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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0827/2011 dėl Reglamento 44/2001/EB dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo tariamo 
pažeidimo, kurią pateikė Vokietijos piliečiai Gerhard Pollheide ir Anita 
Brandt, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai turi vieną įmonę Vokietijoje, o kitą – Ispanijoje menininkų bendruomenės 
kūrimo Ispanijoje tikslais. Ispanijoje esančiai įmonei priklauso tam tikras žemės sklypas. Tarp 
kaimynų kilus ginčui, Vokietijos įmonė dėl šios nuosavybės buvo paduota į teismą, nors ji ir 
nėra teisėta savininkė. Reglamente 44/2011/EB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nustatytas principas, pagal kurį 
ginčų sprendimo kompetencija tenka piliečių ir įmonių nuolatinės gyvenamosios ar 
įsisteigimo vietos teismams. Šiuo atveju tai – Vokietijos teismai. Peticijos pateikėjai tikina, 
kad Ispanijos teismų sprendimai – be to, kad yra priimti korumpuoto teisėjo – yra 
negaliojantys. Ispanijoje jie padavė į teismą teisėją ir kaimyną. Byla taip pat nagrinėjama 
Europos Žmogaus Teisių Teisme.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Atrodo, kad peticijos pateikėjai skundžiasi dėl Reglamento 44/2001/EB1 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pažeidimo ir 
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netinkamo jo taikymo. 

2000 m. gruodžio 22 d. Reglamentas 44/2001/EB įsigaliojo 2002 m. kovo 1 d. ir yra tiesiogiai 
taikomas visose valstybėse narėse (sudarytas specialus susitarimas, susijęs su Danija).
Reglamentu, be kita ko, reglamentuojama teismų jurisdikcija, ir remiantis jo 2 straipsniu, 
valstybėje narėje gyvenantiems asmenims byla keliama tos valstybės narės teismuose. 
Reglamentas taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims (pvz., įmonėms). Bendrovės arba 
juridinio asmens nuolatinė buvimo vieta yra ten, kur yra jų oficiali buveinės vieta, centrinė 
administracija arba pagrindinė verslo vieta (reglamento 60 straipsnis). Specialioji jurisdikcija 
reglamentuojama reglamento 5–7 straipsniais, kuriuose nustatyta alternatyvioji jurisdikcija, 
t. y. atsakovo gyvenamoji vieta. Išimtinė jurisdikcija reglamentuojama reglamento 
22 straipsniu. Remiantis šiuo straipsniu, ginčai dėl daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą ar 
teisėtą naudojimąsi svetimu turtu priklauso tos valstybės narės, kurioje yra tas turtas, išimtinei 
teismo jurisdikcijai. Daiktinė teisė apima tokius ieškinius, kaip ieškiniai, susiję su 
nekilnojamojo turto mastu, turiniu, nuosavybe ar valdymu ir šių teisių apsauga. 

Remiantis peticijoje pateiktais įrodymais atrodo, kad ginčas, kurį mini peticijos pateikėjai, 
susijęs su Ispanijoje esančios žemės nuosavybe. Todėl remiantis reglamento 22 straipsniu 
atrodo, kad šiuo atveju išimtinę jurisdikciją turi Ispanijos teismai. Taigi Ispanijos teismai 
tinkamai taikė reglamento jurisdikcijos taisykles. 

Išvada

Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija negali imtis peticijos pateikėjui palankių 
veiksmų.“ 


