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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1093/2012 dėl reikalavimo, kad ne ES įmonės turėtų teisinį 
statusą ES, jeigu jos nori plėtoti verslą jos teritorijoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis A. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo priimti teisės aktus, kuriais ne ES įmonės, plėtojančios verslą ES 
teritorijoje, būtų įpareigotos įsteigti ES juridinį subjektą. Jis nurodo dvi Šveicarijos įmones, 
teikiančias kelionių organizavimo paslaugas. Peticijos pateikėjas susidūrė su tuo, kad skundai, 
nukreipti prieš vieną iš šių įmonių, negalėjo būti toliau nagrinėjami jo gyvenamojoje šalyje, 
nes oficiali šios įmonės būstinė yra ne ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nustatytos taisyklės dėl 
galimybės kreiptis į ES teismus tarptautinėse bylose.
Reglamente nustatyta bendroji jurisdikcijos taisyklė pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Taigi 
ES įmonėms, turinčioms buveinę ES, bylos turi būti keliamos jų buveinės valstybėje narėje. 
Apsauginės jurisdikcijos taisyklės nustatytos vartotojams, darbuotojams, o draudimo sutarčių 
atveju – draudėjams, apdraustiesiems arba naudos gavėjams, suteikiant jiems galimybę iškelti 
bylą kitai sutarties šaliai vietovės, kurioje yra silpnesnės šalies gyvenamoji vieta, teismuose. 
Lygiavertės nuostatos išdėstytos 2007 m. konvencijoje dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
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civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Lugano konvencija), prie kurios 
prisijungusios ES, Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Danija. Taigi, jei įmonė turi buveinę 
Islandijoje, Norvegijoje ar Šveicarijoje, galimybė Vokietijos ieškovams iškelti bylą tokiai 
įmonei Vokietijos teismuose turėtų būti reglamentuojama Lugano konvencijoje, kurioje, kaip 
ir reglamente, nustatyta bendroji jurisdikcijos pagal atsakovo gyvenamąją vietą taisyklė.

Šiuo metu reglamente nustatytos jurisdikcijos taisyklės (su kai kuriomis išimtimis) 
netaikomos tuo atveju, kai atsakovas gyvena ne Europos Sąjungoje, ir tokiais atvejais 
reglamente daroma nuoroda į nacionalinės teisės aktus (vadinamoji „kita jurisdikcija“). 
Europos Sąjungoje nustatytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, taikomos atsakovams iš 
trečiųjų šalių, labai skiriasi valstybėse narėse. Taigi galimybė Vokietijoje iškelti bylą įmonei, 
turinčiai buveinę ne ES, priklauso nuo Vokietijos nacionalinių jurisdikcijos taisyklių. Kaip jau 
minėta, jei įmonė turi buveinę Islandijoje, Norvegijoje arba Šveicarijoje, taikoma Lugano 
konvencija. 

Tačiau reglamente nustatyta jurisdikcijos taisyklė, kuri grindžiama įmonės, kuri neturi 
buveinės Europos Sąjungoje, filialo, agentūros arba kitokio padalinio buveine valstybėje 
narėje. Tai reglamentuojama 9 straipsnio 2 dalyje (ginčai, susiję su draudimu), 15 straipsnio 2 
dalyje (ginčai, susiję su vartotojų sutartimis) ir 19 straipsnio 2 dalyje (ginčai, susiję su darbo 
sutartimis). Pagal šiuos straipsnius filialo, agentūros arba kitokio įmonės padalinio buvimo 
vieta valstybėje narėje, sprendžiant ginčus, susijusius su jų veikla, yra laikoma darbdavio, 
draudiko ar vartojimo sutarties šalies buveinės vieta toje valstybėje narėje, net jei jie įsisteigę 
ne ES. Taigi silpnesnioji šalis (vartotojas, darbuotojas, draudėjas, apdraustasis arba naudos 
gavėjas), gali iškelti bylą kitai sutarties šaliai (įsikūrusiai ne ES) valstybėje narėje, kurioje yra 
jos filialas, agentūra arba kitoks įmonės padalinys. Taip užtikrinama galimybė kreiptis į ES 
teismą. Ši jurisdikcijos nustatymo taisyklė taikoma tuo atveju, kai nagrinėjamas ginčas kyla 
dėl to filialo, agentūros arba kitokio įmonės padalinio veiklos. 
Tais atvejais, kai užsienio įmonė neturi nei buveinės Sąjungos valstybėje narėje, nei filialo, 
agentūros arba kitokio padalinio pirmiau nurodytais atvejais, galimybė kreiptis į teismą 
reglamentuojama nacionalinėje teisėje.

Neseniai nauja redakcija išdėstant Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 Komisija pasiūlė taikyti 
esamas jurisdikcijos taisykles ir atsakovams, gyvenantiems trečiosiose šalyse, ir suderinti 
papildomos jurisdikcijos taisykles valstybėse narėse. Dėl šio pakeitimo visi piliečiai ir įmonės 
turėtų vienodas galimybes kreiptis į teismą Europoje. Tačiau šiam bendram taikymo srities 
išplėtimui nepritarė bendri teisės aktų leidėjai. Buvo susitarta dėl dalinio taikymo srities 
išplėtimo silpnesnių šalių (vartotojų ir darbuotojų) naudai siekiant užtikrinti privalomų 
Sąjungos teisės aktų taikymą. Naujos redakcijos reglamentas (Reglamentas (ES) 
Nr. 1215/2012) bus pradėtas taikyti nuo 2015 m. sausio mėn. 

Išvada
Jei įmonės atsakovės buveinė yra ES, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001. 
Jei įmonė turi buveinę Islandijoje, Norvegijoje arba Šveicarijoje, taikoma Lugano konvencija. 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad įmonė „Ith AG Künast“ yra Šveicarijos įmonė. Komisija 
negali patikrinti, ar įmonė iš tikrųjų turi buveinę Šveicarijoje. Jei ji turėtų buveinę 
Šveicarijoje, būtų taikoma Lugano konvencija, ir Šveicarijos teismai galėtų būti 
kompetentingi nagrinėti bylą taikant bendrąją jurisdikcijos pagal atsakovo gyvenamąją vietą 
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taisyklę. Tačiau Vokietijos teismai gali būti kompetentingi nagrinėti bylą, pvz., pagal 
sutartinės jurisdikcijos taisykles (5 straipsnio 1 dalis). 
Jei įmonė atsakovė turi buveinę ne ES, Islandijoje, Norvegijoje arba Šveicarijoje, taikoma 
Vokietijos nacionalinės teisės aktai.“


