtības izņēmuma piemērošana būtu 
pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartai, jo īpaši tās 21. pantam, kas aizliedz 
jebkāda veida diskrimināciju, un 
23. pantam, kurā noteikts pienākums 
visās jomās nodrošināt vīriešu un sieviešu 
līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No šīs regulas piemērošanas jomas ir 
izslēgti šādi jautājumi:

3. No šīs regulas piemērošanas jomas, 
neskarot ar līdzsvaru un taisnīgumu 
saistītus apsvērumus, ir izslēgti šādi 
jautājumi:

Or. en



PA\886106LV.doc 9/18 PE478.403v01-00

LV

Pamatojums
Dažu dalībvalstu praksē uz laulāto mantu raugās kopumā un to izskata kā nedalītu vienību, 
ņemot vērā līdzsvara un taisnīguma apsvērumus, lai aizsargātu abus laulātos, turklāt 
lielākoties sieviete ir tā, kura attiecīgā gadījumā uzņemsies bērnu aprūpi. Citās dalībvalstīs 
par laulāto mantu lemj atsevišķi.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dāvinājumi starp laulātajiem, c) dāvinājumi starp laulātajiem vai 
ģimenes locekļu dāvinājumi vienam vai 
abiem laulātajiem,

Or. en

Pamatojums
Ja par mantu jālemj atsevišķi, kā izklāstīts Komisijas priekšlikumā, ir svarīgi apsvērt, vai no 
ierosinātās direktīvas darbības jomas nebūtu izslēdzamas arī dāvanas no ģimenes locekļiem, 
tiesības uz pensiju, apdrošināšanas līgumi un uzkrājumi pensiju fondos.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tiesības uz pensiju,

Or. en

Pamatojums
Ja par mantu jālemj atsevišķi, kā izklāstīts Komisijas priekšlikumā, ir svarīgi apsvērt, vai no 
ierosinātās direktīvas darbības jomas nebūtu izslēdzamas arī dāvanas no ģimenes locekļiem, 
tiesības uz pensiju, apdrošināšanas līgumi un uzkrājumi pensiju fondos.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) apdrošināšanas līgumi un uzkrājumi 
pensiju fondos.

Or. en

Pamatojums
Ja mantas jautājumu paredzēts izspriest atsevišķi, kā izklāstīts Komisijas priekšlikumā, ir 
svarīgi apsvērt, vai no ierosinātās direktīvas darbības jomas nebūtu izslēdzamas arī dāvanas 
no ģimenes locekļiem, tiesības uz pensiju, apdrošināšanas līgumi un uzkrājumi pensiju 
fondos.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „tiesa”: jebkura dalībvalstu kompetenta 
tiesas iestāde, kas veic tiesas funkcijas
laulāto mantisko attiecību jomā, kā arī 
jebkura cita ārpustiesas iestāde vai 
persona, ko kāda dalībvalstu tiesas iestāde 
deleģējusi vai iecēlusi, lai veiktu 
funkcijas, uz kurām attiecas tiesu 
jurisdikcija atbilstoši šai regulai.

g) „tiesa”: jebkura iestāde vai juridiskās 
profesijas pārstāvis, kuru kompetencē ir
laulāto mantisko attiecību lietas un kuri 
veic tiesas funkcijas, rīkojas saskaņā ar 
tiesas deleģētām pilnvarām vai rīkojas 
tiesas pārraudzībā, ciktāl šāda iestāde vai 
juridiskās profesijas pārstāvis garantē 
objektivitāti un pušu tiesības tikt 
uzklausītām un ciktāl to nolēmumus 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā tie darbojas:
– var pārsūdzēt vai pārskatīt tiesu iestādē 
un
– šiem nolēmumiem ir tāds pats spēks un 
ietekme kā tiesu iestādes nolēmumam 
tādā pašā jautājumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums un jāietver abu 
pušu paraksti. Ja netiek panākta laulāto 
vienošanās, jurisdikciju nosaka saskaņā 
ar 5. pantu un turpmākajiem pantiem.

