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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1778/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. M., par 
spriedumu savstarpēju atzīšanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Čehijā tiesas spriedumus var nopirkt, piekukuļojot 
korumpētus tiesnešus. Pēc tam šos spriedumus ir jāatzīst un jāpiemēro citās ES valstīs. Kā 
piemēru viņš min noteiktus Vācijas valstspiederīgo biznesa darījumus, kas ir likumīgi Vācijā, 
bet ko Čehijas tiesnesis „iztulkoja” kā nelikumīgus un sodāmus, ko lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata par patvaļīgām sankcijām. Tiesām un citām tiesu varas iestādēm pilnā mērā ir jāatzīst 
un jāpiemēro šie spriedumi. Pats lūgumraksta iesniedzējs ir bijis šīs prakses upuris, jo Čehijas 
tiesa viņam kā uzturnaudu lika samaksāt EUR 300 000. Tādēļ viņš pieprasa Eiropas tiesību 
aktu pārskatīšanu tā, lai spriedumi, kas nopirkti, piekukuļojot korumpētus tiesnešus citās 
valstīs, vairs netiktu atzīti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, detalizēti apraksta civiltiesību lietu un 
krimināltiesību lietu, kurās Čehijas tiesas ir pieņēmušas lēmumus, kas, pēc viņa domām, ir 
patvaļīgi un nav savienojami ar tiesiskumu. Tādēļ viņš pauž uzskatu, ka šādus lēmumus 
nevajadzētu atzīt citās dalībvalstīs.
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Attiecībā uz civiltiesību lietu lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Čehijas tiesa viņam 
bijušajai sievai lika samaksāt kā uzturnaudu un izmaksas gandrīz EUR 300 000. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja teiktā viņa bijusī sieva pēc tam iesniedza pieteikumu šī Čehijas 
lēmuma izpildei Vācijā. Ar sava advokāta starpniecību viņa esot arī iesniegusi pieteikumu 
lūgumraksta iesniedzēja vecāku dzīvokļa pārmeklēšanas orderim. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs savā sūdzībā norāda, ka viņš Čehijas tiesās pieteicās uzturnaudas summas 
samazināšanai. Viņš nav iesniedzis nekādus dokumentārus pierādījumus par šiem procesiem 
Vācijā un Čehijā, kā arī nav sniedzis informāciju par to rezultātu.

Lūgumraksta daļa, kas attiecas uz krimināltiesībām, ir saistīta ar Čehijas brīvības atņemšanas 
soda izpildi Vācijā. Šajā krimināllietā kāds cits Vācijas valstspiederīgais tika notiesāts Čehijā, 
un viņam tika piespriests piecu gadu cietumsods par vairākiem ekonomiska rakstura 
pārkāpumiem. Vācijas pirmās instances tiesa nolēma, ka Čehijas brīvības atņemšanas sodu 
var izpildīt Vācijā saskaņā ar Vācijas Likumu par starptautisko juridisko palīdzību 
krimināllietās (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). Pēc pārsūdzības 
lēmumu apstiprināja Kammergericht. Otrs Vācijas valstspiederīgais 2009. gada septembrī 
Federālajā Konstitucionālajā tiesā iesniedza sūdzību. Sūdzībai pievienotajos dokumentos nav 
nekādas informācijas par sūdzības Konstitucionālajā tiesā rezultātu.

Sākotnēji lūgumraksta iesniedzējs aicināja Eiropas ombudu iejaukties viņa lietā. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzība neietilpst ombuda pilnvarās, tā tika pārsūtīta Lūgumrakstu 
komitejai.

