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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0827/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Gerhard 
Pollheide un Anita Brandt un kam pievienoti 2 paraksti, par iespējamu 
Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējiem pieder uzņēmums Vācijā un vēl viens uzņēmums Spānijā ar mērķi 
attīstīt mākslinieku koloniju Spānijā. Spānijas uzņēmumam pieder zemes gabals Spānijā. 
Sakarā ar strīdu kaimiņu starpā Vācijas uzņēmums tika iesūdzēts tiesā attiecībā uz šīm 
īpašumtiesībām, lai arī šis uzņēmums nav likumīgais īpašnieks. Regulā (EK) Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir noteikts princips, ka 
strīdu risināšanā kompetentas ir pilsoņu un uzņēmumu domicila tiesas. Šajā gadījumā tās 
būtu Vācijas tiesas. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Spānijas tiesu spriedumi, 
nemaz nerunājot par to, ka tos pieņēma korumpēts tiesnesis, nav spēkā. Viņi ir 
ierosinājuši lietu Spānijā pret tiesnesi un kaimiņu. Lieta tiek izskatīta arī Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par Regulas (EK) Nr. 44/20011 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās pārkāpšanu un nepareizu 
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piemērošanu. 

2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 stājās spēkā 2002. gada 1. martā, un tā ir 
tieši piemērojama visās dalībvalstīs (uz Dāniju attiecas īpaši noteikumi). Šī regula inter alia
reglamentē tiesu jurisdikciju, un saskaņā ar tās 2. pantu personas, kuru domicils ir kādā 
dalībvalstī, var iesūdzēt attiecīgās dalībvalsts tiesā. Regula ir piemērojama gan fiziskām, gan 
arī juridiskām personām (piemēram, uzņēmējsabiedrībām). Uzņēmējsabiedrības vai citas 
juridiskas personas domicils ir vietā, kur tai ir statūtos noteiktā atrašanās vieta, galvenais 
birojs vai galvenā darbības vieta (Regulas 60. pants). Īpašā jurisdikcija ir reglamentēta 
Regulas 5.–7. pantā, kas nosaka galvenajai normai alternatīvu jurisdikciju, t. i., atbildētāja 
domicilu. Izņēmuma jurisdikcija ir reglamentēta Regulas 22. pantā. Saskaņā ar šo pantu 
strīdos par nekustamā īpašuma lietu tiesībām vai nekustamā īpašuma nomu tās dalībvalsts 
tiesām, kurā atrodas īpašums, ir izņēmuma jurisdikcija. Lietu tiesības ietver prasības attiecībā 
uz nekustamā īpašuma platību, sastāvu, īpašumtiesībām vai piederību un šo tiesību 
aizsardzību. 

Ņemot vērā lūgumrakstā norādītos faktus, lūgumraksta iesniedzēju minētais strīds ir par 
īpašumtiesībām uz zemes gabalu Spānijā. Tādējādi saskaņā ar Regulas 22. pantu Spānijas 
tiesām šajā lietā ir izņēmuma jurisdikcija. Līdz ar to Spānijas tiesas ir pareizi piemērojušas 
Regulas jurisdikcijas noteikumus. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta iesniedzējiem. 