Šādu vienošanos var noslēgt jebkurā brīdī, 
tostarp tiesvedības laikā. Ja šī vienošanās ir 
noslēgta pirms tiesvedības, tā jāizklāsta 
rakstiski, jānorāda datums, jāietver abu 
pušu paraksti un jāapliecina šā dokumenta 
īstums. Pirms vienošanās noslēgšanas 
katram laulātajam būtu individuāli 
jāsaņem informācija no praktizējoša 
jurista par šīs izvēles tiesiskajām sekām.

Or. en

Pamatojums
Laulātā (laulāto) iespēja saņemt neatkarīgu praktizējoša jurista konsultāciju ir nepieciešama, 
lai ļautu izdarīt objektīvu izvēli, pilnībā izprotot situāciju, un šādi nodrošinātu aizsardzību 
laulātajam, kurš, iespējams, atrodas neizdevīgākā situācijā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Lietas nodošana tiesai, kura ir 
piemērotāka lietas izskatīšanai

1. Ja dalībvalsts tiesa, kurai lieta ir 
piekritīga pēc būtības, uzskata, ka tiesa 
citā dalībvalstī, ar kuru vienam 
laulātajam ir īpaša saikne, ir piemērotāka 
visas lietas vai tās atsevišķas daļas 
izskatīšanai, un ja tas ir abu laulāto 
interesēs, tā izņēmuma kārtā var:
a) apturēt tiesvedību vai tās attiecīgo daļu 
un aicināt puses iesniegt prasību minētās 
citas dalībvalsts tiesā saskaņā ar 
4. punktu vai
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b) lūgt citas dalībvalsts tiesu pieņemt lietu 
tās jurisdikcijā saskaņā ar 5. punktu.
2. Šā panta 1. punktu piemēro:
a) pēc pieteikuma saņemšanas no kādas 
puses; vai
b) pēc pašas tiesas ierosmes; vai
c) pēc pieteikuma saņemšanas no tiesas, 
kas atrodas citā dalībvalstī, ar kuru 
vienam laulātajam ir īpaša saikne, kā 
noteikts šā panta 3. punktā.
3. Uzskata, ka laulātajam ir šā panta 
1. punktā minētā īpašā saikne ar kādu 
dalībvalsti, ja šī dalībvalsts:
a) ir kļuvusi par laulātā pastāvīgo 
dzīvesvietu pēc prasības iesniegšanas šā 
panta 1. punktā minētajā tiesā; vai
b) ir laulātā kādreizējā pastāvīgā 
dzīvesvieta; vai
c) ir laulātā valstspiederības valsts vai —
Apvienotās Karalistes un Īrijas 
gadījumā — valsts, kurā atrodas laulāto 
kopīgais domicils;
d) ir valsts, kur atrodas laulāto īpašums.
4. Dalībvalsts tiesa, kurai lieta ir 
piekritīga pēc būtības, nosaka termiņu, 
kurā minētās citas dalībvalsts tiesā 
jāiesniedz prasība saskaņā ar šā panta 
1. punktu.
Ja minētajā termiņā prasība attiecīgajā 
tiesā nav iesniegta, tiesa, kurā sākotnēji 
iesniegta prasība, turpina īstenot
jurisdikciju atbilstoši 3. līdz 8. pantam.
5. Minētās citas dalībvalsts tiesa, ja īpašu 
lietas apstākļu dēļ tas ir attiecīgajā 
savienībā dzimušo bērnu interesēs, 
uzņemas jurisdikciju sešu nedēļu laikā no 
brīža, kad tai iesniegta prasība atbilstīgi 
šā panta 1. punkta a) apakšpunktam vai 
b) apakšpunktam. Šajā gadījumā tiesa, 
kurā prasība iesniegta sākotnēji, atsakās 
no jurisdikcijas. Pretējā gadījumā tiesa, 
kurā prasība iesniegta sākotnēji, turpina 
īstenot jurisdikciju atbilstoši 3. līdz 
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8. pantam.

