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Ievads
2017. gada 18. janvārī visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju,
piemērojama kļuva Eiropas Parlamenta un Padomes
2014. gada 15. maija Regula Nr. 655/2014, ar ko
izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, lai
atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un
komerclietās (turpmāk – Regula Nr. 655/2014).
Regulas Nr. 655/2014 mērķis ir izveidot jaunu Eiropas
Savienības procedūru, kas ļautu ātrā un efektīvā veidā
apķīlāt pārobežu civillietās banku kontos turētos
finanšu līdzekļus. Proti, ar Regulu Nr. 655/2014 ir
izveidots jauns pārrobežu prasības nodrošināšanas
instruments – Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums,
kas ļauj kreditoriem apķīlāt parādnieka naudas
līdzekļus (kontus) kredītiestādēs Eiropas Savienības
dalībvalstīs (izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti).
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir pārrobežu
lietās piemērojama alternatīva nacionālajās tiesību
sistēmās pastāvošajiem prasības nodrošināšanas
instrumentiem. Regula Nr. 655/2014 noteic
vienādus noteikumus par jurisdikciju, nosacījumus
un procedūru Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanai, informācijas par parādnieka naudas

līdzekļiem (kontiem) kredītiestādēs iegūšanas
pamatprincipus, Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izpildes kārtību, kā arī parādnieka tiesību aizsardzības
līdzekļus un to piemērošanas kārtību.
Neraugoties uz regulu tiešo piemērojamību, Regulas
Nr. 655/2014 pilnīgas darbības nodrošināšanai
Civilprocesa likumā ir noteikti atsevišķi jautājumi,
kas attiecas uz Regulā Nr. 655/2014 paredzētās
dalībvalstu rīcības brīvības izmantošanu, atbildīgo
institūciju noteikšanu Regulā Nr. 655/2014 paredzēto
procesuālo darbību veikšanai, kā arī to procesuālo
aspektu noregulēšanu, kas Regulā Nr. 655/2014 nav
tieši atrunāti, bet ir nepieciešami ar to izveidotā
instrumenta īstenošanai.
Regula Nr. 655/2014 ir sarežģīts Eiropas Savienības
dalībvalstu kompromiss, tāpēc Tieslietu ministrija
šajā izdevumā tiesību normu piemērotājiem piedāvā
gan Civilprocesa likuma normu, kas ievieš Regulu
Nr. 655/2014 Latvijas tiesību sistēmā, skaidrojumu,
gan Regulā Nr. 655/2014 ietvertos procesus shēmās,
pielāgojot tos Latvijas situācijai.
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Civilprocesa likuma
normas saistībā ar
Regulu Nr. 655/2014
34.panta “Valsts nodeva” pirmās daļas 7.1 punkts:
“71) par pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2014.gada 15.maija regulu Nr. 655/2014, ar ko izveido
Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, lai atvieglotu
pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās
(turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.
655/2014) - 0,5 procenti no prasības summas, bet ne
mazāk par 71,14 euro;”
207.pants. Sprieduma izpildīšanas nodrošinājums
Pēc lietas dalībnieku pieteikuma tiesa spriedumā var
noteikt šā likuma 138. pantā vai 77.3 nodaļā paredzētos
pasākumus sprieduma izpildes nodrošinājumam.
540.panta “Izpildu dokumenti” 19.punkts:
“19) tiesas, arī ārvalsts tiesas, izdota Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma A daļa saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 19.panta
1.punkta “a” apakšpunktu.”
549.panta “Tiesu izpildītāja darbības vispārīgie
noteikumi” 2.3 daļa:
“(23) Ja parādnieka dzīvesvieta (juridiskajām personām juridiskā adrese), mantas atrašanās vieta vai darbavieta
nav Latvijā, tiesu izpildītājam jāpieņem izpildei šā likuma
540.panta 19.punktā norādītais izpildu dokuments
neatkarīgi no parādnieka dzīvesvietas (juridiskajām
personām - juridiskās adreses), mantas atrašanās vietas
vai darbavietas.”
563.panta “Izpildu lietvedības izbeigšana” pirmās
daļas 13.punkts:
“13) tiesa vai ārvalsts tiesa atsauc izsniegto Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumu vai atsaka tā izpildi saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 655/2014.”;
563.panta “Izpildu lietvedības izbeigšana” septītā daļa:
“(7) Ja tiesa, ārvalsts tiesa vai kompetentā iestāde groza
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, pamatojoties uz
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 655/2014,
nolēmuma izpilde atceltajā daļā izbeidzama un
izpilde turpināma atbilstoši grozītajam Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumam.”

568.panta “Sprieduma izpildes izdevumu ieturēšana”
sestā daļa:
“(6) Izdevumus, kas saistīti ar tiesas lēmumu par
prasības nodrošināšanu, pagaidu aizsardzības līdzekļa
noteikšanu vai Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izpildi, sedz prasītājs.”
643.panta “Ārvalsts tiesas nolēmuma izpildīšanas
nodrošināšana” pirmā daļa:
“(1) Pēc pieteicēja pieteikuma tiesnesis vai tiesa
lēmumā, ar kuru tiek atzīts ārvalsts tiesas nolēmums, var
noteikt šā likuma 138.pantā vai 77.3 nodaļā paredzētos
pasākumus ārvalsts tiesas nolēmuma izpildīšanas
nodrošinājumam.”
