
CM\911583LV.doc PE494.745v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1402/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Bernd 
Leinberger, par Vācijas un Slovākijas tiesu izdotajiem nolēmumiem lietā saistībā 
ar viņa saskarsmes tiesībām un saimnieciskajiem pienākumiem attiecībā uz viņa 
ārlaulībā dzimušo dēlu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Slovākijas pilsones 2008. gadā ārlaulībā dzimušā dēla tēvs.
2009. gadā māte kopā ar viņu bērnu atgriezās Slovākijā. Abu valstu kompetentās tiesas ir 
noraidījušas lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par nolaupīšanu un viņa prasību dalīt vecāku 
pilnvaras. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata arī, ka uzturlīdzekļi, ko viņam piesprieda maksāt 
Slovākijas tiesa, ir pārmērīgi lieli. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī, ka procesa laikā 
Slovākijā viņam netika nodrošināts mutiskais un rakstiskais tulkojums, un viņš uzsver, ka tas 
ir pretrunā ar ES noteikumiem šajā jomā. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu uzņemties šo 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

ES ģimenes tiesību instrumenti attiecas uz jurisdikcijas jautājumiem, piemērojamiem tiesību 
aktiem, spriedumu atzīšanu un piemērošanu pārrobežu situācijās, proti, ja vienas dalībvalsts 
tiesu iestāžu nolēmums jāīsteno citā dalībvalstī. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju Slovākijas tiesu iestādes pieņēma nolēmumu gan attiecībā uz vecāku atbildību, 
gan attiecībā uz strīdu par uzturlīdzekļiem, un lūgumraksta iesniedzējs uzskata šo nolēmumu 
par sev nelabvēlīgu. 
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Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (Briseles IIa regula) pašlaik ir 
galvenais ES tiesību instruments tiesu iestāžu sadarbības jomā attiecībā uz civillietām, kas 
attiecas uz ģimenes tiesībām. Briseles IIa regulā cita starpā paredzēta nolēmumu par 
uzraudzības un saskarsmes tiesībām savstarpēja atzīšana. Regulas darbības jomā ietilpst visi 
nolēmumi jautājumos par vecāku atbildību neatkarīgi no tā, vai vecāki ir vai ir bijuši 
precējušies. Konkrētajā situācijā, šķiet, Slovākijas tiesu iestādes ir pasludinājušas spriedumu 
par uzraudzības tiesībām, un šis spriedums tiek īstenots Slovākijas Republikā, tādēļ uz šo 
gadījumu Briseles IIa regula neattiecas. 

Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem 
tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās sāka 
piemērot no 2011. gada 18. jūlija. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja lieta ir uzsākta 
2009. gadā, proti, pirms tika sākta šīs regulas piemērošana. Regula paredz efektīvu sistēmu ne 
tikai uzturlīdzekļu atgūšanai Eiropas Savienībā, bet arī uzturlīdzekļu apmēra noteikšanai un 
mainīšanai. Dalībvalstis iecēla tā dēvētās centrālās iestādes, kuru kompetencē ir sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem uzturlīdzekļu jautājumos. 

Civiltiesiskās sadarbības jomā pieņemtajos ES tiesību aktos nav prasīts, lai dalībvalstis 
tiesvedības laikā nodrošinātu rakstiskas un mutiskas tulkošanas pakalpojumus. Tādēļ šādu 
noteikumu pieņemšana ietilpst dalībvalstu kompetencē atbilstīgi vispārīgi piemērojamai 
kārtībai par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Secinājums

Ņemot vērā visu iepriekšminēto un to, ka nav pieņemti Eiropas līmeņa noteikumi par 
lūgumrakstā izklāstītajiem jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz rakstiskas un mutiskas tulkošanas 
pakalpojumu sniegšanu dalībvalstīs notiekošu civillietu tiesvedības procesos, Komisija 
uzskata, ka tā nevar iejaukties šajā jautājumā. Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam 
panākt viņa tiesību ievērošanu, izmantojot valsts tiesību aktos paredzētos līdzekļus.


