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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0277/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais A. K., par 
iespēju trūkumu Polijā pārsūtīt tiesas un ārpustiesas dokumentus 
izsniegšanai pa pastu vai elektroniski

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, atsaucoties uz Polijas civilprocesa kodeksu, norāda uz noteikumiem 
dokumentu, tostarp tiesas pavēstu, ekspertu atzinumu un spriedumu vai rīkojumu kopiju, 
izsniegšanai.  Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, ja viena no pusēm lietā dzīvo ārpus Polijas, 
Polijas tiesas dokumentu izsniegšanai Polijā prasa iecelt procesa aģentu; pretējā gadījumā 
attiecīgo lietu dokumentus nosaka par izsniegtiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka tā ir 
diskriminācija pret personām, kas dzīvo ārpus Polijas, jo nav tādu noteikumu, kas ļautu 
dokumentus izsniegt, izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniski, kā tas ir citās 
dalībvalstīs.  Tādēļ viņš ierosina grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu 
dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000, lai 
dokumentus varētu izsniegt, izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniski visā ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

a) Komisija piešķir lielu nozīmi tam, lai uzlabotu tiesas un ārpustiesas civillietu un 
komerclietu dokumentu pārsūtīšanu izsniegšanai dalībvalstīs. Dokumentu izsniegšana Eiropas 
Savienībā ir būtiski uzlabojusies pēdējo desmit gadu laikā. 2000. gadā Eiropas Savienībā tika 
pieņemta regula (2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 1348/2000), kurā paredzēti 
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procedūras noteikumi, lai atvieglotu dokumentu pārsūtīšanu no vienas dalībvalsts citai. Šo 
regulu aizstāja ar Regulu (EK) Nr. 1393/2007, kuru pieņēma 2007. gada 13. novembrī.

Jauno regulu pieņēma pēc tam, kad tika pieņemts ziņojums par Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērošanu.

b) Regula paredz dažādus veidus, kā pārsūtīt un izsniegt dokumentus: ar pārsūtītāju un 
saņēmēju struktūru starpniecību; izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus; izmantojot 
pasta pakalpojumus un izsniedzot dokumentus tieši.

Katrs no šiem pārsūtīšanas veidiem ir juridiski efektīvs veids dokumentu izsniegšanai ES 
dalībvalstīs. Tomēr regula neparedz dokumentu pārsūtīšanu elektroniski.

c) Polijas Civilprocesa kodeksa 1135. pants nosaka pienākumu tām pusēm civillietās un 
komerclietās, kuras dzīvo citās ES dalībvalstīs (vai citās valstīs), iecelt likumīgo pārstāvi vai 
pilnvaroto dokumentu izsniegšanai Polijā. Pretējā gadījumā dokumentus, kas adresēti 
attiecīgajai pusei, deponē tiesā un uzskata par pusei izsniegtiem.

Šis pienākums var būt nesaderīgs ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantu, jo tas 
var radīt netiešu diskrimināciju pilsonības dēļ.  

Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pants paredz, ka, piemērojot šo Līgumu, ir 
aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. Tas attiecas ne tikai uz atklātu diskrimināciju 
pilsonības dēļ, bet arī uz diskrimināciju, pamatojoties uz citiem kritērijiem, kuru piemērošana 
faktiski rada tādu pašu iznākumu1. Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas praksi, ir 
skaidrs, ka valstu tiesiskais regulējums, kas paredz atšķirības atkarībā no dzīvesvietas, 
tādējādi liedzot nerezidentiem konkrētas priekšrocības, kas savukārt tiek piešķirtas šīs valsts 
teritorijas iedzīvotājiem, var nelabvēlīgi ietekmēt galvenokārt citu dalībvalstu pilsoņus un 
tātad rada netiešu diskrimināciju pilsonības dēļ2.

Aplūkotais noteikums galvenokārt ietekmē citu dalībvalstu pilsoņus, kuri daudzos gadījumos 
pastāvīgi nedzīvo Polijā (un tādēļ viņiem ir jāieceļ pārstāvis vai pilnvarotais dokumentu 
izsniegšanai), bet tikai retos gadījumos attiecas uz Polijas pilsoņiem (tiem, kuriem Polijā nav 
oficiālas vai pastāvīgas dzīvesvietas). Tādējādi tam, šķiet, ir tāds pats praktiskais iznākums kā 
tiešai diskriminācijai pilsonības dēļ, un tāpēc tā varētu būt netieša diskriminācija pilsonības 
dēļ.

