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Erich Ollnow, par apgrūtinoši ilgo maksātnespējas procedūru Vācijā, 
salīdzinot ar citām dalībvalstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas tiesību aktos noteiktā septiņu gadu 
maksātnespējas procedūra ir pārmērīgi ilga un apgrūtinoša, toties citās dalībvalstīs šīs 
procedūras ilgums nepārsniedz 12–16 mēnešus. Dažās no jaunajām dalībvalstīm tā ilgst trīs 
gadus. Viņš uzskata, ka, šādas procedūras pagarinot tik ilgi, nav iespējams atjaunot 
komercdarbību. Turklāt tādējādi tiek diskriminētas atsevišķas dalībvalstis.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Terminu „bankrots” un „maksātnespēja” interpretācija dažādās valstīs būtiski atšķiras. 
Atkarībā no interpretācijas bankrots/maksātnespēja var ietvert vairākas procedūras vai soļus, 
kas var pārsniegt attiecīgo terminu stingru interpretāciju. Stingrā interpretācijā 
maksātnespējas/bankrota procedūras sākas brīdī, kad tiesa uzsāk maksātnespējas lietu, un 
beidzas, kad pieņemts galīgais tiesas spriedums. Izmantojot šādu aprēķinu, uzņēmējdarbības 
izbeigšanas laiks ES ietvaros ir no 0,4 gadiem Īrijā līdz 3,3 gadiem Bulgārijā un Rumānijā. 
Vācijā konstatētais laiks ir 1,2 gadi, turpretī ES vidējais rādītājs ir 1,93 gadi un ESAO —
1,7 gadi. Veicot salīdzinošu novērtējumu, situācija Vācijā ir relatīvi laba. 

Tas principā nav pretrunā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto informāciju, jo laika ilguma 
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salīdzināšanai dažādās valstīs par etalonu izmanto privāto sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
datus, nevis individuālo uzņēmumu (fizisko personu) datus. Komisija ir izpētījusi 
maksātnespējas procedūru ilgumu un attīstību šajā jomā, izmantojot Pasaules Bankas datus 1.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja norādīto laiku (septiņus gadus), visticamāk, ka viņš runā 
par laiku, kāds vajadzīgs, lai dzēstu parādus pēc bankrota, t. i., par brīdi, kad parādnieks/ 
bankrotējusī persona uzskatāma par brīvu no parādiem pēc bankrota lietas slēgšanas. Šis laiks 
Vācijā ir 6 gadi, bet Īslandē ― 12 gadi. Tādās valstīs kā Kipra, Itālija, Luksemburga vai 
Spānija atbrīvošana no parādiem nenotiek vispār.

Komisijai zināms, ka minētais fakts, iespējams, ir viens no galvenajiem iemesliem, kas 
godīgam bankrotējušam uzņēmējam ievērojami ierobežo iespēju vēlreiz uzsākt 
uzņēmējdarbību, un šis jautājums tika īpaši pieminēts kā darbības joma dalībvalstīm 
2007. gada Komisijas paziņojumā „Pārvarēt aizspriedumus par neveiksmīgu 
uzņēmējdarbību” 2. Daži ziņojumā minētie jautājumi iepriekš jau bija minēti Komisijas 
paziņojumā „Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts”, kuru pieņēma 2008. gada jūnijā un kurā 
dalībvalstis tika lūgtas veikt tādus pasākumus kā:

 izvirzīt mērķi neļaunprātīgas maksātnespējas gadījumā pabeigt uzņēmuma slēgšanas 
juridiskās procedūras vienā gadā,

 nodrošināt, lai attieksme pret uzņēmējdarbību otrreiz sākošiem uzņēmējiem būtu tāda pati 
kā pret jaunajiem uzņēmējiem, tostarp atbalsta programmas. 

Šo jautājumu uzraudzībai Komisija ir uzsākusi divu gadu programmu, kurā iesaistīti eksperti 
no 33 Eiropas valstu valdībām, ieskaitot visas 27 ES dalībvalstis, lai noteiktu darbības, kas 
mazinātu bankrota ietekmi uz uzņēmējdarbību Eiropā. Rezultātus publicēja gala ziņojumā 3, 
kas iekļauts Komisijas „Otrās iespējas portālā” (http://ec.europa.eu/sme2chance).

Ziņojumā īpaši norādīts, ka, lai nodrošinātu otru iespēju, visiem godīgajiem uzņēmējiem 
jāpiešķir pilnīga atbrīvošana no parādiem. Pilnīgajai atbrīvošanai no parādiem būtu jānotiek 
pēc iespējas automātiski, un tā jāpiešķir maksimums 3 gados. 

Komisija iekļāvusi šo galīgo ieteikumu Komisijas paziņojumā „Pārskats par „Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu”” 4.

Atšķirības dažādu dalībvalstu tiesību aktos un procedūrās rodas tādēļ, ka maksātnespējas 
tiesību akti un uzņēmumu reorganizēšana un slēgšana joprojām ir dalībvalsts kompetence. 
Tomēr Komisija, apzinoties ātrākas atbrīvošanas no parādiem nozīmi otrās iespējas sniegšanā 
uzņēmējiem, savā pārskatā par „Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu” lūgusi dalībvalstis:

„īstenot ieteikumus, kas noteikti Mazās uzņēmējdarbības akta rīcības plānā, lai veicinātu 
                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM/2007/584 galīgā redakcija.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 „Pārskats par „Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu”” COM(2011) 78 galīgā redakcija, 23.2.2011., 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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otras iespējas došanu uzņēmējiem, līdz 2013. gadam panākot, ka laiks, kurā godīgi uzņēmēji 
pēc bankrota tiek atbrīvoti no parādiem, nepārsniedz trīs gadus.” 

Komisija ir pārliecināta par šā pasākuma efektivitāti un katru gadu uzraudzīs dalībvalstu 
sasniegumus šajā jomā.


