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Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas
Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 655/2014
Kas tai?
Europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu (ESBĮ) vienos ES šalies teismui sudaroma galimybė areštuoti lėšas skolininko banko sąskaitoje kitoje ES šalyje. Ši
procedūra gali būti naudojama tik tarpvalstybinėse bylose: procedūrą vykdantis teismas arba kreditoriaus gyvenamoji arba buveinės šalis turi būti kita
valstybė narė nei šalis, kurioje yra skolininko sąskaita.
Ji palengvina skolų išieškojimą ES.
Procedūra ESBĮ gauti nustatyta Reglamente (ES) Nr. 655/2014.
Tai alternatyva visose ES šalyse jau esančioms teisinėms procedūroms.
Ji taikoma nuo 2017 m. sausio 18 d.
Privalumai
Procedūra greita ir ji įvykdoma skolininkui nepranešant (ex-parte).
Dėl tokio netikėtumo skolininkai negali lėšų perkelti, paslėpti arba išleisti.
Ar ji taikoma visose ES šalyse?
Ne. Reglamentas netaikomas Danijoje. Tai reiškia, kad:
Danijoje įsikūrę kreditoriai negali prašyti išduoti ESBĮ
negalima gauti ESBĮ dėl banko sąskaitos Danijoje.
Kaip pateikti paraišką
Visas paraiškų formas ir daugiau informacijos rasite čia.
Visas formas galite užpildyti internete.
Įsidėmėkite: tikslių blokuotinos sąskaitos duomenų (pvz., sąskaitos numerio) nurodyti nereikia, jei jų nežinote – reikia tik banko, kuriame yra sąskaita,
pavadinimo. Jeigu nežinote banko, kuriame yra skolininko sąskaita, pavadinimo, pagal reglamentą galite prašyti, kad jį sužinotų teismas.
Visų su ESBĮ susijusių formų turinys nustatytas Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1823.
Paskutinis naujinimas: 01/02/2020
Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija
neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama
teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar
neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Vokietija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Paskirtieji teismai
(211 Kb)
yra apylinkės teismai (Amtsgerichte) ir apygardos teismai (Landgerichte).
Institucija, kompetentinga išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą vietos lygmeniu tais atvejais, kai kreditoriui jau išduotas autentiškas dokumentas, yra teismas,
kurio apylinkėje dokumentas buvo parengtas.
Kompetencija atsižvelgiant į teismų jurisdikciją, susijusią su šiuo klausimu, nustatoma vadovaujantis Vokietijos teisės bendrosiomis nuostatomis dėl teismų
sistemos ir taikytinais teismo proceso kodeksais.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Institucija, paskirta kaip turinti kompetenciją gauti informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 665/2014 14 straipsnį, yra Federalinė teisingumo tarnyba (
Bundesamt für Justiz).
Bundesamt für Justiz kontaktiniai duomenys:
Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bona
Vokietija
Tel.: +49-228 99 410-40
El. p.:
EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Siekdama gauti informaciją apie sąskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, Federalinė teisingumo tarnyba gali pateikti prašymą Federalinei
centrinei mokesčių tarnybai (Bundesamt für Steuern) suteikti galimybę gauti iš kredito įstaigų šiuos duomenis:
sąskaitos atidarymo ir uždarymo datą, sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir gimimo datą, jei tai fizinis asmuo.
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Paskirtieji teismai
(233 Kb)
yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), (aukštesnieji apygardos teismai (
Oberlandesgerichte), darbo teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai (Landesarbeitsgerichte).
Skundas dėl atsisakymo išduoti blokavimo įsakymą gali būti pateiktas prašymą išduoti įsakymą atmetusiame teisme arba, jei prašymą atmetė pirmosios
instancijos teismas, – aukštesnės instancijos teisme.
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Paskirtieji teismai
(194 Kb)
yra apylinkės teismai (Amtsgerichte).
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Paskirtieji teismai

(194 Kb)

yra apylinkės teismai (Amtsgerichte).

Vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra vietos teismas, kompetentingas pagal bendrąsias nuostatas. Tačiau jei įsakymą išdavė Vokietijos
teismas, vykdyti įsakymą yra kompetentingas tas teismas.
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Piniginėms lėšoms sąskaitose, kurias pagal bankų, kuriuose yra sąskaita, turimus dokumentus valdo ne tik skolininkas, taikoma Vokietijos nacionalinė teisė
dėl turto arešto nepažeidžiant jokių kitų įgaliojimus valdyti sąskaitą turinčių šalių teisių.
Piniginės lėšos skolininko sąskaitose, kurias skolininko vardu gali valdyti trečioji šalis, skolininko atžvilgiu pagal Vokietijos nacionalinę teisę areštuojamos.
Piniginės lėšos trečiosios šalies sąskaitose, kurias tos trečiosios šalies vardu gali valdyti skolininkas, skolininko atžvilgiu pagal Vokietijos nacionalinę teisę
neareštuojamos.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Vokietijos nacionalinės taisyklės, susijusios su neareštuotinomis sumomis, įtvirtintos Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k ir
850l skirsniuose:
Šie skirsniai išdėstyti taip:
„850k skirsnis: Neareštuotina sąskaita

(1) Jei į kredito įstaigoje esančią neareštuotiną sąskaitą įskaitytos lėšos yra areštuojamos, skolininkas iki atitinkamo kalendorinio mėnesio pabaigos gali
disponuoti suma, ne didesne nei mėnesinė išmoka pagal 850c skirsnio 1 punkto pirmą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punktu; šiuo atveju lėšos yra
neareštuojamos. Lėšos, kaip jos suprantamos pagal pirmą sakinį, apima bet kokias lėšas, kurios negali būti sumokėtos kreditoriui ar deponuotos, kol
nepraėjo 835 skirsnio 4 punkte numatytas terminas. Tiek, kiek per atitinkamą kalendorinį mėnesį skolininkas nedisponavo pagal pirmą sakinį neareštuotina
lėšų suma, šioms lėšoms negali būti taikomas areštas kitą kalendorinį mėnesį kartu su pagal pirmą sakinį neareštuotinomis lėšomis. Pirmas – trečias sakiniai
mutatis mutandis taikomi tais atvejais, kai areštuojamos į skolininko einamąją sąskaitą įskaitytos lėšos ir tokia einamoji sąskaita pakeičiama į neareštuotiną
sąskaitą nepraėjus keturioms (4) savaitėms nuo teismo įsakymo dėl lėšų pervedimo kreditoriui įteikimo.
(2) Visais kitais atvejais laikytina, kad nurodyta areštuoti kredito likutį, su išlyga, kad šios sumos yra neareštuotinos, taip padidinant 1 punkte nurodytą išmoką:
1. pagal 850c skirsnio 1 punkto antrą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punkto pirmu sakiniu, neareštuotinos sumos, kai
a) skolininkas, vykdydamas įstatymines pareigas, išlaiko vieną ar kelis asmenis, arba
b) skolininkas pagal Socialinio kodekso (Sozialgesetzbuch) Antrąją ar Dvyliktąją knygą gauna pinigines išmokas, skirtas su juo namų ūkyje gyvenantiems
asmenims, kaip tai suprantama pagal Socialinio kodekso Antrosios knygos 7 skirsnio 3 punktą, 19, 20 skirsnius ir 36 skirsnio pirmą sakinį, arba Dvyliktosios
knygos 43 skirsnį, kurių skolininkas neprivalo išlaikyti pagal įstatymų nuostatas;
2. neperiodinės piniginės išmokos, kaip jos suprantamos pagal Socialinio kodekso Pirmosios knygos 54 skirsnio 2 punktą, ir piniginės išmokos, skirtos
kompensuoti papildomas išlaidas, atsirandančias dėl fizinės negalios ar blogos sveikatos, kaip tai suprantama pagal Socialinio kodekso Pirmosios knygos
54 skirsnio 3 punkto 3 dalį;
3. išmokos vaikui ar bet kurios kitos piniginės išmokos, susijusios su vaikais, nebent jos areštuotos vykdant vaiko, dėl kurio paskirtos išmokos arba į kurį
atsižvelgta skiriant išmoką, reikalavimą mokėti išlaikymą.
Sumoms, kurioms taikomas 1 punkto pirmas sakinys, mutatis mutandis taikomas trečias sakinys.
(3) Suma, kurią už vykdymą atsakingas teismas vykdomajame rašte dėl arešto nurodė neareštuoti, pakeičia sumas, kurios neareštuotinos pagal 1 punktą ir
2 punkto pirmo sakinio 1 dalį, jei lėšos areštuojamos vykdant 850d skirsnyje numatytus reikalavimus.
(4) Už vykdymą atsakingas teismas pagal pateiktus prašymus gali nustatyti neareštuotiną sumą, kuri skiriasi nuo 1 punkte, 2 punkto pirmo sakinio 1 dalyje ir
3 punkte nurodytų sumų. Mutatis mutandis taikomi šio kodekso 850a – 850c skirsniai, 850d skirsnio 1 ir 2 punktai, 850e – 850i skirsniai, 851c –
851d skirsniai, taip pat Socialinio kodekso Pirmosios knygos 54 skirsnio 2 punktas, 3 punkto 1 – 3 dalys ir 4 – 5 punktai, Dvyliktosios knygos 17 skirsnio
1 punktas ir Pajamų mokesčio įstatymo (Einkommensteuergesetz) 76 skirsnis. Visais kitais atvejais už vykdymą atsakingas teismas turi įgaliojimus išduoti
732 skirsnio 2 punkte numatytus įsakymus.
(5) Kredito įstaiga skolininko atžvilgiu turi veikti pagal atitinkamos sutarties sąlygas, kiek tai susiję su pagal 1 ir 3 punktus neareštuotinu kredito likučiu. Pagal
2 punktą neareštuotinoms sumoms tai taikoma tik tiek, kiek skolininkas pateikdamas savo darbdavio, vaiko išmokas mokančios institucijos (Familienkasse),
pragyvenimo išmokas mokančios institucijos ar bet kokio pagal Įmonių bankroto įstatymo (Insolvenzordnung, InsO) 305 skirsnio 1 punkto 1 dalį tinkamo
asmens ar institucijos pažymą įrodo, kad kredito likutis neareštuotinas. Kredito įstaiga atleidžiama nuo atsakomybės už savo veiksmus skolininko atžvilgiu,
jei ji nežinojo, kad pažyma yra klaidinga, išskyrus didelio aplaidumo atvejus. Kai skolininkas negali pateikti antrame sakinyje nurodytų įrodymų, sumas,
vadovaudamasis 2 punktu ir gavęs atitinkamą prašymą, nustato už vykdymą atsakingas teismas. Pirmas – ketvirtas sakiniai taip pat taikomi bet kurioms
deponuotoms sumoms.
(6) Kai piniginė išmoka pagal Socialinį kodeksą arba vaiko išmokos yra įskaitomos į neareštuotiną sąskaitą, kredito įstaiga keturiolika (14) dienų nuo tos
dienos, kai ši suma įskaityta, gali išskaičiuoti dėl kredito kylančio reikalavimo sumą tik iš šio kredito arba iš šio kredito padengti tik tuos reikalavimus, kurių
reikalauti ji turi teisę kaip atlyginimo už sąskaitos tvarkymą ar naudos gavėjo finansines operacijas per šį laikotarpį. Dėl ne didesnės nei kredito likutis sumos
kredito įstaiga keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai minėta suma buvo įskaityta, neturi teisės remdamasi tuo, kad trūksta lėšų, atsisakyti vykdyti
mokėjimo nurodymus, jei naudos gavėjas įrodo ar kredito įstaiga kitais būdais žino, kad įskaityta suma yra pagal Socialinį kodeksą paskirta piniginė išmoka
arba susijusi su išmokomis vaikui. Atlyginimas kredito įstaigai už sąskaitos tvarkymą taip pat gali būti užskaitytas kaip 1 – 4 punktuose nurodytos sumos.
(7) Susitarime, pagal kurį tvarkoma einamoji sąskaita, klientas fizinis asmuo arba jo teisinis atstovas ir kredito įstaiga gali sutarti, kad einamoji sąskaita būtų
tvarkoma kaip neareštuotina sąskaita. Klientas bet kuriuo metu gali reikalauti kredito įstaigos tvarkyti jo einamąją sąskaitą kaip neareštuotiną sąskaitą. Kai į
einamąją sąskaitą įskaitytos lėšos jau areštuotos, skolininkas gali reikalauti, kad einamoji sąskaita būtų laikoma neareštuotina sąskaita nuo ketvirtos (4)
banko darbo dienos, skaičiuojamos nuo tos dienos, kai jis pateikė atitinkamą pareiškimą, pradžios.
(8) Kiekvienas asmuo gali turėti tik vieną neareštuotiną sąskaitą. Sutartyje klientas turi užtikrinti kredito įstaigai, kad jis neturi jokios kitos neareštuotinos
sąskaitos. Kredito įstaiga gali pranešti informacijos tarnyboms, kad ji tvarko kliento neareštuotiną sąskaitą. Informacijos tarnybos šią informaciją gali naudoti
tik suteikdamos informaciją atitinkamus paklausimus pateikiančioms kredito įstaigoms, kurios siekia patikrinti pagal šio punkto antrą sakinį pateikto
užtikrinimo tikrumą, t. y. ar atitinkamas asmuo turi neareštuotiną sąskaitą. Net jei duomenų subjektas duoda sutikimą, neleidžiama rinkti, tvarkyti ir naudoti
duomenis bet kokiam kitam nei ketvirtame sakinyje nurodytam tikslui.
(9) Kai, priešingai, nei nustatyta 8 punkto pirmame sakinyje, skolininkas turi kelias einamąsias sąskaitas kaip neareštuotinas sąskaitas, už vykdymą
atsakingas teismas kreditoriui pateikus atitinkamą prašymą išduoda įsakymą, kad tik kreditoriaus prašyme nurodyta einamoji sąskaita liks neareštuotina
sąskaita. Kreditorius turi įrodyti teismui, kad pirmame sakinyje nurodytos būtinos sąlygos išpildytos, pateikdamas skolininkų trečiųjų šalių atitinkamus
pareiškimus. Skolininko neatsiklausiama. Sprendimas turi būti įteiktas visoms trečiosioms šalims skolininkėms. Sprendimą įteikus kredito įstaigoms,
tvarkančioms einamąsias sąskaitas, kurios nebuvo nustatytos kaip neareštuotinos, 1–6 punktai nebetaikomi.
850l skirsnis. Tvarka, susijusi su neareštuotinomis sumomis, kurios buvo įskaitytos į neareštuotinas sąskaitas

