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1. Įžanga

Šiuo metu ES lygmeniu taikomos įvairios priemonės pvz., Europos ieškinių dėl nedidelių 
sumų nagrinėjimo procedūra, Europos mokėjimo įsakymo procedūra, neginčytinų reikalavimų 
Europos vykdomasis raštas. Nepaisant to, kad šios priemonės palengvina teismo sprendimų 
dėl tarpvalstybinių skolų išieškojimo pripažinimą, pereinamojo laikotarpio priemonių srityje 
dar daug ką reikėtų nuveikti.

Manoma, kad kiekvienais metais apie 2,6 proc. Europos įmonių metinės apyvartos 
prarandama dėl neapmokėtų skolų. Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su skolų išieškojimu, 
nesusietumo skolininkas gali lengvai pervesti pinigus iš vienos valstybės narės banko 
sąskaitos į kitos valstybės narės banko sąskaitą. 

Kaip teigiama Europos Komisijos ataskaitoje1 galima išskirti keturis dabartinės padėties 
trūkumus:

 nacionalinės teisės aktais nustatytos įsakymų, kuriais blokuojamas banko sąskaitose 
laikomas turtas, išdavimo sąlygos valstybėse narėse yra labai skirtingos2;

 daugelis valstybių narių nenumato galimybės gauti informaciją apie skolininko banko 
sąskaitos vietą;

 sąskaitos blokavimo įsakymo gavimo ir įvykdymo išlaidos tarpvalstybinio pobūdžio 
atvejais paprastai yra didesnės nei nacionalinių bylų atvejais;

 dėl nacionalinių vykdymo procedūrų skirtingumo ir jų trukmės kreditoriai patiria rimtų 
problemų.

Norėdama išspręsti minėtas problemas, Europos Komisija pasiūlė priimti reglamentą, kuriuo 
siekiama pradėti taikyti naują apsauginio pobūdžio teisinę priemonę, vadinamą ESBĮ 
(europinis sąskaitos blokavimo įsakymas), kuri būtų alternatyva nacionalinėms procedūroms. 
Komisija mano, kad pasiūlytos priemonę taikymas įmonėms padėtų atgauti iki 600 mln. eurų 
nesumokėtų skolų3

Pagrindinis Komisijos tikslas yra užtikrinti tikrą ir realų netikėtumo poveikį vykdant ESBĮ, 
kad skolininkai negalėtų panaikinti ar pervesti sumas, laikomas kitos nei tos, kurioje vykdoma 
procedūra, valstybės narės banko sąskaitose. Šiuo tikslu pasiūlyme numatyta, kad Europos 
procedūra būtų prieinama net ir prieš tai, kai išduodamas vykdomasis dokumentas, vykdytinas 
valstybėje narėje, kurioje yra skolininkas4 ir kad ESBĮ būtų išduotas taikant ex parte

                                               
1 Žiūrėkite: pranešimas dėl pasiūlymo dėl reglamento (COM(2011)445; p. 3.
2 Sąskaitos blokavimo įstatymas Sąjungos teisinėje sistemoje nėra universali sąvoka. Priešingai, įvairiose 
sistemose taikomos skirtingos pereinamojo laikotarpio priemonės, pradedant nuo bendrųjų priemonių pvz., 
draudimai (Airija) arba įsakymai (Danija) ir konkrečios priemonės pvz., skolininko turto aprašymo skoloms 
padengti įsakymas (Garnishment Order) Maltoje. Dėl šio aspekto žiūrėkite nacionalinių procedūrų lyginamąją 
analizę siekiant gauti CSES parengtą banko sąskaitos blokavimo įsakymą Europos Komisijos užsakymu 
atliktame tyrime, viešai paskelbtame 2011 m.: "Study for an Impact Assessment on a draft legislative proposal 
on the attachment of bank accounts" (Teisės akto dėl banko sąskaitų arešto pasiūlymo projekto poveikio 
vertinimo analizė), p. 70-85.
3 Žiūrėkite: Komisijos poveikio vertinimas dėl pasiūlymo dėl reglamento (p. 35), galima susipažinti paspaudus 
nuorodą: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 5 straipsnis (Prieinamumas)
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procedūrą arba toks įstatymas būtų išduotas prieš tai neišklausius skolininko1.

2. Pasiūlymo pagrindinių priemonių analizė

2.1. Apibrėžtys

 Tarpvalstybinio pobūdžio bylos (3 straipsnis)

Šiame reglamente, kuriame nustatoma reglamento taikymo sritis, numatoma, kad byla visada 
turi būti tarpvalstybinio pobūdžio, „išskyrus atvejus, kai teismas, kuriam pateiktas ESBĮ 
prašymas, visos įsakymu blokuotinos banko sąskaitos ir bylos šalių nuolatinė gyvenamoji 
arba buveinės vieta yra toje pačioje valstybėje narėje“. 

