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Temats: Lūgumraksts Nr. 1093/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. D., ar 
pieprasījumu, lai tiem uzņēmumiem, kas nav ES uzņēmumi, būtu juridiskais 
statuss ES, ja tie vēlas veikt tirdzniecību tās robežās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina ieviest tiesību aktus, kas uzliktu par pienākumu reģistrēties 
kā juridiskai personai Eiropas Savienībā tiem uzņēmumiem, kuri nav ES uzņēmumi un kuri 
vēlas veikt tirdzniecību tās teritorijā. Viņš atsaucas uz diviem Šveices uzņēmumiem, kas 
piedāvā ceļojumu pakalpojumus. Viņš saskāries ar to, ka sūdzības pret vienu no tiem nevarēja 
izskatīt viņa dzīvesvietas valstī, jo uzņēmuma pārvalde atrodas ārpus ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir ietverti noteikumi par piekļuvi ES tiesām 
pārrobežu lietās.
Šajā regulā tiek noteikts vispārējs princips, ka jurisdikcijas pamatā jābūt atbildētāja 
domicilam. Tādējādi ES uzņēmumi, kuru domicils ir ES teritorijā, jāsūdz tiesā tajā dalībvalstī, 
kurā atrodas to domicils. Ir noteikti aizsargājoši jurisdikcijas pasākumi patērētājiem, darba 
ņēmējiem un apdrošināšanas līgumu gadījumā apdrošināšanas ņēmējiem, apdrošinātajām 
personām vai labuma guvējiem, ļaujot viņiem iesūdzēt otru līgumslēdzēju pusi tajā 
dalībvalstī, kurā ir neaizsargātākās puses domicils.
Līdzvērtīgi nosacījumi ir paredzēti 2007. gada Konvencijā par jurisdikciju un spriedumu 
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atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Lugano konvencija), kuras puses ir ES, Islande, 
Norvēģija, Šveice un Dānija. Tādējādi, ja uzņēmuma domicils ir Islandē, Norvēģijā vai 
Šveicē, Vācijas prasītāja iespēju vērsties Vācijas tiesās, lai veiktu darbību pret šādu 
uzņēmumu, reglamentētu Lugano konvencija, kurā — tāpat kā minētajā regulā — ir ietverts 
vispārējais princips, ka jurisdikcijas pamatā ir atbildētāja domicils.

Regulas normas par jurisdikciju šobrīd nav piemērojamas (ar dažiem izņēmumiem), ja 
atbildētāja domicils ir ārpus ES, tāpēc šajos gadījumos regulā ir atsauces uz valstu tiesību 
aktiem (t. s. „pārējie jurisdikcijas jautājumi”). ES dalībvalstīs noteikumi par jurisdikciju trešo 
valstu atbildētājiem ievērojami atšķiras. Tādējādi iespēja iesūdzēt tiesā Vācijā uzņēmumu, 
kura domicils atrodas ārpus ES, ir atkarīga no Vācijas valsts noteikumiem attiecībā uz 
jurisdikciju. Kā jau iepriekš minēts, ja uzņēmuma domicils ir Islandē, Norvēģijā vai Šveicē, 
tad piemēro Lugano Konvenciju.

Taču regulā ir paredzēts noteikums par jurisdikciju, pamatojoties uz filiāles, aģentūras vai cita 
uzņēmuma domicilu tā uzņēmuma dalībvalstī, kuram nav domicila ES teritorijā. To 
reglamentē 9. panta 2. punkts (strīdi, kas saistīti ar apdrošināšanu), 15. panta 2. punkts (strīdi 
saistībā ar patērētāju līgumiem) un 19. panta 2. punkts (strīdi saistībā ar darba līgumiem). 
Šajos pantos ir noteikts, ka tad, ja uzņēmumam ir filiāle, aģentūra vai cits uzņēmums 
dalībvalstī, tad uzskata, ka jautājumos, kas izriet no to darbības, tie ir līdzvērtīgi darba devēja, 
apdrošinātāja vai patērētāja līguma puses domicilam šajā dalībvalstī arī tad, ja to domicils 
atrodas ārpus ES. Tādējādi neaizsargātākā puse (patērētājs, darba ņēmējs, apdrošināšanas 
ņēmējs, apdrošinātā persona vai labuma guvējs) var iesūdzēt otru līgumslēdzēju pusi (ja tās 
domicils ir ārpus ES) tajā dalībvalstī, kurā atrodas tās filiāle, aģentūra vai cits uzņēmums. 
Tādējādi ir nodrošināta piekļuve ES tiesām. Uz šo jurisdikciju attiecas nosacījums, ka 
attiecīgais strīds izriet no šīs filiāles, aģentūras vai cita uzņēmuma darbībām. 
Ja ārvalstu uzņēmumam nav ne domicila Eiropas Savienības dalībvalstī, ne arī filiāles, 
aģentūras vai cita uzņēmuma, tad iepriekš minētajos gadījumos piekļuvi tiesai reglamentē 
valsts tiesību akti.

Nesen veiktajā Regulas (EK) Nr. 44/2001 pārstrādāšanā Komisija ierosināja piemērot 
pašreizējos jurisdikcijas noteikumus arī tiem atbildētājiem, kuru domicils ir trešās valstīs, un 
saskaņot dalībvalstu jurisdikcijas noteikumus attiecībā uz meitasuzņēmumiem. Ja tiktu 
ieviestas šīs pārmaiņas, visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu vienlīdzīgas iespējas 
vērsties tiesās Eiropā. Taču likumdošanas partneri šo vispārējo piemērošanas jomas 
paplašināšanu neatbalstīja. Tika panākta vienošanās par daļēju jomas paplašināšanu 
neaizsargātāko pušu (patērētāju un darba ņēmēju) interesēs, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības obligāto tiesību aktu īstenošanu. Pārstrādātā regula (Regula (ES) Nr. 1215/2012) 
stāsies spēkā 2015. gada janvārī.

Secinājums
Ja atbildētāja uzņēmuma domicils ir ES teritorijā, būtu jāpiemēro Regula (EK) Nr. 44/2001. 
Ja atbildētāja uzņēmuma domicils ir Islandē, Norvēģijā vai Šveicē, tad būtu jāpiemēro Lugano 
konvencija. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka uzņēmums „Ith AG Kunast” ir Šveices 
uzņēmums. Komisija nevar pārbaudīt, vai šim uzņēmumam patiešām ir domicils Šveicē. Ja tas 
tā būtu, tad tiktu piemērota Lugano konvencija un Šveices tiesas varētu būt kompetentas veikt 
tiesvedību saskaņā ar vispārējo jurisdikcijas noteikumu par atbildētāja domicilu. Taču Vācijas 
tiesas varētu būt kompetentas, piemēram, saskaņā ar noteikumiem par līgumsaistību 
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jurisdikciju (5. panta 1. punkts). 
Ja atbildētāja uzņēmuma domicils ir ārpus ES, Islandes, Norvēģijas vai Šveices, tad būtu 
jāpiemēro Vācijas tiesību akti.