Skolininkui pateikus atitinkamą prašymą, už vykdymą atsakingas teismas gali nurodyti, kad neareštuotinoje sąskaitoje esantis kredito likutis negali būti
areštuojamas ne ilgesnį nei dvylikos (12) mėnesių laikotarpį, jei skolininkas įrodo, kad per šešis (6) mėnesius iki prašymo pateikimo dienos didžioji dalis į
minėtą sąskaitą įskaitytų sumų buvo neareštuotinos sumos, ir jei skolininkas teismui įrodo, kad tikėtina, jog didžioji dalis sumų, kurios turi būti įskaitytos į
sąskaitą per ateinančius dvylika (12) mėnesių, taip pat bus neareštuotinos sumos. Teismas gali atsisakyti išduoti šį įsakymą, jei tai prieštarauja kreditoriaus
interesams. Kreditoriui pateikus prašymą, įsakymas gali būti pakeistas, jei išnyksta sąlygos priimti šį įsakymą arba jei toks įsakymas prieštarauja kreditoriaus
interesams.
Sumos, į kurias atsižvelgiama ZPO 850k skirsnio 1 punkto pirmame sakinyje pagal 850c skirsnio 1 punkto pirmą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punktu,
šiuo metu yra nurodytos 2015 m. balandžio 27 d. Pranešime dėl areštui nustatytų ribų, kuris pridedamas kaip šio informacinio pranešimo Priedas
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; nuoroda į Pranešimą šiuo klausimu.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Pagal Vokietijos nacionalinę teisę bankai negali nustatyti mokesčio už lygiaverčio nacionalinio įsakymo vykdymą ar už informacijos apie sąskaitą teikimą.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Žyminiai mokesčiai, kuriuos taiko teismai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, yra nustatyti Teismo išlaidų
įstatyme (Gerichtskostengesetz) ir Teismo išlaidų šeimos bylose įstatyme (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Pirmiau nurodytus
įstatymus galima rasti ir su jais susipažinti nemokamai adresais
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ir
http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.
Dėl mokesčių, taikomų pagal pirmiau minėtus įstatymus, santraukos žr. mūsų atsakymą dėl 50 straipsnio 1 dalies n punkto.
Mokesčiai, kuriuos taiko teismo antstoliai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 665/2014, yra nustatyti Teismo antstolių
įstatyme (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pirmiau nurodytą įstatymą galima rasti ir su juo susipažinti nemokamai adresu
http://www.gesetzeim-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.
Mokesčiai imami už Vokietijoje išduoto europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įteikimą bankui, jei teismo antstolis jį turi įteikti Vokietijoje. Jei teismo antstolis
blokavimo įsakymą įteikia asmeniškai, imamas 10 EUR mokestis pagal Teismo antstolių įstatyme pateikto mokesčių sąrašo (Kostenverzeichnisses zum
Gerichtsvollzieherkostengesetz, toliau – KV GvKostG) 100 punktą, taip pat įskaičiuojamos kelionės išlaidos atsižvelgiant į teismo antstolio nuvažiuotą
atstumą: iki 10 km – 3,25 EUR, nuo 10 km iki 20 km – 6,50 EUR, nuo 20 km iki 30 km – 9,75 EUR, nuo 30 km iki 40 km – 13 EUR ir nuo 40 km – 16,25 km
(pagal KV GvKostG 711 punktą). Jei teismo antstolis įsakymą įteikia kitais būdais, imamas 3 EUR mokestis (pagal KV GvKostG 101 punktą). Kai dokumentai
įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, įskaičiuojamos visos pašto išlaidos (pagal KV GvKostG 701 punktą). Bet kokioms grynųjų pinigų išlaidoms padengti
imamas fiksuotas mokestis – 20 proc. mokesčių, imamų už kiekvieno įsakymo įteikimą, tačiau ne mažesnis nei 3 EUR ir ne didesnis nei 10 EUR (pagal KV
GvKostG 716 punktą).
Šie mokesčiai imami tais atvejais, kai Vokietijoje blokavimo įsakymą išdavęs teismas kreditoriaus prašymu paveda teismo antstoliui įteikti įsakymą skolininkui.
Joks mokestis netaikomas už kreipimąsi į informavimo instituciją pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, nedarant poveikio mūsų atsakymui dėl
50 straipsnio 1 dalies n punkto, kuriame nurodomas už blokavimo įsakymo išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą imamų
žyminių mokesčių padidėjimas.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Sąskaitos areštų vykdant sprendimus, priimtus pagal nacionalinę teisę, kurie yra lygiaverčiai sprendimams, priimtiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014,
eilė nustatoma pagal datą, kurią jie įteikti bankui, o ankstesnis areštas turi pirmenybę vėliau įteiktųjų atžvilgiu.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Toliau nurodyti teismai
(233 Kb)
yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnio 1 dalyje numatytas teisių gynimo priemones.
Paskirtieji teismai yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte), darbo
teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai Landesarbeitsgerichte).
Toliau nurodyti teismai
(194 Kb)
yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 34 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas priemones.
Paskirtieji teismai yra Amtsgerichte.
Blokavimo įsakymą išdavę teismai yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnio 1 dalyje numatytas priemones.
Dėl skolininko teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 34 straipsnio 1 ir 2 dalis, užtikrinti įsakymo vykdymą kompetentingi teismai yra
apylinkės teismai, kompetentingi pagal bendrąsias nuostatas.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Toliau nurodyti teismai
(233 Kb)
yra kompetentingi nagrinėti skundus, pateiktus pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 37 straipsnį.
Paskirtieji teismai yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), darbo teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai
Landesarbeitsgerichte).
Reglamento (ES) Nr. 655/2014 37 straipsnyje numatytą teisę apskųsti sprendimus dėl teisių gynimo priemonių galima įgyvendinti teisme, kuris priėmė
sprendimą dėl teisių gynimo priemonės, o jei šį sprendimą dėl teisių gynimo priemonės priėmė pirmosios instancijos teismas – aukštesnės instancijos teisme.
Skundas turi būti pateiktas per vieną mėnesį.
Skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai atitinkamam asmeniui pranešta apie sprendimą, dėl kurio ketinamas paduoti skundas.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
Procedūrose, numatytose Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punkte:
Mokesčio dydis kiekvieną kartą nustatomas remiantis ginčo suma ir atitinkamo mokesčio tarifu, naudojantis skaičiavimo metodu, įtvirtintu Teismo išlaidų
įstatymo (GKG) 34 skirsnyje ir (arba) Teismo išlaidų šeimos bylose įstatymo (FamGKG) 28 skirsnyje.
Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 665/2014 5 straipsnio a punktą procedūroje pagal Teismo išlaidų įstatyme (
Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) pateikto mokesčių sąrašo 1410 punktą paprastai taikomas 1,5 dydžio mokesčio tarifas. Tam tikrais
atvejais, kai su įsakymu susijęs teismui tenkantis darbo krūvis yra mažesnis, taikomas sumažintas 1,0 mokesčio tarifas (KV GKG 1411 punktas). Jei
įsakymas išduodamas pagal ZPO 91a skirsnį arba 269 skirsnio 3 punkto trečią sakinį, paprastai taikomas didesnis 3,0 mokesčio tarifas (KV GKG
1412 punktas).
Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai
siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu
apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokestis, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba
dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GvKostG – Gerichtsvollzieherkostengesetz, Teismo antstolių įstatymas – 9002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 1,5 mokesčio tarifas (KV GKG 1430 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifas
mažinamas iki 1,0 (KV GKG 1431 punktas).
Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas (GKG 53 skirsnis, siejamas su ZPO 3 skirsniu).
Mokestis taikomas iš karto, kai prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo arba reikalavimas pateikiamas teisme (GKG 6 skirsnis).
Kai pirmosios instancijos apylinkės teismas (Amtsgericht) priima sprendimą kaip šeimos bylų teismas, paprastai taikomas 1,5 mokesčio tarifas pagal Teismo
išlaidų šeimos bylose įstatyme (KV FamGKG) pateikto mokesčių sąrašo 1420 punktą. Kai visa procedūra nutraukiama nepriėmus galutinio sprendimo,
mokesčio tarifas mažinamas iki 0,5 (KV GKG 1421 punktas).
Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai
siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu
apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokesčio tarifas, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų
arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV FamGKG 2002 punktas).
Apskundimo procedūroje taikomas 2,0 mokesčio tarifas (KV GKG 1430 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą iki tol, kol teismas gauna
raštu išdėstytus skundo pagrindus, mokesčio tarifas mažinamas iki 0,5 (KV FamGKG 1423 punktas). Kitais atvejais, kai procedūra nutraukiama nepriėmus
sprendimo, mokesčio tarifas yra 1,0 (KV FamGKG 1424 punktas).
Reikalavimo vertė nustatoma kiekvienu atveju ex aequo et bono (FamGKG 42 skirsnio 1 punktas).
Mokestis taikomas iš karto, kai dėl mokesčių priimamas besąlyginis sprendimas arba procedūra nutraukiama bet kuriuo kitu būdu (FamGKG 11 skirsnis).
Kai darbo teismas (Arbeitsgericht) priima pirmosios instancijos sprendimą, procedūrai taikomas 0,4 mokesčio tarifas (KV GKG 8311 punktas). Jei įsakymas
išduodamas pagal ZPO 91a skirsnį arba 269 skirsnio 3 poskirsnio trečią sakinį, mokesčio tarifas paprastai didinamas iki 2,0 (KV GKG 8311 punktas).
Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai
siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu
apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokestis, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba
dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GKG 9002 punktas).
Apskundimo procedūroje taikomas 1,2 mokesčio tarifas (KV GKG 8330 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifas
mažinamas iki 0,8 (KV GKG 8331 punktas).
Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas (GKG 53 skirsnis, siejamas su ZPO 3 skirsniu).
Mokestis taikomas iš karto, kai dėl mokesčių priimamas besąlyginis sprendimas arba procedūra nutraukiama bet kuriuo kitu būdu (GKG 9 skirsnis).
Procedūroje pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą ir visose procedūrose, susijusiose su prašymais apriboti ar nutraukti blokavimo
įsakymo vykdymą:
Procedūroje dėl blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punktą taikomas 20 EUR mokestis (KV GKG
2111 punktas). Jei vykstant procedūrai pateikiamas prašymas dėl informacijos apie sąskaitą suteikimo, mokestis didinamas iki 33 EUR (KV GKG
2122 punktas).
Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai
siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą.
Prašymams nutraukti ar apriboti vykdymą taikomas 30 EUR mokestis (KV GKG 2119 punktas).
Atmestiems prašymams taikomas 30 EUR mokestis (KV GKG 2121 punktas). Jei prašymas atmestas tik iš dalies, teismas gali ex aequo et bono sumažinti
mokestį per pusę arba nuspręsti jo neimti.
Mokestis taikomas iš karto, kai prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo arba dėl vykdymo nutraukimo ar apribojimo pateikiamas
teisme (GKG 6 skirsnis).
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Dokumentai, skirti teismui ar kompetentingai institucijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, teikiami tik vokiečių kalba.
Paskutinis naujinimas: 22/06/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Airija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
50 straipsnio l punkto a papunktis – teismų, paskirtų išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys (6 straipsnio 4 dalis);
Autentiški dokumentai pagal Airijos teisę nėra pripažįstami, todėl ši nuostata Airijoje netaikoma.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Airijoje
Minister for Justice and Equality,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ireland
EAPOIA@justice.ie
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Airijoje taikomas 14 straipsnio 5 dalies a punktas, t. y. visiems Airijoje esantiems bankams nustatyta pareiga informavimo institucijos prašymu atskleisti, ar
skolininkas turi juose sąskaitą.
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Airijoje
kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi apylinkės teismas, apygardos teismo, kurio apygardoje išduotas blokavimo įsakymas, teisėjui.
kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi apygardos teismas, Aukštajam teismui.

kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi Aukštasis teismas, Apeliaciniam teismui (tačiau reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos
nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis įsitikina, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės,
pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį. Būtina išankstinė sąlyga, kad Aukščiausiasis Teismas tuo įsitikintų, yra ta, kad atitinkamas sprendimas yra susijęs su
plačiąja visuomene ir (arba) tai būtina teisingumo interesams apsaugoti).
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Airijoje
Minister for Justice and Equality,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ireland
EAPOCA@justice.ie
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Airijoje
Minister for Justice and Equality,
Bishop’s Square,
Redmond’s Hill,
Dublin 2,
Ireland
EAPOCA@justice.ie
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos, pagal Airijos teisę priklauso nuo konkretaus atvejo aplinkybių.
Bendrų sąskaitų taisyklė yra ta, kad pagal vien tik atsakovui nustatytą nurodymą areštuoti turtines teises (angl. Mareva injunction tipas) neturėtų būti
siekiama neleisti bendros sąskaitos turėtojui naudotis banko sąskaita, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai numatyta įsakyme.
Kalbant apie kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, kai trečiasis asmuo atsakovo vardu laiko turtą sąskaitoje kito asmens vardu, tokiam turtui atsakovui
nustatytas nurodymas areštuoti turtines teises gali daryti poveikį, nes atsakovas yra teisingas arba tikrasis šio turto savininkas.
Bendros arba kito asmens vardu atidarytos sąskaitos turėtojas, kurio sąskaitai nustatyta tokia apsaugos priemonė, gali kreiptis į atitinkamą teismą dėl
prašymo iš dalies pakeisti apsaugos priemonės sąlygas.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Lygiaverčių nacionalinių bylų atveju teismas nustato skolininko turimą sumą kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į atitinkamos šalies
aplinkybes. Skolininkas pateikia atitinkamą prašymą ir jam netaikomos jokios taisyklės dėl sumos, kurią galima gauti.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Bankai neima mokesčių už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą. Tuo atveju, jei būtų prašoma pateikti informaciją apie sąskaitą, nėra taisyklės, kuri
neleistų bankams imti mokesčio už tokios informacijos teikimą. Paprastai banko patirtas išlaidas privalėtų apmokėti kreditorius, nors galiausiai tokios išlaidos
galėtų būti priteistos skolininkui.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Nenumatyta, kad informavimo ir kompetentingos institucijos ims administravimo mokestį. Tačiau už dokumentų įteikimą asmeniškai reikės sumokėti
maždaug 100–200 EUR mokestį, priklausomai nuo to, kiek sunkumų patiriama įteikiant dokumentus.
Pastaba. Dokumentų įteikimą asmeniškai šiuo atveju vykdys privataus sektoriaus įmonė ir mokesčių tarifo nėra.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Pagal Airijos teisę panašių procedūrų, kaip pavyzdžiui, nurodymai areštuoti turtines teises, eiliškumas nėra nustatytas, nes kreditorius neįgyja nuosavybės
teisės į atitinkamą turtą.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Airijoje
Kiek tai susiję su 33 straipsnio 1 dalimi, teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra blokavimo įsakymą išdavęs teismas, kuris, atsižvelgiant į
aplinkybes, galėtų būti apylinkės teismas, apygardos teismas arba Aukštasis teismas*.
Kiek tai susiję su 34 straipsnio 1 ir 2 dalimis, teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra:
jeigu europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavė tos valstybės teismas. blokavimo įsakymą išdavęs teismas;
jeigu europinis sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė, Aukštasis teismas*.
*The High Court,
Four Courts,
Dublin 7.
HighCourtCentralOffice@courts.ie
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Airijoje pagal 33, 34 arba 35 straipsnį priimtą sprendimą galima apskųsti taip:
jeigu sprendimą priėmė apylinkės teismas, apeliacinį skundą galima pateikti apygardos teismo, kurio teritorijoje buvo išduotas blokavimo įsakymas, teisėjui
per keturiolika dienų nuo dienos, kurią buvo priimtas sprendimas, dėl kurio teikiamas skundas (tik 35 straipsnio 1 ir 3 dalys);
http://www.courts.ie/rules.nsf
/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
jeigu sprendimą priėmė apygardos teismas, apeliacinį skundą galima pateikti Aukštajam teismui per dešimt dienų nuo sprendimo ar nutarties, dėl kurios
teikiamas skundas, paskelbimo viešame teismo posėdyje dienos (tik 35 straipsnio 1 ir 3 dalys);
http://www.courts.ie/rules.nsf
/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
jeigu sprendimą priėmė Aukštasis teismas, apeliacinį skundą galima pateikti Apeliaciniam teismui per 28 dienas nuo sprendimo priėmimo (tačiau reikėtų
pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis įsitikina,
kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį. Būtina išankstinė sąlyga, kad Aukščiausiasis Teismas tuo įsitikintų, yra ta, kad
atitinkamas sprendimas yra susijęs su plačiąja visuomene ir (arba) tai būtina teisingumo interesams apsaugoti).
http://www.courts.ie/rules.nsf
/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
Priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismo mokesčiai bylose dėl blokavimo įsakymo arba teisių gynimo priemonės prieš įsakymą gali sudaryti maždaug nuo
80 EUR iki 200 EUR. Aktuali informacija pateikiama:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Nėra (Airija priima dokumentus tik airių ir anglų kalbomis).
Paskutinis naujinimas: 15/06/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Graikija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Apylinkės civilinių bylų teismai (Eirinodikeía) ir pirmosios instancijos teismai (Protodikeía).
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Finansų ministerijos banko sąskaitų ir mokėjimo sąskaitų registrų sistema (Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón).
Finansų ministerijos IT sistemų generalinis sekretoriatas (Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton), e. paštas gen-gramm@gsis.gr, tel.: 0030-210
4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Finansų ministerijos banko sąskaitų ir mokėjimo sąskaitų registrų sistema buvo sukurta siekiant perduoti kredito įstaigoms valdžios institucijų, tarnybų,
viešojo sektoriaus institucijų ir kitų įstaigų prašymus pateikti informacijos. Šie prašymai siunčiami elektroniniu būdu per saugų trečiąjį subjektą ( Tiresias)
kredito įstaigoms, kurios per tą patį kanalą siunčia savo atsakymus su sąskaitos duomenimis (14 straipsnio 5 dalies a punktas).
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Apylinkės civilinių bylų teismo teisėjo atsisakymą galima apskųsti vienanariam pirmosios instancijos teismui (Monomelés Protodikeío), o vienanario pirmosios
instancijos teismo teisėjo atsisakymą – Apeliaciniam teismui (Efeteío) .
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Kompetentinga perdavimo institucija yra pirmosios instancijos teismas. Teismo antstoliai (dikastikoí epimelités) yra atsakingi už blokavimo įsakymo ir kitų
dokumentų priėmimą ir įteikimą.
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Teismo antstoliai.
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Blokuojamos tik bendros sąskaitos, ne kito asmens vardu atidarytos sąskaitos. Bendroms sąskaitoms blokuoti netaikomos jokios kitos sąlygos.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Civilinio proceso kodekso (Kódikas Politikís Dikonomías) 982 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalaujamos išlaikymo sumos, darbo užmokestis, pensijos,
draudimo išmokos ir kt. nėra areštuotini. Civilinio proceso kodekso nuorodos internete nėra. Pirmiau nurodytos sumos neareštuotinos, jei skolininkas
nepateikia prašymo.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Nėra jokių konkrečių nuostatų, kuriomis būtų reglamentuojamas išlaidų ir mokesčių už banko sąskaitos blokavimą ar areštą arba sąskaitos duomenų teikimą
nustatymas. Tačiau Graikijos bankų asociacija (Ellinikí Énosi Trapezón) mano, kad kredito įstaigos turi teisę reikalauti padengti išlaidas, aiškiai numatytas
mutatis mutandis Valstybės pajamų surinkimo kodekso 30A ir 30B straipsniuose (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – Teisėkūros dekretas Nr.
356/1974 su pakeitimais, galioja).
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) mokesčių už dalyvavimą su blokavimo įsakymu susijusiame procese neima.
Kadangi įsakymą vykdo antstoliai, jie tiesiogiai apmokestina visus savo subjektus. Nuorodos į antstolių mokesčių interneto svetainę nėra. Finansų ministerija
mokesčių už informacijos apie sąskaitas pagal 14 straipsnį neima.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas laikomas lygiaverčiu blokavimo priemonei (asfalistikó métro) pagal nacionalinę teisę. Lygiaverčių nacionalinių
įsakymų eiliškumo nebuvo taikoma.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavęs teismas: t. y. apylinkės civilinių bylų teismo
teisėjas dėl ieškinių, priklausančių apylinkės civilinių bylų teismo kompetencijai, ir vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjas dėl bet kurių kitų ieškinių.
Kalbant apie teisių gynimo priemones, nurodytas 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kompetentingas teismas, kurio jurisdikcijai priklauso ne didesnės nei
20 000 EUR sumos, yra apylinkės civilinių bylų teismas. Kompetentingas teismas, kurio jurisdikcijai priklauso didesnės nei 20 000 EUR sumos, yra pirmosios
instancijos teismas.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Apylinkės civilinių bylų teismo teisėjo atsisakymą galima apskųsti vienanariam pirmosios instancijos teismui, o vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjo
atsisakymą – Apeliaciniam teismui. Skundai turi būti pateikti per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo skolininkui dienos.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
Teismo išlaidos sudaro maždaug keturias tūkstantąsias prašomos sumos. Šis skaičiavimas taikomas veiksmams, kuriais siekiama gauti įsakymą, ir
veiksmams, kuriais siekiama imtis bet kokių teisių gynimo priemonių dėl įsakymo.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Dokumentai priimami tik graikų kalba.
Paskutinis naujinimas: 25/11/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Kroatija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Teismai, paskirti kompetentingais blokavimo įsakymui išduoti, kaip nurodyta reglamento 6 straipsnio 4 dalyje, yra Kroatijos teismai, kompetentingi priimti
sprendimą dėl bylos esmės pagal Teismų įstatymą (kroat. Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 28/13, 33
/15, 82/15 ir 82/16), Civilinio proceso įstatymą (kroat. Zakon o parničnom postupku) (NN Nr. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88
/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 ir 89/2014; toliau – ZPP) ir kitus specialius administracinius aktus. Kroatijos Respublikoje tie
teismai yra savivaldybės teismai (kroat. općinski sudovi; vns. općinski sud) ir prekybos teismai (kroat. trgovački sudovi; vns. trgovački sud), kuriuose
procesas vykdomas pirmąja instancija.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Institucija, kompetentinga gauti informaciją apie skolininko sąskaitą ar sąskaitas, kaip nurodyta reglamento 14 straipsnyje, yra:
Finansų agentūra (kroat. Financijska agencija)
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia
nemokamas telefono numeris: +385 0 800 0080
e. pašto adresas: info@fina.hr