644.panta “Ārvalsts tiesas nolēmuma izpilde” trešā
daļa:
“(3) Gadījumos, kas paredzēti Padomes regulā Nr.
2201/2003, Eiropas Parlamenta un Padomes regulā
Nr. 805/2004, Eiropas Parlamenta un Padomes regulā
Nr. 861/2007, Eiropas Parlamenta un Padomes regulā
Nr. 1896/2006, Padomes regulā Nr. 4/2009, Eiropas
Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1215/2012 un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 655/2014,
ārvalstu tiesu nolēmumi ir izpildāmi šajā likumā
noteiktajā kārtībā, neprasot ārvalsts tiesas nolēmuma
atzīšanu, kā arī ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes
pasludināšanu.”

77.3 nodaļa. Lietas par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumu
644.23 pants. Lietas par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu piekritība
(1) Pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu iesniedz tiesā, kurā ceļama nodrošināmā
prasība, vai tiesā, kuras lietvedībā atrodas lieta
izskatīšanai pēc būtības.
(2) Ja Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 6.panta 2.punktā minētajā gadījumā lieta
pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz
rajona (pilsētas) tiesā pēc atbildētāja deklarētās
dzīvesvietas vai dzīvesvietas.
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(3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 6.panta 4.punktā minētajā gadījumā prasītājs
pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu var iesniegt pēc savas izvēles jebkurā rajona
(pilsētas) tiesā, kas atrodas tās apgabaltiesas darbības
teritorijā, pie kuras pastāv zvērināts notārs, kas taisījis
attiecīgo notariālo aktu.
644.24 pants. Pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu
(1) Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 8.pantā minētajam pieteikumam pievieno
dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas samaksu
likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
(2) Pieteikumu paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis.
Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam
pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina
pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā.
(3) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un
nosūta atpakaļ iesniedzējam.
644.25 pants. Ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem
(kontiem) kredītiestādē
(1) Ja prasītājs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 14.panta 1. un
2.punktu lūdz tiesu iegūt ziņas par atbildētāja naudas
līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, prasītājs papildus šā
likuma 644.24 panta pirmajā daļā minētajam pievieno
dokumentu, kas apliecina ar ziņu iegūšanu saistīto
izdevumu samaksu.
(2) Ja prasītāja lūgums iegūt ziņas par atbildētāja naudas
līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē atbilst Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 14.panta
3.punktā minētajām prasībām, tiesa apmierina prasītāja
lūgumu.
(3) Lai iegūtu šā panta pirmajā daļā minētās ziņas, tiesa
elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, nosūta kredītiestādēm lūgumu
sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem)
kredītiestādē.
(4) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā
dienā no tiesas lūguma saņemšanas dienas elektroniskā
pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, nosūta tiesai ziņas par atbildētāja naudas
līdzekļiem (kontiem) attiecīgajā kredītiestādē.
(5) Šā panta trešajā daļā minēto lūgumu sniegt ziņas par
atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē
ārvalstī tiesa nosūta ārvalsts informācijas iestādei
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
29.pantā noteiktajā kārtībā.
(6) Ja tiesa uzskata, ka prasītāja lūgums iegūt ziņas par
atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē
nav pamatots, tā lūgumu noraida. Par tiesas vai tiesneša
lēmumu var iesniegt blakus sūdzību Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 655/2014 21.panta 2.punktā
noteiktajā termiņā.
(7) Ja ārvalsts tiesa, kurā iesniegts pieteikums par
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
14.panta 3.punktu lūdz iegūt ziņas par atbildētāja

naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, tiesa šīs
ziņas iegūst šā panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 655/2014 14.panta 6.punktu
nosūta tās attiecīgajai ārvalsts tiesai.
644.26 pants. Pieteikuma nepieņemšanas pamats
(1) Tiesa atsakās pieņemt pieteikumu par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ja pieteikumam nav
pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina
pārstāvja pilnvarojumu griezties ar pieteikumu tiesā.
(2) Par atteikšanos pieņemt pieteikumu tiesa
pieņem motivētu lēmumu. Lēmumu līdz ar iesniegto
pieteikumu izsniedz iespējamam prasītājam. Lēmums
nav pārsūdzams.
(3) Tiesneša atteikums pieņemt pieteikumu šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nav šķērslis tāda
paša pieteikuma iesniegšanai tiesā, kad būs novērsti
pieļautie trūkumi.
644.27 pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības
(1) Ja prasītājs nav sniedzis visas Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 8.pantā prasītās ziņas
vai nav pievienojis dokumentus, kas apliecina valsts
nodevas vai ar ziņu iegūšanu saistīto izdevumu samaksu,
vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita
dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar
šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības
un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas.
(2) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš
un pieteikums tiek atdots prasītājam, tiesa
vienlaikus pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzības
nodrošināšanai iemaksātās summas izmaksu no tiesu
izpildītāja konta, ja prasītājs ir sniedzis šā likuma 644.28
panta pirmajā daļā minēto zaudējumu nodrošinājumu.
Lēmums izpildāms nekavējoties.