Or. en

Pamatojums
Gadījumā, ja lietas piekritība automātiski neizriet no piemērojamiem tiesību aktiem, jāparedz 
iespēja, ka dalībvalsts tiesa var nodot lietu citas dalībvalsts tiesas piekritībā, ja, pamatojoties 
uz viena laulātā ciešāku saikni ar citu dalībvalsti, lietu būtu piemērotāk izskatīt citur.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Laulāto informēšana

Kompetentajai iestādei ir pienākums 
pieņemamā termiņā informēt laulāto(s) 
par ikvienu pret viņu (viņiem) uzsākto 
tiesvedību laulāto mantisko attiecību 
lietās.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Īpaši aizsardzības pasākumi

Kamēr kompetentā tiesa nav pieņēmusi 
lēmumu, ģimenes mājoklim garantē īpašu 
aizsardzību, izmantojot pasākumus 
atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, piemēram, aizsardzību pret 
atsavināšanu, līdz brīdim, kad kompetentā 
tiesa ir pieņēmusi nolēmumu.
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Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu laulāto, kas atrodas neizdevīgākā situācijā, kā arī trešās personas, piemēram, 
apgādājamos, ir svarīgi, lai līdz kompetentās tiesas nolēmuma saņemšanai ģimenes mājoklis 
būtu aizsargāts pret tūlītēju atsavināšanu atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. 
Attiecīgā gadījumā šis noteikums mazāk aizsargātajam laulātajam un apgādājamām 
personām nodrošinās iespēju palikt savā mājoklī tiesvedības laikā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās dalībvalsts tiesību aktus, ar kuru 
abiem laulātajiem ir visciešākā saikne, 
ņemot vērā visus apstākļus, jo īpaši 
laulības noslēgšanas vietu.

c) tās dalībvalsts tiesību aktus, ar kuru 
abiem laulātajiem neatkarīgi no laulības 
noslēgšanas vietas, ņemot vērā visus 
apstākļus, ir visciešākā saikne.

Or. en

Pamatojums
Ir pāri, kuri dodas uz citu valsti, lai noslēgtu laulību, un šis apstāklis varētu radīt 
neskaidrības attiecībā uz „visciešākās saiknes” noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot šā panta 1. punktu, viena 
laulātā nāves gadījumā, ja laulātie nav 
izdarījuši izvēli par laulāto mantisko 
attiecību regulējumu, priekšroka attiecīgā 
gadījumā jādod pārdzīvojušā laulātā 
vēlmēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja laulātie izvēlas šo tiesību aktu maiņu 
ieviest ar atpakaļejošu spēku, šāda 
atpakaļejoša iedarbība neskar to darījumu 
spēkā esamību, kas iepriekš noslēgti 
atbilstoši līdz šim piemērojamajiem tiesību 
aktiem, nedz arī trešo personu tiesības, kas 
izriet no iepriekš piemērotajiem tiesību 
aktiem.

Ja laulātie izvēlas šo tiesību aktu maiņu 
ieviest ar atpakaļejošu spēku, šāda 
atpakaļejoša iedarbība neskar to darījumu 
spēkā esamību, kas iepriekš noslēgti 
atbilstoši līdz šim piemērojamajiem tiesību 
aktiem, nedz arī trešo personu tiesības, kas 
izriet no iepriekš piemērotajiem tiesību 
aktiem. Pirms izvēles izdarīšanas abi 
laulātie katrs individuāli saņem 
informāciju no praktizējoša jurista par šīs 
izvēles tiesiskajām sekām.

Or. en

Pamatojums
Lēmumi, kam ir atpakaļejošs spēks, negarantēs lielāku juridisko noteiktību trešām personām 
un var radīt lielākas juridisko pakalpojumu izmaksas laulātajiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta šai izvēlei jābūt 
skaidri norādītai un formulētai rakstiskā 
dokumentā, turklāt jānorāda datums un
jāietver abu laulāto paraksti.

2. Neatkarīgi no 1. punkta šai izvēlei jābūt 
skaidri norādītai un formulētai rakstiskā 
dokumentā, turklāt jānorāda datums,
jāietver abu laulāto paraksti un jāapliecina 
dokumenta īstums. Pirms laulātie izdara 
izvēli par piemērojamiem tiesību aktiem, 
abi individuāli saņem informāciju no 
praktizējoša jurista par šīs izvēles 
tiesiskajām sekām.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta laulības līgums 
jāsagatavo kā rakstisks dokuments, tajā 
jānorāda datums un jāiekļauj abu laulāto 
paraksti.