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Reglamento 14 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija apie sąskaitas gaunama informavimo institucijai gavus prieigą prie aktualios informacijos, kai ją
registruose ar kitais būdais saugo valstybinės institucijos ar administravimo įstaigos (reglamento 14 straipsnio 5 dalies b punktas).
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Teismas, pagal reglamento 21 straipsnį kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kurį kreditorius pateikė pirmosios instancijos teismui,
apskųsdamas sprendimą, kuriuo visiškai arba iš dalies atmetamas kreditoriaus prašymas išduoti blokavimo įsakymą, yra aukštesnės instancijos teismas,
kuris buvo kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kuriuo skundžiamas sprendimas, kuriuo atmetamas pasiūlymas dėl garantijos (apskrities
teismas (kroat. županijski sud) arba Kroatijos Respublikos Aukštasis prekybos teismas (kroat. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – ZPP 34a ir 34c
straipsniai kartu su Priverstinio vykdymo įstatymo (kroat. Ovršni zakon – OZ) 21 straipsnio 1 dalimi) – nuoroda:
https://narodne-novine.nn.hr/.
Taigi, jeigu prašymas išduoti blokavimo įsakymą visiškai arba iš dalies atmetamas savivaldybės teismo sprendimu, kreditorius per savivaldybės teismą teikia
apeliacinį skundą apskrities teismui, o jeigu tokį sprendimą priima prekybos teismas, kreditorius sprendimą per atitinkamą prekybos teismą apeliacine tvarka
apskundžia Aukštajam prekybos teismui.
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Institucija, paskirta kompetentinga gauti, perduoti ir įteikti blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus pagal reglamento 14 straipsnio 4 dalį, yra:
Zagrebo savivaldybės civilinis teismas (kroat. Općinski građanski sud u Zagrebu)
Ulica grada Vukovara 84
10000 Zagreb.
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Institucija, kompetentinga priverstinai įvykdyti blokavimo įsakymą pagal reglamento 3 skyrių, yra:
Finansų agentūra (FINA)
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia
nemokamas telefono numeris: +385 0 800 0080
e. pašto adresas: info@fina.hr
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Mokėjimo sąskaita, kurią valdo mokėjimo paslaugų teikėjas vieno ar daugiau mokėjimo paslaugų naudotojų pavedimu ir kuri naudojama mokėjimo
operacijoms atlikti, gali būti visiškai blokuojama.
Kito asmens vardu atidarytoje sąskaitoje esančios lėšos negali būti blokuojamos, kai tai draudžiama teisės aktais.
Vartotojų bankroto įstatymo (kroat. Zakon o stečaju potrošača) ( NN Nr. 100/15, toliau – ZSP) 42 straipsnyje nurodyta, kad bankroto įgaliotinis turi pareigą
kiekvienam konkrečiam vartotojui, kuriam pagal teismo įsakymą inicijuota bankroto procedūra, finansų įstaigoje atidaryti atskirą einamąją sąskaitą.
Tai yra einamoji sąskaita, kurią vartotojo bankroto procedūros įgaliotinis savo vardu atitinkamo vartotojo naudai atidaro finansų įstaigoje. Įgaliotinis gali
naudoti tą atskirą sąskaitą tik su bankrutuojančio vartotojo, kuriam taikoma bankroto procedūra, turto valdymu ir disponavimu tuo turtu susijusiems
mokėjimams gauti ir atlikti, be to, įgaliotinis privalo visus mokėjimus, atliekamus į sąskaitą, susijusią su bankrutuojančio asmens turto valdymu ir disponavimu
tuo turtu, laikyti atskirai nuo savo paties turto.
ZSP 42 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad atskiroje sąskaitoje laikomos lėšos negali būti įgaliotinio atžvilgiu atliekamo išieškojimo objektas, o įgaliotinio
bankroto ar mirties atveju tokios lėšos nepriklauso bankrutuojančio ar mirusio įgaliotinio turtui.
Kadangi vartotojo bankroto atveju įgaliotinis veikia kaip jo atstovas, šią sąskaitą galima laikyti kito asmens vardu atidaryta sąskaita, kurioje yra ir įgaliotinio
lėšos, ir vieno ar daugiau vartotojų, kuriems inicijuotos bankroto procedūros, lėšos, tačiau įgaliotinio atstovaujamo vartotojo lėšų atžvilgiu negali būti atliekami
išieškojimo ar sąskaitos blokavimo veiksmai, jeigu procesas atliekamas įgaliotinio atžvilgiu.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Neblokuotinos sumos, kaip nurodyta reglamento 31 straipsnyje, yra išvardytos OZ 172 straipsnyje (vykdymo netaikymas) ir OZ 173 straipsnyje (vykdymo
apribojimas).
Jeigu skolininkas gauna atlygį ir išmokas, kaip nurodyta OZ 172 straipsnyje, kurių atžvilgiu išieškojimas netaikomas, arba gauna OZ 173 straipsnyje
(vykdymo apribojimas) nurodytas sumas, jis yra įpareigotas apie tai informuoti FINA pagal OZ 212 straipsnį.
Nuorodos į Priverstinio vykdymo įstatymą (NN Nr. 112/12, 25/13, 93/14 ir 55/16):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html
Pagal OZ 173 straipsnį neišieškoma iš tokių lėšų:
1) Jeigu išieškomas skolininko darbo užmokestis, suvaržymas netaikomas sumai, lygiai dviem trečdaliams vidutinio grynojo darbo užmokesčio Kroatijos
Respublikoje. Jeigu vykdomas išieškojimas pagal reikalavimą mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos
sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą ar netekimą ir atlyginti dėl išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą, tokia suma laikoma pusė vidutinio
grynojo darbo užmokesčio Kroatijos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai siekiama priverstinai išieškoti mokėtinus alimentus. Tokiais atvejais suma, kuriai
netaikomas suvaržymas, yra vienas ketvirtadalis vidutinio grynojo darbo užmokesčio, tenkančio vienam Kroatijos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų
struktūrose praėjusiais metais dirbusiam asmeniui.
2) Jeigu skolininkas, iš kurio išieškoma, gauna darbo užmokestį, kuris yra mažesnis negu Kroatijos Respublikoje mokamas vidutinis grynasis darbo
užmokestis, suvaržymas netaikomas dviem trečdaliams darbo užmokesčio, mokamo skolininkui, iš kurio išieškoma. Jeigu išieškoma pagal reikalavimą
mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą ar netekimą ir atlyginti dėl
išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą, tokia suma laikoma pusė grynojo darbo užmokesčio, mokamo skolininkui, iš kurio išieškoma.
3) Sąvoka „vidutinis grynasis darbo užmokestis“ pagal šio straipsnio 1 dalį reiškia vienam Kroatijos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų struktūrose
dirbančiam asmeniui tenkančią vidutinę einamųjų metų sausio–rugpjūčio mėn. išmokėto mėnesinio grynojo darbo užmokesčio sumą, kurią nustato ir ne
vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 31 d. NN skelbia Kroatijos statistikos biuras (kroat. Državni zavod za statistiku). Taip nustatyta suma taikoma po to
einančiais metais.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos išieškojimui, kai areštuojama vietoje darbo užmokesčio išmokama kompensacija, kompensacija už
sutrumpintą darbo laiką, kompensacija už sumažintą atlyginimą, pensija, karinės tarnybos darbuotojo darbo užmokestis ir rezervinėms pajėgoms
priklausančių asmenų darbo užmokestis tuo metu, kai jie eina karinę tarnybą, ir visos kitos reguliarios finansinės pajamos, išmokamos civiliams ir kariniams
darbuotojams, išskyrus pajamas, nurodytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse.
5) Išieškoti areštuojant pajamas, kurias kaip piniginę išmoką už fizinę negalią ir kaip priežiūros išmoką gauna neįgalieji asmenys, galima tik tuo atveju, jei
išieškoma pagal reikalavimą mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą
ar netekimą ir atlyginti dėl išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą – šiuo atveju tokia suma laikoma pusė minėtųjų pajamų.
6) Išieškoti areštuojant pajamas, gautas pagal rėmimo visą gyvenimą sutartį ir anuitetų mokėjimo visą gyvenimą sutartį, taip pat pajamas, gautas pagal
gyvybės draudimo sutartį, galima tik iš tų pajamų, kurios viršija pagrindinę sumą, kuria remiamasi apskaičiuojant išlaikymo paramos sumą.
7) Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos, kai išieškoma iš pajamų, kurios nėra darbo užmokestis, pensija ar savarankiško darbo pajamos,
amatų, laisvųjų profesijų, žemės ūkio ir miškininkystės pajamos, turto ir turtinių teisių, kapitalo ar draudimo pajamos („kitos pajamos“ pagal atskiras taisykles),
jeigu skolininkas, iš kurio išieškoma, gali oficialiu dokumentu įrodyti, kad šios pajamos yra vienintelės jo reguliarios piniginės pajamos.
Vidutinis grynasis mėnesinis darbo užmokestis, 2016 m. sausio–rugpjūčio mėn. mokėtas Kroatijos Respublikos juridinių asmenų darbuotojams, buvo
5 664 HRK ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
FINA ir bankai turi teisę imti mokestį už blokavimo įsakymų vykdymą ir už sąskaitose esančių lėšų saugumą ir išieškojimo veiksmus, kaip numatyta
Taisyklėse dėl mokesčių už Lėšų išieškojimo įstatyme nustatytų funkcijų vykdymą rūšių ir sumų (NN, Nr. 105/10, 124/11, 52/12 ir 6/13; toliau – taisyklės) –
nuorodos:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html
Taisyklių 6 straipsnyje nurodyta, kad mokestį sumoka skolininkas.
Taisyklėse nustatytas mokestis už Lėšų išieškojimo įstatyme nurodytų funkcijų vykdymą (NN Nos 91/10 ir 112/12).
Taisyklėse nustatytas dviejų rūšių mokestis:
1. už lėšų išieškojimą iš skolininko ir
2. už duomenų patikrinimą bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimą.
Mokesčiai už lėšų išieškojimą iš skolininko skirstomi į keturias grupes:
galimybės išieškoti lėšas pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimas;
delspinigių apskaičiavimas;
lėšų išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą;
duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimas iš vykdomųjų dokumentų administravimo registro.
FINA ima mokestį už galimybės išieškoti pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimą ir mokestį už delspinigių apskaičiavimą – šie mokesčiai imami už
vykdomųjų dokumentų (reikalavimų, pagal kuriuos teismo sprendimu skolininkas turi sumokėti kreditoriui, sumos) priėmimą ir jų įtraukimą į registrą. Mokestis
taip pat imamas už patikrinimą, ar vykdomajame dokumente yra išieškojimui reikalingi duomenys, ir už delspinigių apskaičiavimą. Tuos du mokesčius ir
mokestį už išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą visa apimtimi sumoka skolininkas.
Mokesčio už išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą pajamos paskirstomos FINA (55 proc.) ir bankams (45 proc.). Pajamos bankams paskirstomos
proporcingai pagal bendrą skaičių sąskaitų, kurias skolininkas turi konkrečiame banke mokesčio paėmimo dieną pagal bendrame sąskaitų registre esančius
duomenis.
Mokestį už duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimą iš vykdomųjų dokumentų administravimo registro pagal mokėjimo prašymą iš anksto sumoka
pareiškėjas. Pareiškimą FINA teikiantis asmuo turi pateikti mokėjimo įrodymus, o tada tas asmuo gauna prašomus duomenis ir kopijas, už suteiktą paslaugą
išrašoma sąskaita.
FINA ima mokestį už duomenų patikrinimą bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimą, t. y. mokestį už duomenų patikrinimą internetu arba naudojantis
internetine paslauga arba mokestį už duomenų pateikimą (arba atsisiuntimą) iš bendro duomenų registro elektronine forma arba popieriuje.
FINA tvirtina kainoraštį, kuriame nurodyti mokesčių dydžiai, savo valdybos sprendimu, paskui pasiūlytą kainoraštį tvirtina Finansų ministerija. Kainoraštis
skelbiamas oficialioje FINA svetainėje. Visi kainoraštyje nurodyti mokesčiai apmokestinami PVM.
Nuoroda į FINA
kainoraščio išrašą – mokesčiai už Lėšų išieškojimo įstatyme nurodytų funkcijų vykdymą.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Blokavimo įsakymui įvykdyti FINA ir bankai pagal minėtąsias taisykles ima mokesčius, nurodytus reglamento 43 straipsnyje. FINA ima mokestį už duomenų,
kopijų ir pažymėjimų pateikimą iš registro arba duomenų apie sąskaitą pateikimą. Mokesčių dydis nustatytas taisyklių 8 straipsnyje.
Taisyklių 3 straipsnyje nustatyti tokio dydžio mokesčiai:
Ser. nr. Paslaugos aprašymas

