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Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0396/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Domenico 
Lamanna Di Salvo, par iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem Vācijas 
Civilkodeksā attiecībā uz alimentiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas Civilkodeksa noteikumi attiecībā uz alimentu 
maksāšanu (BGBEG 18. panta 2. punkts), kuros noteikts, ka Vācijas tiesību akti prevalē 
gadījumos, kad nevar piemērot pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai kopīgos pilsonības valsts 
tiesību aktus, ir pretrunā Eiropas Pamattiesību hartai un Regulai Nr. 44/2001/EK par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts

2009. gada 19. novembrī Amtsgericht Bergheim (Bergheimas Tiesa) Vācijā izlēma, ka 
lūgumraksta iesniedzējam, Itālijas valstspiederīgajam, ir jāmaksā uzturlīdzekļi sievai un 
audžumeitai. Turklāt minētā Vācijas tiesa pēc apgalvojuma, ka notikusi dzīvesbiedru 
samierināšanās, atteicās izpildīt prasību anulēt lēmumus, ar kuriem lūgumraksta iesniedzēja 
sievai un audžumeitai tika piešķirti uzturlīdzekļi, jo tiesa nevarēja konstatēt nekādu likumisku 
ieguvumu no šādas anulēšanas, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Vācijas civilprocesa tiesību 
aktiem tiesības pieņemt lēmumu par civillietā pieņemta sprieduma izpildi vai neizpildi tiek 
piešķirtas tikai un vienīgi sprieduma saņēmējam. Šajā lūgumrakstā tā iesniedzējs apgalvo, ka 
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Vācijas Civilkodeksa Ievadnoteikumu 18. panta 2. punkts ir pretrunā Padomes Regulā (EK) 
Nr. 44/20011 („Briseles I regula”) ietvertajiem principiem. Tādēļ viņš uzskata, ka 18. panta 
2. punkta piemērošana no Vācijas tiesu puses ir ES tiesību aktu pārkāpums. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas tiesa ir pārkāpusi viņa tiesības, kas minētas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1., 6., un 8. pantā, 21. panta 2. punktā, 41. pantā un 
47. panta 1. un 2. punktā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6., 8., 13. un 14. pantā.

Komisijas komentāri

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja sākotnējo lūgumrakstu un dokumentus, kas 
Lūgumrakstu komitejai tika iesniegti 2010. gada 22. jūlijā. Turklāt 2010. gada 22. februārī un 
2010. gada 8. aprīlī lūgumraksta iesniedzējs Komisijai ir iesniedzis arī divas sūdzības, kas 
attiecas uz tiem pašiem jautājumiem. 

Neviens no lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem vai faktiem nenorāda, ka 
Vācijas tiesa būtu pārkāpusi ES tiesību aktus. Proti, nav skaidru liecību, ka Vācijas tiesa būtu 
nepareizi piemērojusi Briseles I regulu vai ka Vācijas Civilkodeksa Ievadnoteikumu 18. panta 
2. punkts būtu pretrunā ES tiesību aktiem. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību, ka Vācijas tiesai nebija nepieciešamās 
jurisdikcijas, lai varētu izskatīt viņa sievas iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu, jānorāda, 
ka no 2008. gada 11. novembra lēmuma nav skaidrs, kāds ir Amtsgericht Bergheim
jurisdikcijas pamatojums. 

Briseles I regulas 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka lietās, kas attiecas uz uzturēšanu, 
jurisdikcija tiek piešķirta personas, kurai piešķirtas tiesības uz uzturlīdzekļiem, domicila vai 
pastāvīgās dzīvesvietas tiesām vai, ja lieta tiek izskatīta papildus tiesvedībai attiecībā uz 
personas juridisko statusu, tām tiesām, kuru jurisdikcijā saskaņā ar to valsts tiesību aktiem ir 
šī tiesvedība, ja vien šī jurisdikcija nav pamatota vienīgi ar kādas personas pilsonību.

