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Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0711/2007, ko uzņēmuma Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy
vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Jan Klusko, par to, ka Francijas tiesa 
neievēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām 
noteikumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Līres (Francija) tiesas spriedumu maksātnespējas lietā. 
Debitors bija Polijas uzņēmums Energotech. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš arī ir kreditors, 
apstrīd Francijas tiesas jurisdikciju, norādot uz Kopienas Tiesas spriedumu lietā C-341/04 
(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko iesniegusi Īrijas Augstākā tiesa), kurā tiesa 
apstiprina, ka Regulas (EK) Nr. 1346/2000, 3. panta 1. punktā minēto pieņēmumu, kas 
nosaka, ka „tās dalībvalsts tiesas, kuras teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs, 
piekritībā ir sākt maksātnespējas procedūras. Sabiedrības vai juridiskas personas gadījumā 
juridisko adresi uzskata par galveno interešu centru, ja nav pierādījumu pretējam”, var 
atspēkot tikai tad, ja no trešām personām iegūtiem objektīviem un pārbaudāmiem faktiem var
konstatēt tādas faktiskas situācijas esību, kas atšķiras no tās situācijas, uz kādu norāda minētās 
juridiskās adreses atrašanās vieta. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt lietu, lai nodrošinātu minētās direktīvas noteikumu izpildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Polijas valstspiederīgais lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Līres (Francija) 2006. gada 
29. marta tiesas spriedumu, kas izdeva rīkojumu par korektīviem pasākumiem attiecībā uz 
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Polijas uzņēmuma Energotech maksātnespēju. Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir arī Energotech
kreditors, tomēr uzskata, ka šis spriedums pārkāpa Regulas (EK) Nr. 1346/2000 3. panta 
1. punktu un neatbilda 2006. gada 2. maija pirmstiesas lēmumam par līdzīgiem jautājumiem 
lietā C-341/04.

Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas regulu ietver obligātos pamatnoteikumus 
maksātnespējas procedūru sadarbībai starp dalībvalstīm. Mērķis ir izvairīties no labvēlīgākās 
tiesas izvēles Eiropas tiesiskajā telpā iekšējo tirgu atbilstošai darbībai. Tādēļ regula nosaka 
vienotus noteikumus, inter alia reglamentējot jurisdikciju maksātnespējas procedūru 
uzsākšanai un šādu spriedumu un piemērojamo tiesību aktu atzīšanai. 

Saskaņā ar regulas 3. panta 1. punktu galvenās procedūras ir to dalībvalstu tiesu pārziņā, kuru 
teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs. Pastāv atspēkojams pieņēmums, ka 
uzņēmuma gadījumā tā galveno interešu centrs ir reģistrētā biroja vieta.

Lietā C-341/04 Eurofood Tiesa 2006. gada 2. maijā lēma, ka pieņēmums attiecībā uz 
reģistrētā biroja atbildīgo tiesu ir atspēkojams tikai, ja ar trešām pusēm iegūtiem objektīviem 
un pārbaudāmiem faktiem var konstatēt atšķirīgu situāciju. 
Tiesas lēmumā īpaši minēts gadījums, kad uzņēmums neveic nekādu uzņēmējdarbību tā 
reģistrētā biroja valstī.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi visiem kreditoriem, regulas 16. pantā noteikts, ka 
ikvienam kreditoram neatkarīgi no tā atrašanās vietas Kopienā ir tiesības iesniegt prasības 
maksātnespējas procedūrās. Šajā nolūkā tiesai, kura uzsāk procedūru, vai likvidatoram 
nekavējoties jāinformē zināmos kreditorus.

Tomēr, pamatojoties uz Komisijai sniegto informāciju (jo īpaši, Līres tiesas sākotnējā 
sprieduma kopija nebija pievienota), nebija iespējams konstatēt nekādus Francijas tiesas 
pārkāpumus Regulā (EK) Nr. 1346/2000, ne arī kādas pretrunas iepriekš minētajā tiesas 
lēmumā (kas jebkurā gadījumā tika pieņemts pēc Francijas sprieduma). Turklāt šķiet, ka ar 
2006. gada 8. maija vēstuli Energotech izpildīja savu pienākumu informēt lūgumraksta 
iesniedzēju kā tā kreditoru.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķās gadījumos, kuros tiesas nav pieņēmušas 
lēmumu, vai vispārējā tiesu sistēmā. Tā var šādi rīkoties tikai tad, ja notiek uzskatāms un 
atkārtots Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpums. Šis nav tas gadījums, un Komisija nav 
informēta, ka par Francijas spriedumu būtu iesniegta kāda apelācija pirmās instances tiesā.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja norādītās problēmas būtību, Eiropas Savienības un 
attiecīgi Komisijas kompetence šajos jautājumos ir ierobežota. Tie galvenokārt ir dalībvalstu 
tiesu kompetencē.

Komisija uzsver, ka iepriekš norādītā vispārējā informācija ir sniegta tikai kā tāda un ka ir 
nepieciešama kompetenta jurista konkrēta juridiska konsultācija, ņemot vērā aprakstītās lietas 
detaļas.

Secinājumi
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Lūgumrakstā, pamatojoties uz sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt nekādus 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumus. Tāpēc Komisijai nav iespējams turpināt šo lietu.

Ja lūgumrakstu iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības šajā jautājumā, tad prasības 
apmierināšanas iespējas ir jāmeklē valsts līmenī atbildīgajās tiesās.”