Apskaičiavimo pagrindas Suma HRK

Lėšų išieškojimas
1.

Galimybės išieškoti lėšas pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimas

vykdomasis dokumentas 65,00

2.

Delspinigių apskaičiavimas

pagrindinė suma

3.

Lėšų išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą

3.1.

Vienkartinis visos sumos išieškojimas iš viename banke laikomų lėšų

3.2.

Vienkartinis visos sumos išieškojimas iš keliuose bankuose laikomų lėšų vykdomasis dokumentas 39,00

3.3.

Išieškojimas, kai sąskaita blokuojama ir draudžiama naudotis lėšomis

4.

Duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimas iš registro.

4.1.

– popieriuje

psl.

43,00

4.2.

– rinkmenoje

simb.

0,20
min. 21,00

7,00

vykdomasis dokumentas 17,00
vykdomasis dokumentas 110,00

Šios dalies 4 punkte nurodyti mokesčiai apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu.
Taisyklių 7 straipsnyje nustatyti tokio dydžio mokesčiai:
Ser. nr. Paslaugos aprašymas

Apskaičiavimo pagrindas Suma HRK

Duomenų patikrinimas bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimas
1.

Duomenų patikrinimas per agentūros svetainę ir naudojantis internetinėmis paslaugomis

1.1.

– patikrinimas

užklausa

0,80

1.2.

– paskirsnių patikrinimas

simb.

0,20

2.

Duomenų patikrinimas per agentūros svetainę

2.1.

– pusmečio abonementas

vartotojas

298,37

2.2.

– metinis abonementas

vartotojas

498,37

3.

Atsisiuntimas

3.1.

– iš agentūros svetainės

simb.

0,10

3.2.

– naudojantis agentūros internetinėmis paslaugomis

simb.

0,10

3.3

– naudojantis kompaktiniais diskais grindžiama paslauga

simb.

0,10

4.

Duomenų patikrinimas

4.1.

– popieriuje

kiekvienas naujas puslapis 19,51

4.2.

– rinkmenoje

simb.

0,20
min. 19,51

Šioje dalyje nurodyti mokesčiai apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu.
Taisyklių 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mokesčiai už išieškojimą dalijami FINA ir bankams, kuriems FINA vykdomajame dokumente nustatyta tvarka
nurodė išieškoti mokėtinas sumas – FINA gauna 55 proc., o bankai – 45 proc. kiekvieno mokesčio sumos.
Per blokavimo įsakymo išdavimo procesą arba jo apskundimo procesą turi būti mokamas žyminis mokestis pagal ieškinio vertę, kaip numatyta Žyminių
mokesčių įstatyme (NN, Nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 ir 110/15; toliau – ZSP) – plg. su informacijos teikimu atsižvelgiant į reglamento 50
straipsnio 1 dalies n punktą.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Vykdymo eilė pagal reglamento 32 straipsnį reglamentuojama OZ 78 straipsnyje, kuriame numatyta, kad tais atvejais, kai keli kreditoriai pateikia piniginius
reikalavimus tam pačiam skolininkui dėl to paties išieškojimo objekto, tie reikalavimai tenkinami ta tvarka, kuria kreditoriai įgijo teisę į reikalavimų patenkinimą
iš to objekto, jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip.
Kelių kreditorių užtikrinimo teisės pirmumo tvarka nustatoma pagal blokavimo įsakymo gavimo datą (OZ 180 straipsnis) – nuoroda:
https://narodne-novine.
nn.hr/.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Įstaiga, kompetentinga nuspręsti dėl skolininko prašymo atšaukti arba pakeisti blokavimo įsakymą, kaip nurodyta reglamento 33 straipsnyje, yra blokavimo
įsakymą išdavęs Kroatijos teismas.
Įstaiga, kompetentinga nuspręsti dėl skolininko prašymo apriboti ar nutraukti blokavimo įsakymo vykdymą, kaip nurodyta reglamento 34 straipsnio 1 ir 2
dalyse, yra:
Zagrebo Savivaldybės civilinis teismas
Ulica grada Vukovara 84
10000 Zagreb.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Teismas, kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kuriuo apskundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip nurodyta reglamento 37
straipsnyje, jį taikant kartu su reglamento 33, 34 ir 35 straipsniais, yra aukštesnės instancijos teismas, kuris buvo kompetentingas priimti nutartį dėl
apeliacinio skundo, kuriuo apskundžiamas sprendimas dėl garantijos (apskrities teismai arba Kroatijos Respublikos Aukštasis prekybos teismas – Civilinio
proceso įstatymo (ZPP) 34a ir 34c straipsniai, taikomi kartu su OZ 21 straipsnio 1 dalimi).
Apeliacinis skundas turi būti pateikiamas per aštuonias dienas nuo sprendimo įteikimo dienos (OZ 11 straipsnis), jis turi būti pateikiamas per sprendimą
priėmusį teismą (ZPP 357 straipsnis).
OZ 2 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyta, kad sąvoka „sprendimas dėl garantijos“ reiškia sprendimą, kuriuo visiškai arba iš dalies patenkinamas
pasiūlymas dėl garantijos arba garantiją nurodoma pateikti ex officio.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Žyminis mokestis procese dėl blokavimo įsakymo išdavimo arba teisių gynimo priemonės taikymo įsakymo atžvilgiu, kaip nurodyta reglamento 42
straipsnyje, mokamas pagal ieškinio vertę:
kai teikiamas prašymas išduoti blokavimo įsakymą kaip pasiūlymas dėl garantijos;
kai priimamas sprendimas dėl prašymo išduoti blokavimo įsakymą kaip sprendimas dėl garantijos;
kai teikiami OZ 364b straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai kaip apeliaciniai skundai, kuriais apskundžiamas sprendimas dėl garantijos.
Jeigu nenumatyta kitaip, prievolė sumokėti mokestį atsiranda tuo metu, kai pateikiamas pasiūlymas vykdyti blokavimo įsakymą arba apeliacinis skundas,
kaip nustatyta ZSP 4 straipsnyje.
Žyminiai mokesčiai gali būti skaičiuojami už kiekvieną individualią operaciją priklausomai nuo ginčo dalyko vertės pagal šią lentelę:
Daugiau kaip