Komisijas novērojumi

Civiltiesību jomā Eiropas Savienības mērķis, veicot noteiktus aizsardzības pasākumus, ir ļaut 
lēmumus, kas pasludināti kādā dalībvalstī, tieši atzīt un izpildīt pārējās dalībvalstīs.
Lūgumraksta iesniedzēja Čehijas rīkojuma aprakstā nav skaidrs, vai attiecīgā summa ir 
saistīta ar prasību attiecībā uz laulāto mantisko attiecību izbeigšanu un nošķiršanu vai 
lūgumraksta iesniedzēja nokavētiem uzturnaudas maksājumiem. Ja šis rīkojums attiecas uz 
laulāto mantisko attiecību izbeigšanu un nošķiršanu, šobrīd nepastāv ES tiesību akti šajā 
jomā, ko regulē valstu tiesību akti un starptautiskās konvencijas. Tomēr ES tiesību akti regulē 
dalībvalstu tiesu piekritību jautājumos, kas saistīti ar uzturēšanas saistībām. Padomes Regulas 
(EK) Nr. 44/20011 5. panta 2. punkts sniedz iespēju personai, kurai piešķirtas tiesības uz 
uzturu, personu, kurai jāmaksā uzturnauda, iesūdzēt tiesās vietā, kur atrodas personas, kurai 
piešķirtas tiesības uz uzturu, domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta, lai panāktu uzturēšanu, ja 
persona, kurai jāmaksā uzturnauda, brīvprātīgi nepilda savas uzturēšanas saistības. Šo tiesu 
pasludinātos spriedumus atzīst un izpilda jebkurā citā dalībvalstī, pamatojoties uz 
noteikumiem, kas izklāstīti iepriekš minētajā regulā. Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 
nodrošina automātiskas atzīšanas sistēmu un izpildāmības deklarācijas sistēmu, ja šāda 
deklarācija ir izsniegta, izpildot noteiktas oficiālas prasības. Padomes Regulas (EK) 
Nr. 44/2001 34. un 35. pantā ir noteikts pamatojums citā dalībvalstī pasludināta sprieduma 
neatzīšanai. Pārsūdzības posmā tiesa, kurā pārsūdzība ir iesniegta, var atteikties no 
izpildāmības deklarācijas vai to atcelt ar tādu pašu pamatojumu kā pamatojums citā 
dalībvalstī pasludināta sprieduma neatzīšanai. Ar ES tiesību aktiem netiek regulētas 
materiālās tiesības, ar kurām nosaka uzturēšanas vai faktiskās izpildīšanas procedūras 
                                               
1 OV L 12, 16.1.2001., 1.–23. lpp.



CM\829518LV.doc 3/3 PE448.707v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

nosacījumus. Uz šiem tematiem attiecas katras dalībvalsts tiesību akti. Pieņemot, ka Čehijas 
rīkojums attiecas uz uzturēšanu, lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav norāžu, ka 
Čehijas vai Vācijas varas iestādes šajā gadījumā būtu nepareizi piemērojušas ES tiesību aktus.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minētajiem krimināltiesību jautājumiem jāatzīmē, ka, 
šķiet, lūgumraksta iesniedzējs nav tieši saistīts ar procesu attiecībā uz citai personai Čehijā 
uzliktā brīvības atņemšanas soda izpildi Vācijā. Būtībā krimināltiesību spriedumi galvenokārt 
ir dalībvalstu, nevis Eiropas Savienības kompetencē. Tomēr brīvības atņemšanas sodu 
savstarpējo atzīšanu un izpildīšanu visā ES regulēs ES tiesību akti saskaņā ar Padomes 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa 
piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības 
atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas 
Savienībā. Tā kā Vācija pamatlēmumu vēl nav transponējusi savos tiesību aktos, kas tai 
jāizdara tikai līdz 2011. gada 5. decembrim, uz procesu Vācijā attiecībā uz Čehijā uzliktā 
brīvības atņemšanas soda izpildi (vēl) neattiecas Eiropas Savienības tiesību akti un tādējādi 
arī ES iestāžu veikta pārraudzība. Tomēr jāatzīmē, ka visām ES dalībvalstīm taisnīgi jāveic 
kriminālprocess saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 6. pantu un ka 
vispirms dalībvalstu tiesas ir atbildīgas par to, lai kriminālprocesi atbilstu ECTK standartiem.

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, nevienai no lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajām 
lietām nav saiknes ar pastāvošajiem ES tiesību aktiem, un, pieņemot, ka ES noteikumi par 
uzturēšanas prasībām bija jāpiemēro, nav nevienas norādes par nepareizu šo noteikumu 
piemērošanu no dalībvalstu varas iestāžu puses.”


