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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1058/2019, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā M. B., par 
Eiropas tiesību aktu iespējamiem pārkāpumiem Vācijas tiesā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz ES tiesību aktu iespējamiem pārkāpumiem Vācijas 
tiesā laulības šķiršanas procedūrā lietā, par kuru ierosināta cita procedūra Polijas tiesā. 
Lūgumraksta iesniedzēja savā laulības šķiršanas pieteikumā pieprasīja lemt jautājumu par 
aizgādību pār viņas meitu. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka saskaņā ar Vācijas un Eiropas 
tiesību aktiem lietas izskatīšana ex officio ir jāaptur, ja attiecīgo pušu prasība jau tiek izskatīta. 
Tomēr Vācijas tiesa nav apturējusi tiesvedību un ir uzsākusi lietas izskatīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksta iesniedzēja ir Polijas pilsone, kura ir precējusies ar Vācijas pilsoni, un 2019. gada 
19. aprīlī viņiem piedzima meita. Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka pēc meitas 
piedzimšanas vīrs pret viņu esot izturējies agresīvi, un 2019. gada 13. maijā viņa Polijas 
Krakovas apgabala tiesā iesniedza pieteikumu par laulības šķiršanu un ekskluzīvu aizgādību 
pār viņas nepilngadīgo meitu. Viņa norāda, ka tā paša gada 5. septembrī viņas vīrs paralēli 
uzsāka tiesvedību Rostokas reģionālajā tiesā Vācijā par piekļuves tiesībām savai 
nepilngadīgajai meitai. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņa ir lūgusi Rostokas reģionālo 
tiesu Vācijā apturēt tiesvedību, kamēr lieta par vecāku aizgādību tiek izskatīta Polijas tiesā, 
kurai, kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, pirmajai iesniegta prasība izskatīt šo laulības un 
vecāku atbildības lietu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Rostokas reģionālā tiesa nav 
veikusi nekādus pasākumus tiesvedības apturēšanai, neraugoties uz to, ka viņa tiesu ir 
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informējusi par paralēlo tiesvedību Polijas tiesā, un līdz ar to pieļauts regulas “Brisele IIa”1 
19. panta pārkāpums, neapturot tiesvedību un turpinot lietu izskatīt. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka ar šādu rīcību Vācijas tiesa pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus. Viņa uzskata, 
ka notiek ES tiesību pārkāpums un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību apturēt šādu Savienības 
tiesību pārkāpumu Vācijā.

Komisijas konstatējumi

Savienības tiesības lietās par vecāku atbildību ir ietvertas regulā “Brisele IIa”. Regulas tvērums 
un mērķi balstās uz dalībvalstu tiesu sistēmu savstarpējas uzticēšanās principu. Tādēļ regulā 
galvenā uzmanība ir pievērsta tiesvedības par vecāku atbildību pārrobežu elementiem, paredzot 
kopīgus noteikumus, ar kuriem nosaka, kuras dalībvalsts tiesas un iestādes ir kompetentas 
attiecīgo lietu izskatīt, un to, kā vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu atzīt un nodrošināt tā 
izpildi citā dalībvalstī. 

Regula nereglamentē materiālo ģimenes tiesību jautājumus, piemēram, nedefinē un nenosaka 
aizgādību un saskarsmes tiesības, un tie Savienības kompetencē neietilpst. Šos jautājumus 
reglamentē valstu tiesību akti, un par tiem ir atbildīgas tikai dalībvalstis, turklāt Komisija nevar 
uzraudzīt, kā valsts tiesību aktus piemēro valsts tiesas.

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz regulas “Brisele IIa” 19. pantu, kurā 
noteikts, ka tiesai, kurā prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas iniciatīvas jāaptur tiesvedība līdz 
tiek noteikta tās tiesas piekritība, kurā pirmajā iesniegta prasība. Tikai un vienīgi tās tiesas 
kompetencē, kurā pirmajā iesniegta prasība, ir lemt par savu jurisdikciju. Tiesa, kurā pirmajā 
iesniegta prasība, lemj par savu jurisdikciju veidā, kā paredz tās procesuālie noteikumi, un 
saskaņā ar “Briseles IIa” regulas 16. panta noteikumiem par to, kad uzskatāms, ka tiesā ir 
iesniegta prasība. Tas, kurā brīdī un kādā veidā tiek vai netiek noteikta tās tiesas jurisdikcija, 
kurā pirmajā iesniegta prasība, ir jāizlemj saskaņā ar šīs tiesas procesuālajām tiesībām. 

No pieejamās informācijas Komisijai nav iespējams izdarīt secinājumu par to, vai ir pārkāptas 
ES tiesības. Šķiet, ka Vācijas tiesa, kurā, iespējams, prasība iesniegta pēc prasības iesniegšanas 
Polijas tiesā, pēc lūgumraksta iesniedzējas iniciatīvas tika informēta par notiekošo paralēlo 
tiesvedību Polijā. Komisijai nav zināms, vai Vācijas tiesa šajā jautājumā ir vai nav sazinājusies 
ar Polijas tiesu.

Vispārīgi runājot, saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem Komisijai ir tiesības vien pārbaudīt 
dalībvalstu veiktos iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Komisija nevar 
iejaukties tiesvedībā atsevišķā lietā privātpersonas vārdā. 

Uzraugot ES tiesību aktu pareizu piemērošanu dalībvalstīs, Komisija rīkojas vispārējās 
interesēs un parasti neiejaucas atsevišķos gadījumos. Komisija principā uzsāk oficiālas 
procedūras tikai tad, ja konstatē sistemātiskus un pastāvīgus pārkāpumus, nevis atsevišķus 
izolētus gadījumus, kad tiesību akti varētu būt tikuši piemēroti nepareizi. Jebkurā gadījumā 
Komisija nerīkojas un nevar rīkoties atsevišķu personu vārdā, tāpēc pat tad, ja tiek uzsākta 
pienākumu neizpildes procedūra, viņiem jāturpina sava tiesvedība un vajadzības gadījumā pēc 
tam, kad visi valsts līmenī esošie tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, jāvēršas Eiropas 

1 Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 23.12.2003., 
1.–29. lpp.
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Cilvēktiesību tiesā.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju Komisija nevar noteikt, vai šajā 
gadījumā ir noticis Savienības tiesību aktu pārkāpums. Iepriekš minēto iemeslu dēļ lūgumraksta 
iesniedzējai ir jāaizstāv savas tiesības tiesā, izmantojot pieejamos tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus. Vienīgi Komisijas ziņā ir izlemt, vai sākama pienākumu neizpildes procedūra pret 
dalībvalsti.