Iki HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Nuo didesnės kaip 15 000,00 HRK sumos mokamas 500,00 HRK mokestis ir 1 proc. nuo sumos, viršijančios 15 000,00 HRK, daugiausia iki 5 000,00 HRK.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Netaikytina.
Paskutinis naujinimas: 14/01/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Italija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Autentiško dokumento sudarymo vietos apylinkės teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Apylinkės, kurioje yra skolininko nuolatinė gyvenamoji arba buvimo vieta, arba skolininko registruota buveinė, jei jis yra juridinis asmuo, teismo pirmininkas.
Jeigu skolininkas Italijoje neturi gyvenamosios vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos arba buvimo vietos arba, jeigu jis yra juridinis asmuo, kuris nėra
įsisteigęs Italijoje, kompetentingos institucijos vaidmenį atlieka Romos teismo pirmininkas.
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Italijos teisėje nustatyta, kad informaciją renkantis pareigūnas gali susipažinti su viešuose archyvuose laikoma informacija, kad surinktų informaciją apie
banko sąskaitas.
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Teismas, kuriame sprendimus priima teisėjų kolegija, pirmininkaujama sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusio teisėjo.
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Už dokumentų gavimą, perdavimą ir pranešimą apie juos arba dokumentų įteikimą yra atsakingi:
a) teismo pareigūnas reglamento 23 straipsnio 5 dalyje aprašytomis aplinkybėmis;
b) sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusio teismo raštinė reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 25 straipsnio 3 dalyje ir 36 straipsnio 5
dalyje aprašytomis aplinkybėmis;
c) už vykdymą atsakingo teismo raštinė reglamento 27 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju;
d) skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teismas reglamento 28 straipsnio 3 dalyje aprašytomis aplinkybėmis.
Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas kitoje valstybėje narėje reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 23 straipsnio 6 dalyje
arba 25 straipsnio 3 dalyje aprašytomis aplinkybėmis, kompetentingas teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, atsakingas už sąskaitos blokavimo
įsakymo vykdymą (žr. 50 straipsnio f punktą).
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Trečiosios šalies gyvenamosios vietos bendrosios kompetencijos teismas (Civilinio proceso kodekso 678 straipsnis), kuris veikia pagal trečiųjų šalių turto
konfiskavimo taisykles.
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Sąskaitos blokavimo įsakymas bendroms sąskaitoms ir kito asmens vardu atidarytoms sąskaitoms, kurios priklauso daugiau nei vienam sąskaitos turėtojui,
taikomas tik tiek, kiek jis yra susijęs su skolininko skolos dalimi. Daroma prielaida, kad sąskaitos turėtojų dalys yra lygios, išskyrus atvejus, kai yra priešingų
įrodymų.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 545 ir 671 straipsniuose įtvirtintų nuostatų visumą, areštas netaikomas:
a) išlaikymo išmokoms, išskyrus atvejus, kai jas reikia areštuoti išlaikymo tikslais, tačiau tik leidus teismo pirmininkui ar jo įgaliotam teisėjui ir tik teismo
sprendime nustatyta dalimi;
b) labdaros arba pragyvenimo išmokoms, kurios mokamos asmenims, laikomiems skurdžiais asmenimis, ir motinystės, ligos ar laidojimo išlaidoms, kurias
sumoka draudimo fondai, socialinės apsaugos įstaigos ir labdaros institucijos;
c) privatiems asmenims mokėtinam darbo užmokesčiui, atlyginimui arba kitoms išmokoms, susijusioms su darbo santykiais, įskaitant išeitines išmokas; šios
sumos gali būti areštuojamos išlaikymo išmokų mokėjimo tikslu, tačiau gali būti areštuojama tik teismo pirmininko arba jo įgalioto teisėjo nustatyta dalis; gali
būti areštuojama ne daugiau nei penktadalis šių sumų; vienu metu remiantis keliais minėtais pagrindais areštuojamas dydis negali viršyti daugiau nei pusės
šių sumų;
d) nemokamai suteiktai rentai iki gyvos galvos, jeigu galioja nuostata, kad neturėtų būti areštuojama ar konfiskuojama rentos dalis, viršijanti esminius
kreditoriaus poreikius;

e) draudėjui arba draudimo naudos gavėjui draudiko išmokamoms sumoms, kurioms, atsižvelgiant į sumokėtas draudimo įmokas, taikomos nuostatos dėl
kreditoriams žalingų veiksmų peržiūros ir dėl įkaito, apmokestinimo ir dovanų vertės sumažinimo;
f) pensijoms skirtoms sumoms, išmokoms, kurios mokamos kaip pensijos, kitoms pensinėms išmokoms, kurioms taikoma nuostata, pagal kurią galima
areštuoti šių sumų dalį, kuri yra ne didesnė nei maksimali mėnesinė socialinės išmokos suma, pridėjus dar pusę jos dydžio, ir kad šią dalį viršijanti suma gali
būti areštuojama atsižvelgiant į c ir d punktuose nustatytas ribas;
g) specialiems verslininko įsteigtiems gerovės ir paramos fondams, įskaitant fondus, į kuriuos darbuotojai nemoka įmokų, kai šie fondai yra susiję su
verslininko kreditorių ar darbuotojų sumokėtomis įmokomis.
Taip pat galioja nuostata, pagal kurią su darbo užmokesčiu, atlyginimu ir kitais darbo santykiais pagrįstais mokėjimais susijusios sumos, įskaitant išeitines
išmokas ir pensijas, išmokas, kurios mokamos kaip pensijos, arba kitas pensines išmokas, tuo metu, kai jos įskaitomos į banko arba pašto tarnybos sąskaitą
skolininko vardu, gali būti areštuojamos, o jų dydis gali būti tris kartus didesnis nei socialinė išmoka, jeigu šios sumos į sąskaitą įskaitomos prieš areštą; jeigu
įskaitymas įvyksta arešto dieną arba vėliau, šios sumos gali būti areštuojamos atsižvelgiant į 3, 4, 5 ir 7 dalyse ir specialiose įstatymo nuostatose nustatytus
terminus.
Skolininkas pats turi įrodyti, kad ieškiniui netaikomas sąskaitos blokavimas.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Paprastai turto, kuriam taikomas sąskaitos blokavimo įsakymas, saugotojas, t. y. bankas, jeigu saugomas turtas yra banko sąskaita, turi teisę prašyti
sumokėti kompensaciją už turto saugojimą ir išlaikymą; kompensacija nustatoma pagal galiojančius arba įprastai taikomus tarifus, įskaitant dokumentais
patvirtintų išlaidų, kurios yra būtinos turtui išlaikyti, atlyginimą. Šios išlaidos apima išlaidas, patirtas pranešant apie reglamento 25 straipsnyje nurodytą
deklaraciją.
Šalis, kuri atsako už (laikiną) išlaidų sumokėjimą, yra pareiškėjas. Sprendimą dėl šalies, kuri galiausiai turi sumokėti išlaidas, priima teismas.
Informacijos apie sąskaitas teikimas pagal 14 straipsnį nėra pagrindas bankams imti už tai mokestį. Bankai pagal įstatymus privalo atnaujinti archyvus,
kuriuose Italijoje ieškoma informacijos apie bankų sąskaitas pagal reglamento 14 straipsnį.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 655/2014 42 straipsnyje nustatytiems teismo mokesčiams, nagrinėjant ir vykdant Italijoje pateiktą prašymą išduoti
sąskaitos blokavimo įsakymą taikomi mokesčiai už teisminių dokumentų kopijų išrašų darymą ir teismo pareigūnams mokami mokesčiai už dokumentų
įteikimą.
Mokesčiai už kopijas nustatomi pagal 2012 m. gegužės 30 d. Prezidento dekreto dėl teisinių nuostatų ir taisyklių, susijusių su teisinėmis išlaidomis,
suvestinės redakcijos Nr. 115 7 priedą.
Kalbant apie mokesčius, kurie mokami už dokumentų įteikimą, pažymėtina, kad reikėtų atskirti, ar dokumentus tiesiogiai gavėjui įteikia teismo pareigūnas, ar
jie pristatomi paštu. Pirmuoju atveju teismo pareigūnui reikia sumokėti kelionės išmoką pagal pirmiau minėtos nuostatų suvestinės redakcijos 27 straipsnį,
kuri apskaičiuojama pagal tų pačių nuostatų 35 straipsnį, ir šiuo atveju atsižvelgti į orientacinius dydžius, kuriuos priimamu dekretu kasmet atnaujina
teisingumo ministras. Antruoju atveju vietoje kelionės išmokos turi būti atlyginamos dokumentų siuntimo išlaidos. Abiem atvejais, t. y. asmeniškai įteikiant
gavėjui ir siunčiant paštu, taip pat reikia sumokėti nuostatų suvestinės redakcijos 27 straipsnyje nustatytą ir pagal 34 straipsnį apskaičiuojamą mokestį. Kai
pranešimą reikia įteikti skubiai, mokestis ir kelionės išmoka padidinami, kaip nustatyta nuostatų suvestinės redakcijos 36 straipsnyje.
Žr. pirmiau minėtus straipsnius ir prezidento dekreto Nr. 115/2014 7 priedą, kuriuos galite rasti paspaudę šią
nuorodą.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Nacionaliniai įsakymai nėra vienas už kitą viršesni.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Teismo sprendimus galima apskųsti bendrosios kompetencijos teismui, kuriame sprendimus priima teisėjų kolegija, pagal reglamento 33, 34 ir 35 straipsnius.
Skundas turi būti paduodamas per penkiolikos dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai teismas išduoda įsakymą, arba, jei tai įvyksta
anksčiau, – kai pranešama apie įsakymą arba jis įteikiamas.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
A) Teismo mokesčiai už sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimą priklauso nuo ieškinio vertės ir nuo to, kurios instancijos teismas nagrinėja bylą prašymo
išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą pateikimo metu:
a) jei ieškinio vertė neviršija 1 100 EUR, išlaidos yra tokios: 21,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 32,25 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 43 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
a) jei ieškinio vertė yra 1 100–5 200 EUR, išlaidos yra tokios: 49 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 73,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama
apeliacine tvarka; 98 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
c) jei ieškinio vertė yra 5 200–26 000 EUR, išlaidos yra tokios: 118,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 177,75 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 237 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
d) jei ieškinio vertė yra 26 000–52 000 EUR, išlaidos yra tokios: 259 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 388,50 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 518 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
e) jei ieškinio vertė yra 52 000–260 000 EUR, išlaidos yra tokios: 379,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 569,25 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 759 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
f) jei ieškinio vertė yra 260 000–520 000 EUR, išlaidos yra tokios: 607 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 910,50 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 1 214 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
g) jei ieškinio vertė viršija 520 000 EUR, išlaidos yra tokios: 843 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 1 264,50 EUR, jeigu byla
nagrinėjama apeliacine tvarka; 1 686 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;
h) jei ieškinio vertė nenustatyta, išlaidos yra tokios: 259 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 388,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama
apeliacine tvarka; 518 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka. Tačiau jeigu bylos pagal Civilinio proceso kodekso 7 straipsnį priklauso išimtinei
taikos teisėjo kompetencijai, išlaidos yra tokios: 118,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 177,75 EUR, jeigu byla nagrinėjama
apeliacine tvarka; 237 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka.
Jeigu įsakymą prašoma išduoti prieš pradedant bylos nagrinėjimą iš esmės, be pirmiau minėtų išlaidų reikia iš anksto sumokėti 27 EUR fiksuoto dydžio
mokestį už pranešimo išlaidas, kuris mokamas už kiekvieną procedūrą.
B) Jei sąskaitos blokavimo įsakymas apskundžiamas, visais atvejais mokamas 147 EUR mokestis.