644.28 pants. Atbildētāja iespējamo zaudējumu
nodrošināšana
(1) Zaudējumu nodrošinājumu, ko prasītājs Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
12.pantā minētajos gadījumos sniedz, lai nodrošinātu
zaudējumus, kas atbildētājam varētu rasties sakarā
ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, veic,
iemaksājot tiesas vai tiesneša noteikto summu tiesu
izpildītāja depozītu kontā. Iesniegumā tiesu izpildītājam
prasītājs norāda, saskaņā ar kādu tiesas lēmumu par
atbildētāja iespējamo zaudējumu nodrošināšanu šī
summa tiek iemaksāta, kā arī iesniedz tiesu izpildītājam
attiecīgā lēmuma norakstu.
(2) Tiesa lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu
pieņem nekavējoties pēc šā likuma 644.24 pantā minētā
pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 18.panta
4.punktā minētajā termiņā. Lēmums nav pārsūdzams.
Tiesa lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu var
pieņemt vienlaikus ar šā likuma 644.27 pantā minēto
lēmumu.
(3) Lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
tiesa pieņem pēc tam, kad ir saņemts tiesu izpildītāja
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paziņojums par zaudējumu nodrošināšanai noteiktās
summas ieskaitīšanu tiesu izpildītāja depozītu kontā,
izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 12.panta 1.punkta otrajā daļā un 2.punktā
noteiktos gadījumus. Ja šā panta otrajā daļā minētais
lēmums pieņemts vienlaikus ar šā likuma 644.27 pantā
minēto lēmumu, lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu pieņem tikai tad, ja prasītājs ir novērsis
pieļautos trūkumus.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 14.panta 7.punktā minētajā gadījumā
tiesa nekavējoties pieņem lēmumu par zaudējumu
atlīdzības nodrošināšanai iemaksātās summas izmaksu
no tiesu izpildītāja depozītu konta. Lēmums izpildāms
nekavējoties.
644.29 pants. Ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu radīto zaudējumu atlīdzināšana
(1) Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 13.panta 2.punktā minētajiem gadījumiem
atbildētājs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem,
kas tam radušies sakarā ar Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu, arī tad, ja pret atbildētāju celtā
prasība ir noraidīta vai atstāta bez izskatīšanas vai
tiesvedība lietā izbeigta šā likuma 223.panta 2. un
4.punktā noteiktajos gadījumos.
(2) Tiesa spriedumā vai lēmumā, ar kuru prasība atstāta
bez izskatīšanas vai lieta izbeigta, pēc atbildētāja lūguma
vienlaikus izlemj jautājumu par zaudējumu atlīdzības
nodrošināšanai iemaksātās summas izmaksu no tiesu
izpildītāja depozītu konta atbildētājam. Ja lūgums un
pierādījumi par faktisko zaudējumu apmēru tiesai
nav iesniegti, nodrošinātie zaudējumi atmaksājami
prasītājam.
(3) Noraidot vai apmierinot prasību daļēji, tiesa
jautājumu par zaudējumu nodrošinājuma pilnīgu vai
daļēju izmaksu atbildētājam izlemj pēc atbildētāja
lūguma. Ja lūgums un pierādījumi par faktisko
zaudējumu apmēru tiesai nav iesniegti, nodrošinātie
zaudējumi atmaksājami prasītājam. Ja prasība celta citā
valstī, atbildētājs papildus iesniedz pierādījumus tam,
ka prasība noraidīta vai apmierināta daļēji.
(4) Atbildētājam ir tiesības celt prasību par nepiedzīto
zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar šā panta pirmo
daļu.
644.30 pants. Lēmums par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu
(1) Tiesa lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu vai lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji
noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu, pieņem Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 17.pantā noteiktajā
kārtībā rakstveida procesā, iepriekš par to nepaziņojot
atbildētājam un citiem lietas dalībniekiem.
(2) Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu tiesa izraksta
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 19.pantu. Tiesa pēc prasītāja lūguma veic
šajā daļā minētā rīkojuma transliterāciju vai tulkojumu,

pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 23.panta 4.punktu.
(3) Tiesas vai tiesneša lēmumu, ar ko pilnībā vai daļēji
noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu, var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā
kārtībā un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 21.pantā noteiktajā kārtībā un termiņā.
644.31 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
atcelšana, ja nav celta prasība
(1) Ja prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu iesniedzis pirms prasības celšanas un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
10.panta 1.punktā noteiktajā termiņā prasību nav
cēlis, tiesa vai tiesnesis, izmantojot Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 655/2014 10.panta 2.punktā
minēto veidlapu, pēc savas iniciatīvas pieņem lēmumu
par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu.
Lēmums izpildāms nekavējoties.
(2) Tiesa pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta
to tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta,
vai, ja lēmums izpildāms ārvalstī, Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 655/2014 29.pantā noteiktajā
kārtībā - attiecīgās ārvalsts kompetentajai iestādei.
644.32 pants. Lēmuma par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu izpilde
(1) Lēmums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas.
(2) Tiesu izpildītājs uzsāk izpildu darbības pēc piedzinēja
pieteikuma, kam pievienota Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma A daļa un neaizpildīta standarta veidlapa
paziņojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 25.pantu.
(3) Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma A daļu, dod kredītiestādei rīkojumu
apķīlāt atbildētāja naudas līdzekļus Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma A daļā norādītās summas apmērā,
ievērojot šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto
ierobežojumu attiecībā uz atbildētāju un Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 24.panta
7.punktā noteikto atbildētāja kontu apķīlāšanas secību,
un pārskaitīt tos tiesu izpildītāja depozītu kontā.