2. Neatkarīgi no 1. punkta laulības līgums 
jāsagatavo kā rakstisks dokuments, tajā 
jānorāda datums, jāiekļauj abu laulāto 
paraksti un jāapliecina dokumenta īstums.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
27. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja tas ir pretrunā agrākam nolēmumam, 
kas pieņemts citā dalībvalstī vai kādā trešā 
valstī to pašu pušu prāvā par to pašu 
prasību, ar noteikumu, ka agrākais 
nolēmums atbilst nosacījumiem tā atzīšanai 
saņēmējā dalībvalstī.

d) ja tas ir pretrunā agrākam nolēmumam, 
kas pieņemts citā dalībvalstī to pašu pušu 
prāvā par to pašu prasību, ar noteikumu, ka 
agrākais nolēmums atbilst nosacījumiem tā 
atzīšanai saņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums
Nav garantiju savstarpējai atzīšanai trešo valstu gadījumā. Tas nozīmē, ka ES dalībvalstu 
tiesu iestādēm, iespējams, būtu jāapgūst un jāpiemēro trešo valstu tiesības, un tas var būt 
saistīts ar ievērojamām izmaksām, termiņu kavējumiem un juridiskās noteiktības mazināšanu 
tiesvedības pusēm un trešām personām. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr dalībvalsts tiesību aktos var 
paredzēt, ka laulāto mantiskajām 

2. Tomēr dalībvalsts tiesību aktos var 
paredzēt, ka laulāto mantiskajām 
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attiecībām piemērojamos tiesību aktus 
laulātais nevar piemērot attiecībā uz trešo 
personu, ja vienas vai otras personas 
pastāvīgā dzīvesvieta ir šīs dalībvalsts 
teritorijā un ja nav ievēroti šīs dalībvalsts 
tiesību aktos paredzētie publicēšanas vai 
reģistrēšanas nosacījumi, izņemot, ja trešās 
personas ir bijušas informētas vai tām būtu 
vajadzējis būt informētām par laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

attiecībām piemērojamos tiesību aktus 
laulātais nevar piemērot attiecībā uz trešo 
personu, ja vienas vai otras personas 
pastāvīgā dzīvesvieta ir šīs dalībvalsts 
teritorijā un ja nav ievēroti šīs dalībvalsts 
tiesību aktos paredzētie publicēšanas vai
reģistrēšanas nosacījumi, izņemot, ja trešās 
personas ir bijušas informētas par laulāto 
mantiskajām attiecībām piemērojamajiem 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums
Varētu būt sarežģīti pārliecināties, vai trešai personai „būtu vajadzējis būt [informētai]”, 
īpaši ņemot vērā to, ka lielākoties strīdiem par laulāto mantas jautājumiem ir starptautisks 
raksturs. Šis formulējums ir svītrots, jo nav skaidra tā piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju, kas darīta zināma saskaņā 
ar 1. un 2. punktu, Komisija dara pieejamu 
sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus
līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīkla civillietās un komerclietās 
daudzvalodu tīmekļa vietni.

3. Informāciju, kas darīta zināma saskaņā 
ar 1. un 2. punktu, Komisija dara pieejamu 
sabiedrībai, izmantojot atbilstīgus 
līdzekļus, jo īpaši Eiropas Tiesiskās 
sadarbības tīkla civillietās un komerclietās 
daudzvalodu tīmekļa vietni, taču iespējami 
arī citi līdzekļi.

Or. en

Pamatojums

Informāciju var darīt zināmu arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, to var saņemt pa tālruni, 
piezvanot palīdzības dienestam, kas šādu informāciju sniegtu vairākās valodās.



PE478.403v01-00 18/18 PA\886106LV.doc

LV

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
37. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis apsver piemērotus 
pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu, 
ka laulātajiem, kuru savienībai ir 
starptautiska dimensija, ir pieejama 
informācija par laulāto mantisko attiecību 
regulējuma izvēli un informācija par 
praktizējošiem juristiem, pie kuriem 
iespējams saņemt konsultācijas.

Or. en


