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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0711/2007 dėl Prancūzijos teismo pažeidžiamų Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų nuostatų, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Jan Klusco bendrovės „Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo su bankroto byla susijusį sprendimą, kurį paskelbė Prancūzijos 
Liūro miesto teismas. Skolininkas buvo Lenkijos bendrovė „Energotech“. Peticijos pateikėjas, 
kuris yra ir bendrovės kreditorius, protestuoja dėl Prancūzijos teismo jurisdikcijos, 
nurodydamas Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-341/04 (kreipimasis į Airijos 
Aukščiausiąjį Teismą dėl prejudicinio sprendimo), kuriame teismas patvirtina, kad 
Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta prezumpcija, pagal kurią 
„valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta, teismai 
turi jurisdikciją iškelti bankroto bylą. Jei tai yra bendrovė arba juridinis asmuo, kai nėra 
priešingų įrodymų, laikoma, kad jos pagrindinių turtinių interesų vieta yra jos registruota 
buveinė“, gali būti atmetama tik jei veiksniai, kurie yra objektyvūs ir kuriuos gali patikrinti 
trečiosios šalys, leidžia nustatyti, kad tikroji padėtis skiriasi nuo tos, kuri yra registruotoje 
buveinėje. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis šios bylos, siekiant 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į pirmiau minėtos direktyvos nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.
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„Peticijos pateikėjas, Lenkijos pilietis, nurodo Prancūzijos Liūro miesto teismo 2006 m. kovo 
29 d. sprendimą, kuriuo nurodyta imtis korekcinių priemonių dėl Lenkijos bendrovės 
„Energotech“ bankroto. Tačiau peticijos pateikėjo, kuris yra ir bendrovės „Energotech“ 
kreditorius, nuomone, šiuo sprendimu pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 3 straipsnio 
1 dalies nuostatos ir prieštarauta su panašiais klausimais susijusiam 2006 m. gegužės 2 d. 
prejudiciniam sprendimui byloje C-341/04.

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų yra bankroto bylų sąsajos tarp valstybių 
narių privalomasis pagrindas. Juo siekiama išvengti teismo procesų perkėlimo iš vienos ES 
valstybės narės į kitą ieškant palankesnės teisminės padėties (angl. forum shopping), kad 
tinkamai veiktų vidaus rinka. Todėl šiame reglamente nustatytos bendrosios taisyklės, 
kuriomis reglamentuojama, inter alia, bankroto bylų iškėlimo jurisdikcija, tokių sprendimų 
pripažinimas ir taikytina teisė.

Pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį pagrindinės bylos priskiriamos valstybės narės, kurios 
teritorijoje yra skolininkų pagrindinių turtinių interesų vieta, teismų kompetencijai. 
Reglamente įtvirtinta nuginčijama prezumpcija, kad bendrovės atveju jos pagrindinių turtinių 
interesų centras yra jos registruotosios buveinės vieta.

Svarstydamas bylą C-341/04 Eurofood, Teismas 2006 m. gegužės 2 d. nusprendė, kad 
prezumpciją dėl kompetentingo teismo registruotajai buveinei galima nuginčyti tik jei 
veiksniai, kurie yra objektyvūs ir kuriuos gali patikrinti trečiosios šalys, leidžia nustatyti, kad 
padėtis yra kitokia. Teismo sprendime minimas bendrovės, kuri nevykdo jokios komercinės 
veiklos valstybėje, kurioje yra jos registruotoji buveinė, atvejis.

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems kreditoriams, šio reglamento 16 straipsnyje 
nustatyta, kad kiekvienas, bet kurioje Bendrijos dalyje gyventis kreditorius turi teisę pareikšti 
reikalavimus bankroto byloje. Šiuo tikslu teismas, kuriame iškeliama byla, arba likvidatorius 
nedelsdami informuoja žinomus kreditorius.

Tačiau, remiantis Komisijai perduota informacija (be to, nepridėta Liūro teismo pirminio 
sprendimo kopija), nebuvo galima nustatyti jokio Prancūzijos teismo padaryto Reglamento 
(EB) Nr. 1346/2000 pažeidimo ar kokio nors prieštaravimo pirmiau minėtam Teismo 
sprendimui (kuris, beje, buvo paskelbtas po Prancūzijos teismo sprendimo). Be to, atrodo, kad 
2006 m. gegužės 8 d. raštu bendrovė „Energotech“ įvykdė savo pareigą informuoti peticijos 
pateikėją, kaip savo kreditorių.

Pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį Europos Komisija neturi 
bendrųjų įgaliojimų kištis į individualias teismuose svarstomas bylas arba bendrąjį teisingumo 
vykdymą. Komisija tai gali padaryti tik jeigu tai yra susiję su patvirtintu pakartotiniu Europos 
bendrijos teisės pažeidimu. Šiuo atveju taip nėra, ir Komisija neturi duomenų, kad būtų 
pateiktas apeliacinis skundas dėl Prancūzijos pirmosios instancijos teismo sprendimo.

Atsižvelgiant į problemos, kurią iškėlė peticijos pateikėjas, pobūdį, Europos Sąjungos 
kompetencija, taigi ir Komisijos kompetencija, šiais klausimais yra ribota. Šie klausimai 
priskiriami visų pirma valstybių narių teismams.

Komisija pabrėžia, kad pirmiau minėta informacija pateikiama tik kaip bendroji informacija ir 
kad dėl konkrečios teisinės konsultacijos reikėtų kreiptis į kompetentingą teisininką, 
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atsižvelgiant į nurodytos bylos duomenis.

Išvados

Remiantis peticijoje pateikta informacija, nebuvo nustatyta jokio Bendrijos teisės pažeidimo. 
Dėl šios priežasties Komisija negali toliau nagrinėti šio klausimo.

Jeigu peticijos pateikėjas mano, kad minėtoje byloje buvo pažeistos jo teisės, jis turėtų siekti 
žalos atlyginimo nacionaliniu lygmeniu, kreipdamasis į kompetentingus teismus.“