(4) Pēc tam, kad saņemts kredītiestādes paziņojums
par šā panta trešajā daļā minētā rīkojuma izpildes
rezultātiem, tiesu izpildītājs Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 25.panta 2.punktā vai
- attiecīgā gadījumā - 3.punkta otrajā daļā noteiktajā
kārtībā nosūta tiesai un prasītājam paziņojumu
par kredītiestādē esošo atbildētāja naudas līdzekļu
apķīlāšanu.
(5) Lūgumu par pārmērīgi apķīlāto naudas līdzekļu
atbrīvošanu prasītājs iesniedz tiesu izpildītājam Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 27.panta
2.punktā noteiktajā kārtībā.
(6) Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz šā panta piektajā
daļā minēto prasītāja lūgumu, atmaksā pārmērīgi
apķīlātos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz atbildētāja
kontu, no kura naudas līdzekļi tika saņemti.
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644.33 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izsniegšana atbildētājam
(1) Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un pārējos
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
28.panta 1.punktā minētos dokumentus atbildētājam
izsniedz tiesa vai šā panta ceturtajā daļā minētajā
gadījumā - tiesu izpildītājs.
(2) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu:
1) pēc tam, kad saņemts paziņojums par naudas
līdzekļu apķīlāšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 28.pantā noteiktajos termiņos
šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus izsniedz
atbildētājam:
a) šajā likumā noteiktajā kārtībā ierakstītā pasta
sūtījumā, ja atbildētāja dzīvesvieta vai atrašanās vieta
ir Latvijā,
b) pārsūtot dokumentus tās ārvalsts kompetentajai
iestādei, kurā atrodas atbildētāja dzīvesvieta vai
atrašanās vieta, ja atbildētāja dzīvesvieta vai atrašanās
vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
c) šā likuma 82. vai 83.nodaļā noteiktajā kārtībā, ja
atbildētāja dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav kādā no
Eiropas Savienības dalībvalstīm;
2) pēc prasītāja lūguma Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 28.panta 3.punkta otrajā daļā
minētajā gadījumā šīs regulas 28.panta 5.punktā
minētos dokumentus nekavējoties nosūta izpildes
ārvalsts kompetentajai iestādei.
(3) Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdevusi
ārvalsts tiesa un atbildētāja deklarētā dzīvesvieta,
dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir
Latvijā, šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus
pēc ārvalsts tiesas vai lietas dalībnieka lūguma izsniedz
tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas atbildētāja
deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai
juridiskā adrese. Par dokumentu izsniegšanu tiesa
informē ārvalsts tiesu vai lietas dalībnieku atkarībā no
tā, kurš iesniedzis šajā daļā minēto lūgumu.
(4) Tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta,
kas ievesta pēc Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma, ko
izdevusi ārvalsts tiesa, Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 28.panta 3.punkta otrajā daļā
minētajā gadījumā pēc piedzinēja rakstveida lūguma
nosūta atbildētājam, kura deklarētā dzīvesvieta,
dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir
Latvijā, ierakstītā pasta sūtījumā šā panta pirmajā
daļā minētos dokumentus. Par dokumentu nosūtīšanu
tiesu izpildītājs informē piedzinēju. Uzskatāms, ka
atbildētājam šā panta pirmajā daļā minētie dokumenti
ir izsniegti septītajā dienā no nosūtīšanas dienas.
(5) Tiesa vai tiesu izpildītājs atkarībā no tā, kurš saskaņā
ar šā panta noteikumiem ir bijis atbildīgs par dokumentu
izsniegšanu, pēc prasītāja rakstveida lūguma Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 33.panta
3.punkta trešajā daļā noteiktajā kārtībā atkārtoti
nosūta atbildētājam šā panta pirmajā daļā minētos
dokumentus.

644.34 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
atcelšana, grozīšana, tā izpildes atteikšana vai izpildes
kārtības grozīšana
(1) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta
izskatīšanai pēc būtības, var atcelt vai grozīt Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojumu:
1) pēc atbildētāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 33.pantu;
2) pēc atbildētāja vai prasītāja pieteikuma saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
35.panta 1.punktu;
3) pēc atbildētāja vai prasītāja kopīga pieteikuma
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 35.panta 3.punktu.
(2) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta
izskatīšanai pēc būtības, var atteikt Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumu izpildi vai grozīt tā izpildes kārtību:
1) pēc atbildētāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 34.panta
1.punkta “a” apakšpunktu un “b” apakšpunkta “i” un
“iii” apakšpunktu;
2) pēc prasītāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 35.panta
4.punktu.
(3) Saņēmusi šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto
atbildētāja pieteikumu, tiesa var atkārtoti lemt par
saskaņā ar šā likuma 644.28 pantu prasītājam uzlikto
pienākumu.
(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pieteikumu,
kas iesniegts, izmantojot Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 36.pantā minēto
veidlapu, izskata rakstveida procesā, iepriekš par to
paziņojot lietas dalībniekiem. Vienlaikus ar paziņojumu
tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka
termiņu paskaidrojuma iesniegšanai, izņemot tādu
pieteikumu, kuru atbildētājs iesniedzis saskaņā ar
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 34.panta
1.punkta “a” apakšpunktu vai 35.panta 3.punktu.
(5) Ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 33.panta
1.punkta “b” un “c” apakšpunktu, tiesa par to paziņo
lietas dalībniekiem, nosakot prasītājam termiņu šajos
apakšpunktos minēto trūkumu novēršanai šīs regulas
33.panta 3. un 4.punktā noteiktajā kārtībā.