Jeigu įsakymą prašoma išduoti prieš iškeliant pagrindinę bylą teisme, be šių išlaidų reikia iš anksto sumokėti 27 EUR fiksuoto dydžio mokestį už pranešimo
išlaidas, kuris mokamas už kiekvieną procedūrą.
Išlaidos turi būti sumokėtos bylos pradžioje prieš paduodant skundą.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Priimami tik vertimai į italų kalbą.
Paskutinis naujinimas: 08/01/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Kipras
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Teismai, turintys kompetenciją išduoti blokavimo įsakymą yra apylinkės teismai (eparchiaká dikastíria).
Nikosijos apylinkės teismas
Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
Tel. +357 22865518
Faksas +357 22304212/22805330
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Limasolio apylinkės teismas
Adresas: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
Tel. +357 25806100/25806128
Faksas +357 25305311
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Larnakos apylinkės teismas
Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
Tel. +357 24802721
Faksas +357 24802800
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Pafo apylinkės teismas
Adresas: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
Tel. +357 26802601
Faksas +357 26306395
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Famagustos apylinkės teismas
Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
Tel. +357 23730950/23742075
Faksas +357 23741904
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą yra centrinis bankas.
Kontaktiniai duomenys:
Pašto adresas:
Central Bank
John Kennedy Avenue 80
1076 Nicosia
Cyprus
arba P.O. Box 25529, 1395 Nicosia
Tel. +357 22714100
Faksas +357 22714959
E. paštas
cbcinfo@centralbank.gov.cy
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Bankai arba kredito įstaigos informaciją teikia 2002–2017 m. Kipro centrinio banko įstatymų 6 straipsnio 2A dalyje apibrėžtai informavimo institucijai, tai yra
Kipro centriniam bankui (Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnio 5 dalies a punktas).
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Skundas dėl apylinkės teismo sprendimo gali būti pateikiamas Aukščiausiajam Teismui.
Aukščiausiasis Teismas
Adresas: Charalambou Mouskou, 1404 Nicosia, Cyprus
Tel. +357 22865741
Faksas +357 22304500
E. paštas
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Institucija, kompetentinga tai atlikti, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Valdžios institucija, kompetentinga vykdyti įsakymą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 23 straipsnio 2 dalį, yra teismo antstolis ( dikastikós epidótis).
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Nacionalinės teisės aktai bendrų ir kito asmens vardu atidarytų sąskaitų blokavimo klausimo civilinėse ir komercinėse bylose nereglamentuoja. Tokią
sąskaitą norinti blokuoti šalis pateikia atitinkamą prašymą teismui ir teismas, remdamasis bendresniais įgaliojimais, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes,
priima įsakymą užblokuoti visą sumą arba jos dalį arba jos neužblokuoti.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Nėra konkrečių taisyklių, reglamentuojančių sumas, kurioms netaikomas areštas civilinėse ir komercinėse bylose, išskyrus sumas, kurios blokuojamos
baudžiamojo proceso pagrindu, kurioms netaikomas blokavimas ir areštas mokesčių surinkimo tikslais pagal 1962 ir 2014 m. apmokestinimo įstatymų 9
straipsnio B dalį ir 2000–2014 m. pridėtinės vertės mokesčio įstatymų X priedo 13 punktą.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Remiantis nacionaline teise, nėra konkrečios nuostatos, draudžiančios bankams taikyti tokius mokesčius, kuriuos jie nustato sąskaitų turėtojams.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Išlaidų nėra.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Nenumatyta.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Apylinkės teismai, kaip ir 50 straipsnio 1 dalies a punkte.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajame Teisme (21 straipsnis) per 42 dienas, kaip nustatyta Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 2
dalyje. Laikiną sprendimą galima apskųsti per 14 dienų nuo laikino sprendimo priėmimo datos.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
Išsamią informaciją apie išlaidas galima rasti spustelėjus
šią nuorodą, 19–30 p.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Be graikų kalbos priimami dokumentų vertimai į anglų kalbą.
Paskutinis naujinimas: 07/04/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Lietuva
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Vadovaujantis įstatymo 3118 straipsnio 5 dalimi, reglamento 6 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo
išdavimo paduodamas autentišką dokumentą išdavusios institucijos buveinės vietos apylinkės teismui.
Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 964 1 punktas nustato, kad teismui, nagrinėjančiam prašymą dėl europinio sąskaitos
blokavimo įsakymo išdavimo, informaciją, nurodytą Reglamento 14 straipsnyje, teikia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel. +370 5 266 8200. el. paštas
vmi@vmi.lt). Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 18 d.
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taikys Reglamento 14 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytą informacijos apie
sąskaitą gavimo metodą, t. y. informaciją apie skolininko sąskaitas Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose surinks iš Mokesčių apskaitos
informacinės sistemos.
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsnio 1 dalimi, reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju gali būti duodamas atskirasis skundas apeliacinės
instancijos teismui. Atskirųjų skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniai. Apeliacinės
instancijos teismo nutartys, priimtos išnagrinėjus atskiruosius skundus, kasacine tvarka neskundžiamos.
Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
Vadovaujantis įstatymo 3121 straipsnio 3 dalimi, antstolis atlieka reglamento 4 straipsnio 14 punkte nurodytus procesinių dokumentų priėmimo, perdavimo ir
įteikimo veiksmus.
Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu:
http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.
Vadovaujantis įstatymo 3123 straipsniu, reglamento 28 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta (buveinė) yra Lietuvos
Respublikoje ir Lietuvos Respublika nėra vykdymo Europos Sąjungos valstybė narė, procesiniai dokumentai skolininkui įteikiami šio įstatymo 3 straipsnyje ir 3
3 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. Šiais atvejais įstaiga, kompetentinga priimti kitų valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo, yra Lietuvos
antstolių rūmai (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068;
el. paštas
info@antstoliurumai.lt). Lietuvos antstolių rūmai organizuoja ir koordinuoja dokumentų įteikimą ir jų perdavimą antstoliams vykdyti.
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Vadovaujantis įstatymo 3121 straipsnio 3 dalimi, europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdo antstolis. Antstolis taip pat atlieka reglamento 24 straipsnio 4
dalyje, 25 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nurodytus veiksmus.
Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu:
http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsniu, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis,
dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su
prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas

nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne
anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto skolininko turto dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį.
Išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti.
2. Kiekvienu atveju, blokuojant sąskaitą, yra siekiama nustatyti sąskaitoje esančių lėšų savininką. Sąskaitos blokavimas galimas tuo atveju, kai sąskaitoje
esančios lėšos priklauso skolininkui.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 668 straipsniu, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos[1]. Be to, išieškojimas remiamo projekto vykdymo laikotarpiu ir projekto veiklos
privalomojo tęstinumo laikotarpiu, nustatytu Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, negali būti nukreipiamas į
lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos ar bendrojo finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti. Šis draudimas
išieškoti netaikomas, kai remiamo projekto vykdymą kontroliuojančių institucijų iniciatyva lėšos išieškomos, nes buvo panaudotos pažeidžiant Europos
Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautines sutartis arba sutartis dėl šių lėšų suteikimo.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 738 straipsniu, iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų,
nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos
suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsniu, negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip: 1)
kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo
normalių darbo sąlygų; 2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas
vietoves; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; 4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos
Respublikos
išmokų vaikams įstatymą; 5) laidojimo pašalpa; 6) išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos
tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai; 7)
išeitinės išmokos.

[1] Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimaliosios mėnesinės algos dydis – 350 eurų.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Bankai neturi teisės imti mokesčių - vykdymo veiksmus atlieka antstoliai.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsniu, antstolio patiriamas vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos
administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; 2) vykdomosios bylos administravimo papildomos
išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą.
Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau - Instrukcija), patvirtinta Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija).
Instrukcijos 123 punktas nustato, kad vykdant europinį sąskaitos blokavimo įsakymą skaičiuojamos šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytos vykdymos
išlaidos, taip pat papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje.
Sprendimų vykdymo
instrukcija.
2. Vadovaujantis Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-16 (2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1R-312 redakcija), 5 punktu, dokumentų
įteikimo paslaugos Lietuvos Respublikoje mokestis, kai Lietuvos antstolių rūmai organizuoja ir koordinuoja dokumentų įteikimą ir jų perdavimą antstoliams
vykdyti, yra 110 eurų.
Teisminių ir neteisminių iš užsienio gautų dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ir jo apmokestinimo tvarkos
aprašas.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 3 dalimi, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos
tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų
vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 754 straipsniu, hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto
patenkinami be eilės. Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos
sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo. Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių. Trečiąja
eile patenkinami visi kiti reikalavimai. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai
kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsniu, dėl reglamento 33 straipsnyje nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos kilmės Europos Sąjungos
valstybėje narėje, kreipiamasi į europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusį teismą.
Dėl reglamento 34 straipsnyje, išskyrus šio straipsnio 1 dalies a punktą, nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos
valstybėje narėje, kreipiamasi į europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdančio ar įvykdžiusio antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą.
Dėl reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos teisių gynimo priemonės, kuri taikoma vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kreipiamasi į
europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdantį ar įvykdžiusį antstolį.
Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis. Lietuvos
Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu:
http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsniu, dėl reglamento 33 ir 35 straipsniuose nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos kilmės Europos Sąjungos
valstybėje narėje, taip pat dėl reglamento 34 ir 35 straipsniuose, išskyrus šio reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punktą ir 35 straipsnio 3 dalį, nurodytų teisių

gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, priimta teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335 straipsnio 1 dalimi, atskirieji skundai apeliacinės instancijos teismui paduodami per tą
teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso
tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Apeliacinės instancijos teismo
nutartys, priimtos išnagrinėjus atskiruosius skundus, kasacine tvarka neskundžiamos.
Dėl reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punkte ir 35 straipsnio 3 dalyje nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos
valstybėje narėje, atlikti antstolio veiksmai gali būti skundžiami antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Paduodant ir nagrinėjant tokį skundą

mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 1–4 dalyse nustatytos taisyklės. Skundo padavimo terminas
nėra nustatytas. Teismo nutartis dėl antstolio veiksmų atskiruoju skundu neskundžiama.
Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai
Vadovaujantis įstatymo 3119 straipsniu, paduodant prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, taip pat taikant reglamento 4 skyriuje
nurodytas teisių gynimo priemones, kai kreipiamasi į teismą, mokamas žyminis mokestis, lygus atitinkamai už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių ar
už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokėtinam žyminiam mokesčiui, jei toks yra nustatytas.
Galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato žyminio mokesčio, mokėtino už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 2 dalimi, už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas dvidešimt
aštuonių eurų žyminis mokestis.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Priimtina dokumentų vertimo kalba yra lietuvių kalba.
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas - Austrija
50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Institucija, kompetentinga išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, susijusį su reikalavimu, nurodytu autentiškame dokumente pagal Europinio
sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 6 straipsnio 4 dalį, kurį paprašyta išduoti prieš inicijuojant vykdymo procesą, yra Centrinės Vienos apylinkės
teismas (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien).
Kitais atvejais kompetentingas yra tas teismas, kuriame pirmojo prašymo pateikimo metu inicijuotas vykdymo procesas, susijęs su išduotinu europiniu
sąskaitos blokavimo įsakymu.
50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą
Kai procesas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vyksta ne Austrijos teritorijoje, institucija, kompetentinga gauti informacijos apie sąskaitą, yra
apylinkės teismas, turintis jurisdikciją apygardoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta (vok. Wohnsitz) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (vok. gewöhnlicher
Aufenthalt).
Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Austrijoje, – kompetentingas Centrinės Vienos apylinkės teismas (žr. 50 straipsnio
1 dalies a punktą). Centrinės Vienos apylinkės teismo kontaktiniai duomenys:
Jeigu prašymą išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą nagrinėja Austrijos teismas, šis teismas taip pat kompetentingas gauti informacijos apie sąskaitą.
50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai
Įpareigojimas neatsiejamas nuo teismo įsakymo in personam. Teismo įsakymu skolininkas turi būti įpareigojamas atskleisti visas Austrijoje turimas sąskaitas.
Teismo įsakyme turi būti nurodytas draudimas skolininkui disponuoti Austrijoje esančiomis banko sąskaitomis, kurioms taikomas europinis sąskaitos
blokavimo įsakymas, neviršijant sumos, kuri turi būti blokuojama įsakymu. Įsakymu skolininkui taip pat turi būti nurodoma nutraukti visus tiesioginio debeto ir
periodinio mokėjimo nurodymus, kuriais remiantis lėšos nurašomos iš blokuotinos sąskaitos, tiek, kiek jie kelia pavojų sumos, kuri turi būti blokuojama
europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu, atgaunamumui ir negali būti tenkinami iš sumos, kuriai blokavimas netaikomas.
50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Sprendimus dėl skundų turi priimti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priėmęs teismas. Skundai turi būti teikiami šiam teismui (žr. 50 straipsnio 1 dalies a
punktą).
50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus
dokumentus
10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa: vykdymo valstybės narės kompetentinga institucija yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.
23 straipsnio 3 dalis: jeigu Austrija yra tik vykdymo valstybė narė, kompetentinga institucija, kuriai turi būti perduodami dokumentai, yra Centrinės Vienos
apylinkės teismas.
Jei įsakymas išduotas Austrijoje, dokumentus perduoda įsakymą išdavęs teismas. Institucija, kompetentinga išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą,
kurį paprašyta išduoti prieš inicijuojant procesą dėl bylos esmės arba baigus ją nagrinėti ir priėmus galutinį sprendimą, tačiau prieš inicijuojant vykdymo
procesą, yra Centrinės Vienos apylinkės teismas (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien). Kitais atvejais kompetenciją turi apylinkės teismas (vok.
Bezirksgericht) arba apygardos teismas (vok. Landesgericht), kuriuose pirmojo prašymo pateikimo metu vyksta procesas dėl bylos esmės arba vykdymo
procesas, su kuriuo susijęs išduotinas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas.
23 straipsnio 5 ir 6 dalys bei 27 straipsnio 2 dalis: jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas
teismas yra išduodantysis teismas. (Išduodantysis teismas: žr. atsakymą į klausimą dėl 23 straipsnio 3 dalies).
Jei sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas ne Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.
25 straipsnio 3 dalis: Šiuo atveju deklaracija turi būti perduota Centrinės Vienos apylinkės teismui.
28 straipsnio 3 dalis: Šiuo atveju dokumentai turi būti perduoti Centrinės Vienos apylinkės teismui.
36 straipsnio 5 dalis: Šiuo atveju sprendimas turi būti perduotas Centrinės Vienos apylinkės teismui.
50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą
Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra išduodantysis teismas.

Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra Centrinės Vienos apylinkės
teismas.
50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos
Jeigu yra keli sąskaitos turėtojai ir kiekvienas turi teisę sąskaita naudotis atskirai (pvz., sąskaita, kurią turi pasirašyti kuris nors vienas turėtojas, vok. „OderKonto“), reikalavimas gali būti veiksmingai užblokuotas, net jei europinis sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas tik vienam iš sąskaitos turėtojų, nes
skolininkas pats vienas turi teisę grąžinti skolą.
Tačiau jeigu bet kokiam sandoriui atlikti būtinas visų sąskaitos turėtojų sutikimas (vok. „Und-Konto“), sąskaitą užblokuoti galima, tik jei europinis sąskaitos
blokavimo įsakymas buvo išduotas visiems sąskaitos turėtojams (pvz., kai yra bendra visų sąskaitos turėtojų atsakomybė).
Jeigu europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo byloje skolininkas yra patikos sąskaitos (vok. Treuhandkonto) patikėtinis, patikėtojas gali pareikšti
prieštaravimą pagal Vykdymo kodekso (vok. Exekutionsordnung) 37 straipsnį. Pareikšdamas prieštaravimą patikėtojas patvirtina, kad nors sąskaita, kaip
patikėtas turtas, yra skolininko nuosavybė, ji neturi būti laikoma patikėtinio turto dalimi, vadinasi, ji nėra ir lėšų, kuriomis būtų galima patenkinti kreditoriaus
reikalavimą, dalis.
50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms
Taisyklės dėl apsaugos nuo reikalavimų areštuoti sąskaitą yra nustatytos Vykdymo kodekso 290 ir tolesniuose straipsniuose, o taisyklės dėl susijusios
sąskaitų apsaugos – Vykdymo kodekso 292i straipsnyje. Šias taisykles galima rasti internete adresu
http://www.ris.bka.gv.at/. Tai yra privalomi teisės
aktai.
Nuolatinio darbo užmokesčio ir pensijų blokavimas yra ribojamas; reikalavimų dalies, kurios negalima blokuoti (minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančių
išmokų, vok. Existenzminimum), dydis priklauso nuo atlygio ar pensijos sumos ir skolininko išlaikymo prievolių skaičiaus. Šios kasmet didinamos sumos
nurodytos Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje paskelbtose lentelėse ( https://www.justiz.gv.at/web2013/home/buergerservice
/publikationen/arbeitgeber_als_drittschuldner_-_informationsbroschuere_und_existenzminimumtabellen~2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html?
highlight=true).
Vykdymo kodekso 292i straipsnyje nustatytos taisyklės dėl vadinamosios sąskaitų apsaugos paskirtis – apsaugoti skolininko sąskaitą nuo pavojaus, kad,
atskaičiavus areštuotinas sumas, banko pavedimu į jo sąskaitą pervestos minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančios išmokos bus areštuotos iš naujo. Jeigu į
skolininko sąskaitą pervedamos išmokos, kurių areštavimas ribojamas, areštas sąskaitos kredito likučiui, kuris atitinka neareštuotinų pajamų dalį, turi būti
sustabdomas laikotarpiui nuo areštavimo iki kito mokėjimo datos.
Vykdymo kodekso 290 straipsnyje taip pat nustatyta, kad esama visiškai neareštuotinų sumų. Be kita ko, tai yra šios mokėjimo kategorijos:
1. išlaidų, skirtų kompensuoti papildomoms išlaidoms, faktiškai patirtoms vykdant profesines pareigas, apmokėjimas;
2. valstybės pagalba ir išmokos, skirtos papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl fizinės ar psichinės negalios, bejėgiškumo ar ilgalaikės priežiūros, padengti;
3. susigrąžintos sumos ir padengtos išlaidos, susijusios su teisėmis į išmokas natūra, taip pat valstybinio socialinio draudimo išlaidų grąžinimas ir išlaidų,
susijusių su gydymo išlaidomis, kompensavimas;
4. valstybinės išmokos šeimai.
Atleidimas nuo arešto netaikomas, jeigu vykdymas susijęs su reikalavimu, kuriam ta išmokos kategorija yra skirta apmokėti.
Jeigu skolininkas nori, kad blokavimo įsakymas nebūtų taikomas, jis turi pateikti prašymą.
50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą
ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius
Už europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą, kaip ir už laikinosios nutarties vykdymą (vok. einstweilge Verfügung), kuri pagal Austrijos teisę yra
lygiavertė priemonė, bankai turi teisę imti nustatytą 25 EUR išlaidų mokestį.
Gavęs banko prašymą, teismas nurodo kreditoriui padengti banko išlaidas.
50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba
kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai
Už blokavimo įsakymo tvarkymą ar vykdymą ir informacijos apie sąskaitą teikimą neimamas joks atskiras mokestis.
50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)
Austrijos vykdymo įstatyme numatytos reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės iš esmės yra garantijos išieškojimas (vok. Exekution zur Sicherstellung) ir
laikinosios nutartys (vok. einstweilige Verfügungen).
Garantijos išieškojimo priemonės (Vykdymo kodekso 370 ir tolesni straipsniai) paskirtis – apsaugoti kreditoriaus reikalavimą prieš jam įgaunant res judicata
galią ir vėliau jį vykdant. Garantijai išieškoti (priešingai nei laikinajai nutarčiai vykdyti) reikalingas dokumentas, kuris suteikia teisę, bet dar nėra vykdytinas.
Garantijos išieškojimas leidžiamas tik piniginiam reikalavimui patenkinti. Vienas iš Vykdymo kodekso 374 straipsnio 1 dalyje išvardytų garantijos išieškojimo
būdų yra gautinų sumų areštas (vok. Pfändung von Forderungen), kai kreditorius gauna kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę (vok. Pfandrecht).
Vykdant garantijos išieškojimą kreditorius įgyja kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę. Pagal Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 32 straipsnį
blokavimo įsakymo vykdymo eilė, jei ji yra, yra tokia pati, kaip ir lygiaverčio nacionalinio įsakymo vykdymo eilė vykdymo valstybėje narėje. Todėl, kad būtų
išlaikytas lygiagretumas su Austrijos teisės aktais, Austrijos teisės aktuose nustatyta, kad europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu kreditorinio reikalavimo
pirmumo teisė nustatoma, jeigu kreditoriui jau išduotas teismo sprendimas, sudarytas teisminis susitarimas arba išduotas autentiškas dokumentas. Apie tai,
kad nustatyta kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, pranešama bankui ir skolininkui. Taip užtikrinamas suderinamumas su garantijos išieškojimu.
Kai išduodama laikinoji nutartis (Vykdymo kodekso 378 ir tolesni straipsniai) piniginiams reikalavimams užtikrinti, kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės ar
konkretaus eiliškumo neįgyjama. Nukentėjusiajai šaliai, norinčiai gauti laikinąją nutartį, teisę suteikiančio dokumento nereikia.
50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones
Sprendimus dėl skundų turi priimti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priėmęs teismas. Skundai turi būti teikiami šiam teismui (žr. 50 straipsnio 1 dalies a
punktą).
34 straipsnio 1 ir 2 dalis: jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, sprendimus dėl teisių gynimo priemonių priima Centrinės
Vienos apylinkės teismas. Skundas turi būti paduodamas tam teismui.
50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)
Sprendimus pagal Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 33, 34 arba 35 straipsnius galima apskųsti pateikiant apeliacinį skundą (vok. Rekurs).
Toks apeliacinis skundas turi būti pateikiamas per 14 dienų ginčijamą sprendimą priėmusiam teismui ir adresuojamas apygardos arba aukštesniajam
apygardos teismui, kurio jurisdikcijai priklauso atitinkamas apylinkės arba apygardos teismas. Apeliaciniai skundai turi būti pasirašyti advokato.
Apeliacinio skundo pateikimo terminas prasideda nuo rašytinės skundžiamo sprendimo versijos įteikimo dienos.
50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Mokesčiai už europinį sąskaitos blokavimo įsakymą yra mokami tik tuo atveju, jei prašymas išduoti blokavimo įsakymą pateiktas ne civiliniame teismo
procese. Nuostatos dėl mokesčių pateiktos Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsgebührengesetz, GGG) 1 mokesčių punkto 2 pastaboje, 2 mokesčių
punkto 1a pastaboje ir 3 mokesčių punkto 1a pastaboje. Mokėtinų mokesčių suma priklauso nuo reikalavimo sumos, o civilinėse bylose tai yra pusė nustatyto
dydžio mokesčio. Teisines nuostatas ir lenteles galima rasti svetainėje
http://www.ris.bka.gv.at/.
Numatyti teismo mokesčiai yra nustatyto dydžio mokesčiai. Atskirų mokesčių už apeliacinius skundus nėra.
50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos
Nėra
Paskutinis naujinimas: 25/02/2020
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

