SADARBĪBĀ AR EIROPAS BIZNESA ATBALSTA TĪKLU LATVIJĀ

daži gadījumi, kad uzņēmēji ar tiesas starpniecību
lūguši parādnieka kontu apķīlāšanu citā ES valstī.
Tomēr tieslietu speciālisti uzskata, ka šī vienkāršotā
pārrobežu prasību risināšanas metode kļūs arvien
populārāka, tā tikai aktīvāk jāiedzīvina ikdienā.
Jāņem vērā, ka Lielbritānijā un Dānijā šī regula
nav spēkā, tāpēc tur kreditors nevar iesniegt šādu
apķīlāšanas rīkojumu, kā arī kreditori no šīm valstīm
nevar izmantot EAPO iespējas citās ES dalībniecēs.

Kā tas darbojas?
Ja kādam Latvijas uzņēmumam ir parādā naudu
uzņēmums no citas ES valsts, tiesa var izdot rīkojumu iesaldēt tā bankas kontā esošos līdzekļus. Tas
neļaus parādniekam pārvietot šo naudu uz citurieni,
noslēpt vai iztērēt pirms tiesas nolēmuma, kas
apdraudētu iespēju izpildīt tiesas nolēmumu.

ES dod
iespēju risināt
pārrobežu
strīdus ātrāk
un efektīvāk
Viena no Eiropas Savienības (ES)
priekšrocībām ir vienots regulējums dažādiem
savstarpējiem darījumiem, tai skaitā gadījumos,
kad sadarbība nav noritējusi veiksmīgi un ir
nepieciešams vērsties pret darījuma partneri
ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu vai
līguma nosacījumu izpildi. Uzņēmēji ES valstīs
jau pašlaik var izmantot vairākas vienkāršotas
procedūras ātrai un efektīvai pārrobežu prasību
kārtošanai, un viena no tādām ir Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojums (EAPO).
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Lai sāktu procedūru, jāaizpilda EAPO pieteikuma
veidlapa. Ir vairāki veidlapu veidi – tie visi pieejami
tiešsaistē portālā e-justice.europa.eu. Pieteikumam
jāpievieno visi apliecinošie dokumenti. Turklāt
šādu apķīlāšanas prasību var iesniegt gan pirms
plānotās tiesvedības par parāda piedziņu, gan
jebkurā tiesvedības stadijā.

Kas ir EAPO?
Pēc būtības EAPO ir pārrobežu prasības
nodrošināšanas instruments, kas ļauj kreditoram
vienā ES valstī lūgt iesaldēt līdzekļus parādnieka
bankas kontā citā ES valstī. To gan var izmantot
tikai tad, ja tiesa, kas veic procedūru, vai kreditora
domicila valsts atrodas citā dalībvalstī, kas nav valsts,
kurā tiek uzturēts parādnieka konts. Procedūra
izveidota, lai atvieglotu parādu piedziņu ES teritorijā.
EAPO iegūšanas kārtību nosaka Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014.
Tās mērķis ir atvieglot pārrobežu parādu piedziņu
civillietās un komerclietās, bet ne nodokļu, muitas
vai administratīvajās lietās. Regula neattiecas
arī uz šķīrējtiesu, sociālā nodrošinājuma
lietām, testamentiem un mantojumu. Arī tad, ja
parādniekam uzsākts maksātnespējas process,
EAPO izmantot nevarēs.
Regula ir kļuvusi piemērojama gluži nesen –
2017. gada 18. janvārī, procedūra ir salīdzinoši
jauna un maz izmantota. Latvijā līdz šim bijuši vien

Kreditoram nav pienākuma parādnieku iepriekš
informēt par šīs procedūras piemērošanu. Tāpat kreditoram nav nepieciešams zināt precīzu parādnieka
bankas konta informāciju – pieteikumā pietiek norādīt
tikai banku, kurā šis konts tiek turēts. Savukārt, ja
nav zināms pat bankas nosaukums, saskaņā ar regulu kreditors pieteikumā var lūgt tiesu to noskaidrot.
Parādniekam savukārt ir iespēja apstrīdēt EAPO,
aizpildot attiecīgu pieteikumu un pieprasot
tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu. Ar
pieteikumu jāvēršas tiesā vai – ja tas ir paredzēts
valsts tiesību aktos – iestādē, kas atbild par izdotā
rīkojuma izpildi. Pieteikums jāsniedz tajā valstī, kur
atrodas apķīlātais konts.
Informācijai – Tieslietu ministrija ir izdevusi
arī regulas piemērošanas rokasgrāmatu, kurā
procedūra attēlota shēmās. Tā paredzēta
tiesnešiem un izpildītājiem, tomēr var izrādīties
noderīgs kā informatīvs materiāls arī citiem – https://
www.tiesas.lv/Media/Default/Topicality/TA%20
rokasgramata%20shemas_gatavs.pdf