(6) Ja prasītājs nenovērš šā panta piektajā daļā minētos
trūkumus, pieteikumu izskata šā panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā. Ja prasītājs šā panta piektajā daļā
minētos trūkumus novērš, tiesa pieteikumu noraida.
(7) Tiesa šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu
pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 36.panta 4.punktā minētajā termiņā, un šis
lēmums izpildāms nekavējoties.
(8) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību,
izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 37.pantā minēto veidlapu.
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(9) Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums izpildāms
ārvalstī, tiesa šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā
minēto lēmumu pārsūta ārvalsts kompetentajai iestādei
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
36.panta 5.punkta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
644.35 pants. Ārvalsts tiesas izdota Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izpildes atteikšana vai izpildes
kārtības grozīšana
(1) Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā
izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums, ir tiesīga:
1) pēc atbildētāja pieteikuma Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 34.pantā noteiktajos
gadījumos vai pēc prasītāja un atbildētāja kopīga
pieteikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 35.panta 3.punktā noteiktajā gadījumā
atteikt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi vai
grozīt tā izpildes kārtību;
2) pēc prasītāja pieteikuma Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 35.panta 4.punktā
noteiktajā gadījumā grozīt tā izpildes kārtību.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanai
piemēro šā likuma 644.34 pantā noteikto kārtību.
(3) Tiesa šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
36.panta 4.punktā minētajā termiņā, un šis lēmums
izpildāms nekavējoties.
(4) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību,
izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.
655/2014 37.pantā minēto veidlapu.

644.36 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
aizstāšana
(1) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, pēc atbildētāja pieteikuma, pamatojoties uz
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
38.panta 1.punkta “a” apakšpunktu, var aizstāt Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojumu ar šā likuma 138.pantā
paredzētajiem prasības nodrošinājuma līdzekļiem.
(2) Tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts
tiesas izdotais Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums,
pēc atbildētāja pieteikuma, pamatojoties uz Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
38.panta 1.punkta “b” apakšpunktu, var aizstāt Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojumu ar šā likuma 138.pantā
paredzētajiem prasības nodrošinājuma līdzekļiem.
(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pieteikumu
izskata rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot
lietas dalībniekiem. Vienlaikus ar paziņojumu tiesa
nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka
termiņu paskaidrojuma iesniegšanai.
(4) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.
(5) Lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
aizstāšanu izpilda tiesu izpildītājs, kura lietvedībā
atrodas lieta par attiecīgā Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izpildi, vispirms nodrošinot prasību ar
aizstājošo prasības nodrošinājuma līdzekli un pēc tam
atceļot naudas līdzekļu apķīlājumu, kas veikts saskaņā
ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu. Summu, kura
iemaksāta tiesu izpildītāja depozītu kontā saskaņā ar
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, tiesu izpildītājs
atmaksā, tikai pamatojoties uz tiesas nolēmumu.
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Civilprocesa likuma
normas saistībā ar
Regulu Nr. 655/2014
Lai ieviestu Regulu Nr. 655/2014 Latvijas tiesību sistēmā,
grozījumi Civilprocesa likumā tika izdarīti 34., 207., 540.,
549., 563., 568., 643. un 644. pantā, kā arī Civilprocesa
likums tika papildināts ar jaunu 77.3 nodaļu.
Ņemot vērā, ka ar Regulu Nr. 655/2014 izveidotā Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanas un īstenošanas
kārtība atšķiras no nacionālā prasības nodrošinājuma
institūta, kā jau minēts, Civilprocesa likuma F daļā
“Starptautiskais civilprocess” tika iekļauta jauna nodaļa,
proti, 77.3 nodaļa “Lietas par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu”. Minētajā nodaļā regulēti piekritības
jautājumi, pieteikuma par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Latvijas tiesās, parādnieka iespējamo zaudējumu
nodrošināšanas un atlīdzināšanas jautājumi, ziņu par
parādnieka naudas līdzekļiem (kontiem) iegūšanas
kārtība, kā arī Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izpildes un pārsūdzības kārtība.
Attiecīgi ar jauno 77.3 nodaļas 644.23 pantu noregulēti
nacionālie piekritības jautājumi pieteikumam par
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu. Pēc
vispārējā noteikuma, kas ietverts šā panta pirmajā daļā,
pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
iesniedzams tiesā, kurā ceļama nodrošināmā prasība,
vai tiesā, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc
būtības. Savukārt panta otrā daļa noteic izņēmumu
attiecībā uz patērētāju lietām. Proti, saskaņā ar Regulas
Nr. 655/2014 6. pantu pieteikumu par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz tās valsts
tiesā, kurai ir piekritīga attiecīgā lieta pēc būtības.
