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Martiny/Medin
Piedāvātie risinājumi
1. lieta: „Pamestais ķeltu tīģeris”
I. Latvijas tiesu jurisdikcija
1. Šķiršanās
a) Briseles IIbis regulas piemērošana (1. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
b) Jurisdikcija atbilstoši Brisele II-bis regulai?
c) Iepriekš izlemjams jautājums par laulības pastāvēšanu: Spēkā esoša laulība
Iepriekš izlemjamu jautājumu parasti aplūko kā galveno jautājumu (iepriekš
izlemjama jautājuma neatkarīgs risinājums)
Anita: Vācijas Ievada likuma 11., 13. pants no Vācijas skatpunkta.
Māris: 11. pants, Latvijas Civillikums: Īrijas likumi
d) Jurisdikcijas pamats (3. panta 1.punkta, 6. ievilkums, Brisele II-bis regula):
Pastāvīga dzīvesvieta Latvijā un pilsonība dota.
2. Rezultāts: jurisdikcija eksistē.
II. Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
1. Laulības šķiršana
a) Romas III regulas piemērojamība (1. panta 1.punkts)
b) Iepriekš izlemjams jautājums par laulības pastāvēšanu (1. panta 2.punkta
(b) apakšpunkts, Roma III regula): Spēkā esoša laulība
c) Skaidra vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli atbilstoši Romas III regulas
5. pantam
d) Viena laulātā pilsonības valsts tiesību akti (5. panta 1.punkta (c) apakšpunkts,
Roma III regula). Turklāt Vācijas pilsonība tiek uzskatīta par „aktīvu”.
e) Rakstveida forma tiek uzskatīta par pietiekamu (7. panta 1.punkts, Roma III regula).
2. Rezultāts: Piemērojami Vācijas tiesību akti attiecībā uz laulības šķiršanu.

1. lieta: lietas 1. variants
I. Jurisdikcija
Bez izmaiņām.
II. Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
1. Šķiršanās
a) Roma III regulas piemērojamība (1. panta 1.punkts)
b) Piemērojamie tiesību akti
aa) Puses nav izvēlējušās piemērojamos tiesību aktus (+)
bb) Piemērojamie tiesību akti bez izvēles (8. pants, Roma III regula) (+)
8. panta (d) apakšpunkts, Roma III regula: tiesas valsts likums. Citas
noteikuma alternatīvas nav piemērojamas.

2. Rezultāts: tiek piemēroti Latvijas tiesību akti.

1. lieta: lietas 2. variants
Tie paši kolīziju normu noteikumi piemērojami laulāto atšķiršanai. Tik tālu, nekas nemainās.

2. lieta: „Ziemeļu šarms”
I. Latvijas tiesu jurisdikcija
1. Laulības šķiršana (+)
a) Briseles IIbis regulas piemērojamība (1. panta 1.punkta a) apakšpunkts)
b) Jurisdikcija atbilstoši Brisele II-bis regulai (3. panta 1.punkta 1. un 2. ievilkums,
Brisele II-bis)
2. Laulāto īpašums (+)
a) Nav ES regulējuma
b) Latvijas tiesību aktu piemērošana
Laulāto īpašuma prasībām saistībā ar laulības šķiršanas tiesvedību Latvijas tiesai arī ir
jurisdikcija laulāto īpašuma jautājumos.
3. Uzturēšanas pienākums (+)
a) Uzturēšanas saistību regulas piemērošana (1. panta 1.punkts)
b) Jurisdikcija atbilstoši Uzturēšanas saistību regulai
(3. panta (a) vai (b) un (c) apakšpunkti, Uzturēšanas saistību regula)
II. Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
1. Laulības šķiršana
a) Roma III regulas piemērojamība (1. panta 1.punkts, Roma III regula)
b) Piemērojamie tiesību akti: Latvijas likums
(8. panta (a) vai (b) apakšpunkts, Roma III regula)
2. Laulāto īpašums
a) Nav ES regulējuma
b) Latvijas SPT piemērošana
aa) Piemērojamie tiesību akti
bb) Latvijas likums
13. pants, Latvijas Civillikums
3. Uzturēšanas pienākums
a) Uzturēšanas saistību regulas piemērošana (1. panta 1.punkts., Uzturēšanas saistību
regula)
b) Hāgas 2007. gada Protokola piemērošana (15. pants, Uzturēšanas saistību regula)
aa) Piemērojamie tiesību akti attiecībā uz bijušo laulāto uzturēšanas prasībām
(1. panta 1.punkts, Hāgas Protokols)
bb) Piemērojamie tiesību akti (3., 5. pants, Hāgas Protokols)
3. lieta: „Latviešu/holandiešu pāris” (izbeigšana/laulības šķiršana)
I. Latvijas tiesu jurisdikcija
1. Laulības šķiršanās
a) Brisele II-bis regulas piemērojamība (-/+)
Saskaņā ar valdošo uzskatu nav jurisdikcijas attiecībā uz viendzimuma laulībām
atbilstoši Brisele II-bis.
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b) Jurisdikcija saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem (+/?)
2. Rezultāts: jurisdikcija eksistē.
II. Piemērojamo tiesību aktu noteikšana
1. Romas III regulas piemērojamība (1. pants, Roma III)
2. Laulības šķiršana (1. pants, Roma III) (+)
3. Atšķirības nacionālajos tiesību aktos (13. pants) (+)
Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem šādu laulību neuzskata par spēkā esošu.
Latvijā laulības šķiršana nav iespējama.
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