Pranešėjas, siekdamas padidinti teisinį tikrumą, laikosi nuomonės, kad reikėtų pakeisti šios 
nuostatos prezumpciją ir nustatyti, kad „byla yra tarpvalstybinio pobūdžio tuo atveju, kai 
skolininkų nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta ir (arba) įsakymu blokuotinos banko 
sąskaitos buveinės vieta yra valstybėje narėje, kitoje nei yra teismas, į kurį buvo kreiptasi dėl 
ESBĮ išdavimo“. 

 Banko sąskaita (4 straipsnis 1 dalis).

Pranešėjas mano, kad termino „finansinės priemonės“ įtraukimas į apibrėžtį „Banko sąskaita“ 
gali sukelti įvairių problemų, susijusių su galimu sukauptų palūkanų normų praradimu. Šia 
prasme 26 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad finansinių priemonių vertė bus nustatoma pagal 
vykdymo dieną taikomą atitinkamą rinkos kainą. 

To paties straipsnio 4 dalyje teigiama, kad „jei sąskaitos lėšos laikomos ne ta pačia valiuta 
kaip nurodyta ESBĮ, bankas konvertuoja sumą atsižvelgdamas į vykdymo dieną taikomą 
oficialų keitimo kursą“. Tokie sprendimai gali būti problematiški ir žalingi skolininko 
interesams, kadangi dėl rinkos kainų svyravimo finansinių priemonių vertei kyla valiutos 
kurso rizika. Šiuo klausimu derėtų banką atleisti nuo bet kokios susijusios atsakomybės arba 
geriau, tam, kad procedūra taptų mažiau sudėtinga, taikant sąskaitos blokavimo įstatymą 
reikėtų apsiriboti tik grynaisiais.

 Reikalavimas (4 straipsnis 7 dalis)

Pranešėjas mano, kad pasiūlyme pateikta reikalavimo apibrėžtis turi būti išplėsta siekiant 
sukonkretinti jo pobūdį. Šiuo tikslu pateikiant aiškią nuorodą į likvidumo ir grąžinimo 
termino reikalavimus galima būtų geriau apibrėžti mokėtinos sumos pagrįstumą ir taip 
išvengti skirtingo įsiskolinimo traktavimo pobūdžio, kai teismas turi išduoti ESBĮ.

2.2. Skolininko ir kreditoriaus teisių pusiausvyra.

Nors reikėtų išsaugoti netikėtumo poveikį taikant ex parte procedūrą, kuria išduodamas ESBĮ, 
pranešėjas mano, kad kai kurios nuostatos turėtų būti peržiūrėtos siekiant teisingo skolininko 
                                               
1 10 straipsnis (Ex parte procedūra).
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ir kreditoriaus teisių suderinimo. Taigi pasiūlymas atrodo yra perdėtai iškreiptas ieškovo 
naudai ir juo nesuteikiamos reikiamos garantijos, kuriomis būtų siekiama sušvelninti 
potencialiai griežtą ESBĮ pobūdį. 

Šiuo tikslu pranešėjas mano, kad reikia padaryti keletą pasiūlymo dėl reglamento pakeitimų, 
kurie padėtų sustiprinti skolininko apsaugą, tuo atveju, jei kreditorius piktnaudžiautų 
procedūra. Pranešėjo nuomone, tokie pakeitimai galėtų būti susiję su įrodymų aspektais (11 
straipsnis) ir įgyvendinimo tvarka (16 ir 17 straipsniai), kad būtų sustiprintos skolininko teisės 
paliekant nepakitusį netikėtumo poveikį, kuris užtikrinamas ex parte procedūra.

Atsižvelgdamas į ankščiau pateiktą tyrimą, pranešėjas mano, kad reikėtų įtraukti nuostatą, 
pagal kurią išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais būtų numatoma galimybė atsakovą 
pašaukti į teismą siekiant gauti papildomos informacijos1, kuri padėtų tiksliau įvertinti 
ieškinio pagrįstumą. Tuo pat metu, jei skolininko atvykimas galėtų padaryti neigiamos įtakos 
kreditoriaus reikalavimų patenkinimui ir dabartiniam konkrečios priemonės įgyvendinimui, 
teisėjas inaudita altera parte gali nuspręsti priimti arba atmesti prašymą. 