Vienlaikus Regulas Nr. 655/2014 6. panta 2. punkts
noteic izņēmumu attiecībā uz lietām, kur parādnieks ir
patērētājs, paredzot, ka šādos gadījumos pieteikumu
par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu var
iesniegt vienīgi patērētāja domicila valstī neatkarīgi
no tā, kuras valsts tiesai ir jurisdikcija skatīt lietu
pēc būtības. Līdz ar to praksē var rasties situācija,
kad lieta pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, bet
patērētāja domicils ir Latvijā. Tādējādi ir nepieciešams
noteikt nacionālo piekritību minētajiem gadījumiem,
proti, pēc būtības paredzot, ka lietā, kur atbildētājs ir
Latvijā domicilēts patērētājs, bet lieta pēc būtības ir
piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz rajona tiesai
pēc atbildētāja (patērētāja) deklarētās dzīvesvietas

vai dzīvesvietas. Visbeidzot, ar minētā panta trešo
daļu tiek noteikta nacionālā piekritība arīdzan tiem
pieteikumiem par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu, kas celti, pamatojoties uz notariālo aktu, kā
to paredz Regulas Nr. 655/2014 5. pants. Attiecīgi šādus
pieteikumus skatītu jebkura rajona tiesa pēc prasītāja
izvēles, kura atrodas tās apgabaltiesas teritorijā, kurā
ir zvērināts notārs, kas taisījis attiecīgo notariālo aktu.
Minētais būtu attiecināms uz notariālajiem aktiem, kas
taisīti Notariāta likuma D1 sadaļā noteiktajā kārtībā un
kas ietilpst Regulas Nr. 655/2014 darbības jomā.
644.24 pants izstrādāts ar mērķi noteikt, ka papildus
Regulas Nr. 655/2014 8. pantā paredzētajām prasībām
pieteikumam par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu piemērojamas arīdzan vispārējās Civilprocesa
likuma prasības attiecībā uz tiesā iesniedzamo
dokumentu noformēšanu, tajā skaitā prasība pievienot
dokumentu, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
Šajā saistībā Civilprocesa likuma 34. panta 7.1 daļa
noteic, ka valsts nodeva par pieteikumu par Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu ir 0,5 procenti
no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro.
Valsts nodevas apmērs noteikts, ievērojot Regulas Nr.
655/2014 42. panta prasības, saskaņā ar kurām tiesas
nodevas Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūrā
nedrīkst būt lielākas par tiesas nodevām līdzvērtīgā
procedūrā, t.i., prasības nodrošināšanā.
Ar 644.25 pantu ieviesta kārtība, kādā iegūst ziņas par
parādnieka naudas līdzekļiem (kontiem) Latvijas vai citu
Eiropas Savienības dalībvalstu kredītiestādēs, t.i., ziņas,
kas ļauj identificēt bankas nosaukumu, parādnieka
konta numuru u.tml. Atšķirībā no nacionālā prasības
nodrošināšanas regulējuma ziņu par parādnieka
naudas līdzekļiem (kontiem) esamība ir viens no
priekšnosacījumiem Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanai. Šādas informācijas norādīšana pieteikumā par
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu ir kreditora
(prasītāja) pienākums. Vienlaikus Regulas Nr. 655/2014
14. panta 1. un 2. punkts paģērē, ka gadījumā, ja kreditors
jau ir ieguvis tiesas nolēmumu vai publisku aktu (t.i.,
sprieduma vai notariālā akta izpildes nodrošinājuma
gadījumā), prasītājs vienlaikus ar pieteikuma par Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniegšanu var
lūgt tiesu iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem
(kontiem) kredītiestādēs. Regulas Nr. 655/2014 14.
panta 5. punkts paredz dalībvalstu rīcības brīvību
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noteikt minēto ziņu iegūšanas veidu un kārtību. Attiecīgi
644.25 pants paredz, ka, apmierinot šādu kreditora
pieteikumu, tiesa pati nosūta kredītiestādēm vai
attiecīgajā gadījumā ārvalsts informācijas iestādei (ko
katra dalībvalsts būs paziņojusi) lūgumu sniegt minētās
ziņas. Latvijas kredītiestādēm šādas ziņas būs jāsniedz
nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no tiesas
lūguma saņemšanas, nosūtot tās elektroniskā pasta
sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Izdevumus par minēto ziņu iegūšanu segs kreditors,
pieteikumam pievienojot dokumentu, kas apliecina
to samaksu. Ar ziņu iegūšanu par parādnieka naudas
līdzekļiem (kontiem) kredītiestādēs saistīto izdevumu
apmērs noteikts Ministru kabineta 2009. gada 1.
septembra noteikumos Nr. 983 “Ar lietas izskatīšanu
saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība” un sastāda
15 eiro. Attiecībā uz 644.25 panta septīto daļu, kas
nosaka, ka, ja ārvalsts tiesa, kurā iesniegts pieteikums
par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu,
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 14. panta 3. punktu lūdz iegūt ziņas par
atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē,
tiesa šīs ziņas iegūst 644.25 panta pirmajā, trešajā un
ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
14. panta 6. punktu nosūta tās attiecīgajai ārvalsts tiesai,
jāmin sekojošais. No 644.25 panta septītās daļas izriet,
ka pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu būs iesniegts ārvalsts tiesā, līdz ar to lieta
Latvijā nebūs, Latvijas tiesa saņems tikai ārvalsts tiesas
lūgumu iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem
(kontiem) kredītiestādē, kas atrodas Latvijā. Jāuzsver,
ka Civilprocesa likumā nav ne noteikta, ne koncentrēta
teritoriālā jurisdikcija attiecībā uz šo ārvalsts tiesas
lūgumu izskatīšanu, līdz ar to jebkurā Latvijas pirmās
instances tiesā var ienākt šāds ārvalsts tiesas lūgums
iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem)
kredītiestādē, kas atrodas Latvijā. Neskatoties uz to, ka
šajā Latvijas tiesā nav nekādas lietas, jebkurai Latvijas
pirmās instances tiesai ir pienākums šādu ārvalsts tiesas
lūgumu izvērtēt un izpildīt.