Tomēr svarīgi norādīt, ka, lai secinātu, ka noteikums nav saderīgs ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 18. pantu, saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas praksi nepietiek ar 
konstatējumu, ka prasība rada netiešu diskrimināciju pilsonības dēļ. Jāpārbauda arī, vai 

                                               
1 Cita starpā spriedums lietā 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, 1974, ECR 153, 11. punkts.
2 Cita starpā lieta C-221/89 Factortame, 1991, ECR I-3905, 32. punkts; lieta C-114/97, 
Komisija pret Spāniju, 1998, ECR I-6717, 44. punkts; lieta C-279/93, Finanzamt Köln pret 
Schumacker, 1995, ECR I-225, 28. un 29. punkts.
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attiecīgais noteikums ir pamatots un samērīgs1.

Turklāt iepriekš minētās Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra 
Regulas (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu 
izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1348/2000, mērķis ir nodrošināt tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu 
ātru un efektīvu izsniegšanu to pušu starpā, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs. Regula 
apstiprina iespēju izsniegt dokumentus citās dalībvalstīs, izmantojot pasta pakalpojumus. Lai 
gan saskaņā ar šīs regulas 14. pantu katrai dalībvalstij, izmantojot pasta pakalpojumus, 
ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu vai izmantojot kaut ko līdzvērtīgu, ir tiesības 
tieši izsniegt tiesas dokumentus personām, kas dzīvo citā dalībvalstī, tās var arī izvēlēties 
izmantot citas šajā regulā paredzētās procedūras, lai nodrošinātu vēl lielāku drošību, ka 
izsniegtie dokumenti ir pienācīgi saņemti.

Visbeidzot, iepriekš minētā pienākuma novērtējumā tiks arī ņemti vērā Polijas Civilprocesa 
kodeksa 165. panta 2. punkta noteikumi, saskaņā ar kuriem dokumenta izsniegšanas datums ir 
datums, kad tas ir piegādāts tiesai vai Polijas valsts pasta operatoram.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija plāno vērsties Polijas iestādēs saistībā ar c) punktā 
norādītajiem jautājumiem.

Vienlaikus Komisija ļoti rūpīgi uzrauga spēkā esošo Eiropas juridisko instrumentu 
efektivitāti. Kā noteikts Regulas Nr. 1393/2007 24. pantā, Komisija vēlākais 2011. gada 
1. jūnijā iesniegs ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā Komisija plāno izskatīt 
iespēju izmantot modernos elektroniskās saziņas līdzekļus, lai dotu iespēju droši apmainīties 
ar informāciju. Šajā ziņojumā un, iespējams, pārskatot regulu, jāizvērtē nepieciešamība ieviest 
kopējus obligātos standartus vai standarta civilprocesuālos noteikumus attiecībā uz 
dokumentu izsniegšanu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. septembrī.

Polijas iestādes atbildēja uz Komisijas veikto izmeklēšanu 2011. gada 7. jūnijā. Polijas 
Tieslietu ministrijas atbildē tika uzsvērta gatavība uzsākt sagatavošanās darbus, lai risinātu 
Komisijas aktualizētos jautājumus. Tomēr ar šo atbildi netika sniegtas nekādas garantijas par 
grafiku un iznākumu darbam, kura mērķis nepieciešamo izmaiņu veikšana Polijas 
Civilkodeksā. Šā iemesla dēļ Komisija kā Līguma sargs uzrauga pašreizējo ES juridisko 
instrumentu efektivitāti un atbilstīgi reaģēs. Komisija iesniegs ziņojumu par Regulas Nr. 
1393/2007 piemērošanu līdz 2012. gada pirmajam ceturksnim. Šajā ziņojumā Komisija 
paredz apsvērt iespējas izmantot modernus elektroniskās saziņas līdzekļus, lai veicinātu drošu 
korespondenci. Ziņojumā un, iespējams, pārskatā vajadzētu arī novērtēt nepieciešamību 

                                               
1 Cita starpā lieta C-398/92, Mund & Fester pret Hatrex Internationaal Transport, 1994, ECR
I-467, 16. un 17. punkts; lieta C-29/95, Pastoors, 1997, ECR I-285, 24. punkts; lieta C-
323/95, Hayes pret Kronenberger, 1997, ECR I-1711, 24. punkts.
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izveidot civilprocesa kopējas minimuma normas vai standarta noteikumus dokumentu 
izsniegšanai.


