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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1031/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luigi 
Coda, par civillietu spriedumu atzīšanu ģimenes tiesību jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā izvirzīti vairāki jautājumi saistībā ar Anglijā pieņemtu nolēmumu par laulības 
šķiršanu piemērošanu Itālijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa tiesības uz taisnīgu 
tiesu ir pārkāptas un aicina saskaņot pārrobežu ģimenes tiesības ES, lai stiprinātu attīstību un 
tiesiskumu ES tādā veidā, kas nākotnē aiztaupītu daudz ciešanu Eiropā dzīvojošiem bērniem 
un vecākiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Itālijā, pauž zināmas bažas par Anglijā pieņemta laulības 
šķiršanas nolēmuma piemērošanu Itālijā un īpaši par lēmuma daļu, kas attiecas uz 
„uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu” viņa diviem bērniem, kuri dzīvo Anglijā ar savu māti.

Komisijas komentārs

Komisija sniedza atbildi lūgumraksta iesniedzējam par „uzturlīdzekļu maksāšanas 
pienākuma” atskaitīšanu no nodokļu maksātāja kopējās summas saskaņā ar lūgumrakstu 
Nr. 0627/2008, uz kuru lūgumraksta iesniedzējs atsaucas.
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Pirmkārt, jānorāda, ka materiālās ģimenes tiesību normas ietilpst dalībvalstu kompetencē un 
ar Eiropas tiesību aktiem tika saskaņoti tikai tie starptautisko privāttiesību aspekti, kuri 
attiecās uz pārrobežu situācijām.

Attiecībā uz pārrobežu ģimenes tiesību saskaņošanu ES, ir jau daži Eiropas tiesību akti, kuros 
aplūkoti ģimenes tiesību pārrobežu jautājumi. Padomes 2003. gada 27. novembra 
Regula (EK) Nr.°2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un 
vecāku atbildības lietās1 ir galvenais ES ģimenes tiesību akts ģimenes tiesību jomā, kas 
attiecas uz bērniem. Tajā ietverti tikai kopēji noteikumi par jurisdikciju un esošo spriedumu 
atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī. Piemērojama ir arī Padomes 2008. gada 18. decembra 
Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu 
un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās. Šo regulu piemēro pārrobežu uzturlīdzekļu 
pieteikumiem, kuri izriet no ģimenes attiecībām, un tā nodrošina uzturlīdzekļu efektīvu un 
ātru piedziņu.

Turklāt divus nesenos tiesību aktu priekšlikumus, kuri attiecas uz savstarpēju nolēmumu 
atzīšanu laulāto mantisko attiecību lietās un reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām 
Komisija pieņēma 2011. gada martā2. Pašreiz notiek sarunas par šiem priekšlikumiem. Šajās 
iniciatīvās ir ietverti noteikumi par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem un par 
atzīšanu un izpildi. Tādējādi tajās aplūkoti precētu pāru un pāru, kas reģistrējuši savas 
partnerattiecības, mantisko attiecību sekas starptautisko privāttiesību aspektā. Šo priekšlikumu 
mērķis ir atvieglot dzīvi aizvien pieaugošajam skaitam starptautisko pāru gadījumā, ja viņu 
savienība tiek šķirta ar laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu vai viena laulātā nāves 
gadījumā.

Secinājums

Kaut gan Komisija atzīst, ka ir nepieciešamas iniciatīvas attiecībā uz pārrobežu situācijām, 
piemēram, tādām kā lūgumraksta iesniedzēja gadījums, pašreizējā situācijā, kā paskaidrots 
iepriekš, netiek mēģināts saskaņot tādu jēdzienu definīcijas kā bērna uzturēšana un alimenti.

                                               
1 OV L 338, 23.12.2003.
2 COM(2011) 126 galīgā redakcija un COM(2011) 127 galīgā redakcija.