644.26 un 644.27 pants nosaka pieteikuma nepieņemšanas
un pieteikuma atstāšanas bez virzības pamatus un
sekas, kas kopumā atbilst vispārējiem Civilprocesa
likumā nostiprinātajiem principiem.
644.28 un 644.29 pants attiecas uz zaudējumu
nodrošināšanu, kas parādniekam var rasties sakarā
ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu un
kreditora (prasītāja) pienākumu atlīdzināt šādus
zaudējumus. Atbilstoši Regulas Nr. 655/2014 12.
pantam visos gadījumos, kad kreditors (prasītājs) vēl nav
ieguvis tiesas nolēmumu vai publisku aktu, zaudējumu
nodrošināšana ir obligāta. Tas nozīmē, ka gadījumos,
kad pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu ir iesniegts pirms prasības celšanas vai lietas
izskatīšanas laikā, tiesa nekavējoties pēc pieteikuma
iesniegšanas, bet ne vēlāk kā Regulas Nr. 655/2014 18.
panta 4. punktā minētajā termiņā pieņem lēmumu par

kreditora (prasītāja) pienākumu nodrošināt iespējamos
parādnieka (atbildētāja) zaudējumus un noteic tiesu
izpildītāja depozīta kontā iemaksājamās summas
apmēru. Atšķirībā no nacionālā prasības nodrošināšanas
regulējuma tiesa lēmumu par Eiropa kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu pieņem tikai pēc tam, kad prasītājs ir
sniedzis nodrošinājumu un tiesu izpildītājs ir paziņojis
par attiecīgās summas iemaksu tiesu izpildītāja depozītu
kontā. Procesuālās ekonomijas nolūkos 644.28 pants, cita
starpā paredz, ka lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu
var pieņemt vienlaikus ar lēmumu par trūkumu
novēršanu (644.27 pants). Šādā gadījumā lēmumu par
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu tiesa
pieņems tikai tad, ja kreditors (prasītājs) būs novērsis
pieļautos trūkumus. Savukārt, ja būs iestājies tiesas
noteiktais termiņš trūkumu novēršanai un kreditors
(prasītājs) trūkumus nebūs novērsis, bet būs sniedzis
zaudējumu nodrošinājumu, tiesa, atgriežot kreditoram
(prasītājam) pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu, vienlaikus pieņems lēmumu par
zaudējumu atlīdzības nodrošināšanai iemaksātās
summas izmaksu no zvērināta tiesu izpildītāja konta.
Zaudējumu atlīdzināšanas pamati savukārt ir noteikti
Regulas Nr. 655/2014 13. pantā. Vienlaikus Regula Nr.
655/2014 paredz dalībvalstu rīcības brīvību saglabāt vai
ieviest citus atbildības pamatus. Attiecīgi 644.29 pants
paredz, ka papildus Regulā Nr. 655/2014 noteiktajam
zaudējumu atlīdzināšana pienākums kreditoram
(prasītājam) piekrīt arīdzan Civilprocesa likuma 143.
pantā noteiktajos gadījumos, t.i., ja pret atbildētāju
celtā prasība ir noraidīta vai atstāta bez izskatīšanas, vai
tiesvedība lietā izbeigta Civilprocesa likuma 223. panta
2. un 4. punktā noteiktajos gadījumos. Jautājumu par
zaudējumu atlīdzību pēc atbildētāja lūgumu tiesa izlemj,
taisot spriedumu vai lēmumu, ar kuru prasība attiecīgi
atstāta bez izskatīšana, noraidīta, apmierināta daļēji vai
lieta izbeigta, vai arī parādniekam (atbildētājam) ceļot
prasību par nepiedzīto zaudējumu atlīdzināšanu.
644.30 pants noteic lēmuma par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izdošanu pieņemšanas kārtību
un pārsūdzību, ko lielā mērā regulē Regulas Nr.
655/2014 17. un 21. pants. Attiecīgi paredzēts, ka
pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš par to
nepaziņojot lietas dalībniekiem. Turklāt arī pēc lēmuma
pieņemšanas lēmumu saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014
nosacījumiem paziņo tikai kreditoram (prasītājam), kurš
pieteikuma par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu pilnīgas vai daļējas noraidīšanas gadījumā
var to pārsūdzēt Civilprocesa likumā un Regulas Nr.
655/2014 21. pantā noteiktajā kartībā. Parādniekam
(atbildētājam) par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu paziņo tikai pēc tā izpildes tādā kārtībā, kādu
paredz 644.33 pants.
Savukārt 644.31 pants attiecas uz gadījumiem, kad
pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu ir iesniegts pirms prasības celšanas. Tas nosaka,
ka atšķirībā no nacionālā prasības nodrošināšanas
regulējuma gadījumā, ja kreditors (prasītājs) tiesas
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noteiktajā termiņā nav cēlis prasību, tiesa pati pēc savas
iniciatīvas, izmantojot Regulas Nr. 655/2014 10. pantā
minēto veidlapu, pieņem lēmumu par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu un nosūta to zvērinātam
tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas izpildu
lieta, vai, ja lēmums izpildāms citā Eiropas Savienības
dalībvalstī – attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai,
ko tā būs paziņojusi.