Kalbant apie įgyvendinimo tvarką 16 straipsnyje nurodoma visa informacija, „kad bankas (-
ai) galėtų nustatyti atsakovo tapatybę“.  Šiuo aspektu pranešėjas mano, kad reikia visada 
pranešti minėto straipsnio iii) ir iv) punktuose nurodytus duomenis, būtent gimimo datą, 
nacionalinį tapatybės numerį, paso numerį arba juridinių asmenų įrašymo į įmonių registrą 
numerį siekiant pakelti informacijos, reikalingos identifikuoti skolininko sąskaitą, lygį, taip 
pagerinant ir skolininko teisių apsaugos lygį. Be to, taikant tokią nuostatą greičiau ir tiksliau 
būtų identifikuota skolininko sąskaita. 

Tuo atveju, jei kreditorius neturi reikalaujamos informacijos, jis pagal 17 straipsnį gali 
prašyti, kad minėtą informaciją jam suteiktų vykdymo valstybės narės kompetentinga 
institucija. Ši galimybė yra labai tikėtina, tačiau kreditorius, ja pasinaudodamas, apskritai per 
daug lengvai gali teigti, kad atsakovas turi sąskaitą konkrečioje valstybėje narėje. 

Remdamasis Europos duomenų apsaugos pareigūno2 nuomone, pranešėjas siūlo padaryti 
keletą pakeitimų, kurie reglamentuotų ir apribotų prašymą gauti informaciją apie atsakovo 
banko sąskaitą bei informaciją, reikalingą norint nustatyti atsakovo tapatybę ir jo banko 
sąskaitas, ir tokios informacijos gavimą. Taigi, 17 straipsnio 2 dalies3 suformulavimas yra per 
daug bendro pobūdžio ir tai galėtų teismo proceso metu sąlygoti nesusijusios ir nesvarbios 
informacijos atskleidimą, pvz., gali būti atskleista slapta banko informacija.

2.3. Išlaidos, susijusios su procedūros taikymu

Komisijos pasiūlyme numatoma, kad sumokant ar kompensuojant bankų patirtas išlaidas 
vykdant ESBĮ būtų taikomos nacionalinių teisės aktų nuostatos (30 straipsnio 1 dalis) 
                                               
1 Rungimosi principas yra vienas iš pagrindinių valstybių narių teisės sistemų principų.
2 Žiūrėkite: Europos pareigūno nuomonė; Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 373/4 (21/12/2011).
3 Jei ieškovas neturi visos 16 straipsniu reikalaujamos informacijos apie sąskaitą, jis gali prašyti, kad 
kompetentinga vykdymo valstybės narės institucija gautų būtiną informaciją. Tokiu prašymu, kuris turi būti 
pateiktas kartu su ESBĮ prašymu, „nurodoma visa ieškovo turima informacija apie atsakovą ir jo banko 
sąskaitas“ (17 straipsnio 2 dalis).
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Atsižvelgiant į nacionalinių teisinių sistemų skirtumus taikant tokio pobūdžio nuostatą gali 
būti diskriminuojamos paskolas teikiančios įstaigos, kurioms minėta kompensacija 
nenumatyta. 

Neabejotina, kad taikant siūlomą procedūrą reikės žmogiškųjų ir ekonominių išteklių, o į su 
jais susijusią naštą negalima neatsižvelgti, kadangi šiuo atveju siekiama ne viešųjų, o privačių 
asmenų interesų. Atsižvelgdamas į tai pranešėjas mano esant reikalinga, kad 30 straipsniu 
būtų nustatomos aiškios ir suderintos nuostatos, skirtos bankų patirtų išlaidų apmokėjimui, 
taip pat būtų nurodomi atitinkami laikotarpiai ir tvarka.

3. Išvados

Pranešėjas mano, kad ESBĮ yra pagrindinė priemonė, kuria siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos plėtros, tokiu būdu palengvinant tarpvalstybinius komercinius sandorius. Šiuo metu yra 
sudėtinga ir daug kainuoja užtikrinti laikinųjų skolininko turto, esančio užsienyje, blokavimo 
priemonių skyrimo procedūras. Galimybė greitai ir lengvai pasinaudoti laikinosiomis 
priemonėmis dažnai yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad skolininkas nepašalintų arba 
neišeikvotų savo turto, kol kreditoriui pavyks užtikrinti ir įgyvendinti su byla susijusį teismo 
sprendimą. 

Atsižvelgdamas į priemonės svarbą ir į tai, kas paminėta pirmiau, pranešėjas ragina 
apsvarstyti, kokias reikiamas priemones reikėtų nustatyti šios srities teisės aktais, ir tikisi, kad 
šia tema ateinančiais mėnesiais vyks išsamios diskusijos. 