Saskaņā ar Briseles I regulas 59. panta 1. punkta nosacījumiem, lai varētu noteikt, vai 
personas domicils ir dalībvalstī, kuras tiesā ir iesniegta lieta, tiesa piemēro savus tiesību aktus.
Valsts tiesa nosaka personas, kurai piešķirtas tiesības uz uzturlīdzekļiem, domicilu vai 
pastāvīgo dzīvesvietu, ņemot vērā visus katras lietas specifiskos apstākļus. Komisijai nav 
tiesību pārbaudīt tos lietas apstākļus un faktus, uz kuru pamata dalībvalsts tiesa ir uzņēmusies 
jurisdikciju un pieņēmusi spriedumu.

Taču ir skaidrs, ka Amtsgericht Bergheim savas jurisdikcijas pamatojumam neizmantoja 
Vācijas Civilkodeksa Ievadnoteikumu 18. panta 2. punktu. 18. panta 2. punkts neattiecas uz 
jautājumiem par to, kuras tiesas var izskatīt pieteikumu par uzturlīdzekļu saņemšanu, bet gan 
reglamentē to, kuri tiesību akti pieteikumam par uzturlīdzekļu saņemšanu ir piemērojami pēc 
tam, kad tiesa ir uzņēmusies jurisdikciju. Savukārt Briseles I regula reglamentē jurisdikcijas 
noteikumus un spriedumu atzīšanu un izpildi. Jautājumi par piemērojamiem tiesību aktiem 
neietilpst tās piemērošanas jomā. Tādēļ nav nekādu Vācijas Civilkodeksa Ievadnoteikumu 
18. panta 2. punktā izklāstīto piemērojamo tiesību aktu noteikumu un Briseles I regulas 
                                               
1 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.
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noteikumu savstarpējās atbilstības problēmu. Turklāt 18. panta 2. punkts atbilst 1973. gada 
Hāgas Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami uzturlīdzekļu saistībām, kuras puses 
ir gan Vācija, gan Itālija, 6. pantam.

Turklāt jāatzīmē, ka, pat ja Vācijas tiesa būtu nepareizi uzņēmusies jurisdikciju šajā lietā, gala 
iznākums attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pienākumu maksāt uzturlīdzekļus varētu būt 
tāds pats, ņemot vērā, ka arī Itālijas tiesām būtu bijis jāpiemēro noteikumi, kas ietverti 
1973. gada Hāgas Konvencijā par tiesību aktiem, kas piemērojami uzturlīdzekļu saistībām. 

Attiecībā uz apgalvojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1., 6., un 8. panta, 
21. panta 2. punkta, 41. panta un 47. panta 1. un 2. punkta pārkāpumiem jānorāda, ka Līguma 
par Eiropas Savienības 6. panta 1. punkts Eiropas Savienības Pamattiesību hartai patiešām 
piešķir tādu pašu juridisko spēku kā Līgumiem. Tomēr atbilstoši Līgumam par Eiropas 
Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību Eiropas Komisijai nav pilnvaru 
iejaukties atsevišķos pamattiesību pārkāpumu gadījumos. Saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 
51. panta 1. punktu Hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES 
tiesību aktus. Līdz ar to Komisija var rīkoties tikai tad, ja, dalībvalstīm īstenojot ES tiesību 
aktus, rodas jautājumi par ES tiesību aktu piemērošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav 
skaidrs, kādēļ lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Amtsgericht Bergheim ir pārkāpusi 
Pamattiesību hartas 1., 6., un 8. pantu, 21. panta 2. punktu, 41. pantu un 47. panta 1. un 
2. punktu. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka spriedums par uzturlīdzekļu maksājumiem 
pats par sevi ir pretrunā attiecīgajiem Hartas noteikumiem, jāatzīmē, ka šis spriedums ir 
balstīts uz Vācijas ģimenes tiesību, nevis ES tiesību aktu piemērošanu un tādēļ Pamattiesību 
harta šajā gadījumā nav piemērojama. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas arī viņa tiesības, kas ietvertas Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 6., 8., 13. un 14. pantā, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā pēc tam, kad būs izmantojis visus valsts līmenī pieejamos tiesiskās 
aizsardzības veidus.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijai nav tiesību iejaukties lūgumraksta iesniedzēja lietā.