644.32 pants noteic par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma, tai skaitā citas dalībvalsts tiesas izdota izpildi
atbildīgās jeb kompetentās institūcijas, kā arī kārtību,
kādā tiek īstenota naudas līdzekļu (kontu) apķīlāšana
kredītiestādē Latvijā. Attiecīgi tas paredz, ka Latvijas
tiesā izdota Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi
iniciē pats kreditors (prasītājs), vēršoties vai nu pie
zvērināta tiesu izpildītāja, ja Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojums izpildāms Latvijā, vai ārvalsts kompetentajā
izpildu institūcijā, ja tas izpildāms citā Eiropas Savienības
dalībvalstī. Tiesu izpildītājiem jāpieņem izpildei arīdzan
ārvalsts tiesas izdots Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums,
kuru saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014 23. pantu var
iesniegt kā kreditors (prasītājs), tā arī izdodošā tiesa.
Jāmin, ka saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014 21. pantu
vienas Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojums ir izpildāms jebkurā citā dalībvalstī
bez nepieciešamības prasīt tā atzīšanu vai izpildāmības
pasludināšanu. Lai nostiprinātu minēto principu, šim
nolūkam izdarīti arīdzan tehniski grozījumi Civilprocesa
likuma 644. panta trešajā daļā, papildinot to ar atsauci
uz Regulu Nr. 655/2014, kā 540. panta pirmajā daļā,
papildinot izpildu dokumentu sarakstu ar jaunu 19.
punktu, kas kā izpildu dokumentu atzīst Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma veidlapas A daļu. Tapāt jāmin, ka
izrietoši no Regulas Nr. 655/2014 var rasties situācija,
kad Latvija ir tikai izpildes jeb konta atrašanās vietas
valsts. Šim nolūkam Civilprocesa likuma 549. pants
papildināts ar jaunu 2.3 daļu, noteicot, ka gadījumā, ja
parādniekam nav sasaites ar Latviju un tā domicils ir citā
valstī, piedzinējs var vērties pēc savas izvēles pie jebkura
Latvijas jurisdikcijā praktizējoša zvērināta tiesu izpildītāja.
Attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildes
kārtību jānorāda, ka tā būtiski neatšķiras no nacionālā
prasības nodrošināšanas regulējuma, paredzot, ka tiesu
izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, dod kredītiestādēm rīkojumu apķīlāt
parādnieka (atbildētāja) naudas līdzekļus kredītiestādē
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumā norādītās summas
apmērā, pārskaitot tos tiesu izpildītāja depozītu kontā.
Izmantojot Regulas Nr. 655/2014 31. pantā noteikto
dalībvalstu rīcības brīvību, ir paredzēts arīdzan piemērot

1
2

Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punktā noteiktos
ierobežojumus attiecībā uz parādnieka (atbildētāja)
apķīlājamo naudas līdzekļu apmēru. Papildus tiesu
izpildītājam saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014 25.
pantu piekrīt pienākums izdot šajā pantā paredzēto
paziņojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu un nosūtīt to
tiesai un kreditoram (prasītājam), tai skaitā uz ārvalstīm.
Kreditoram (prasītājam), saņemot minēto paziņojumu,
ir pienākums pēc savas iniciatīvas lūgt pārmērīgi
apķīlāto naudas summu atbrīvošanu. Attiecīgi 644.32
panta piektā un sestā daļa paredz, ka Latvijas gadījumā
prasītājs šādu lūgumu adresē tiesu izpildītājam, kur
pēdējais dod kredītiestādei attiecīgu rīkojumu.
644.33 pants izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību un
atbildīgās institūcijas par Latvijas tiesas izdota Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma paziņošanu un izsniegšanu
parādniekam (atbildētājam), kā arī ārvalsts tiesas
izdota Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu
parādniekam (atbildētājam), kurš domicilēts Latvijā.
Atkārtoti jāmin, ka saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014 28.
pantu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums tiek izsniegts
parādniekam (atbildētājam) tikai pēc tā izpildes, kopā
ar regulas Nr. 655/2014 25. pantā minēto paziņojumu
par apķīlāšanu un pārējiem lietas materiāliem, kā tas
noteikts Regulas Nr. 655/2014 28. panta 5. punktā. Ar
644.33 pantu noteikts, ka Latvijā par minēto dokumentu
izsniegšanu parādniekam (atbildētājam) ir atbildīga tiesa
vai attiecīgā gadījumā tiesu izpildītājs. Attiecīgi Latvijas
tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu,
pēc tiesu izpildītāja vai attiecīgās ārvalsts izpildu
institūcijas paziņojuma par naudas līdzekļu apķīlāšanu
(Regulas Nr. 655/2014 25. pants) saņemšanas, uzsāk
dokumentu izsniegšanu atbildētājam. Ja atbildētājs
ir domicilēts Latvijā – dokumentus izsniedz saskaņā
ar Civilprocesa likumu, ja atbildētāja domicils ir citā
Eiropas Savienības dalībvalstī – tiesa izsniedzamos
dokumentus nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei
(kas ir paziņota)1 vai, ja atbildētājs ir domicilēts trešajā
valstī – dokumentus izsniedz saskaņā ar Civilprocesa
likuma 82. vai 83. nodaļas noteikumiem par dokumentu
starptautisko izsniegšanu. Gadījumā, ja dokumenti
izsniedzami uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un
attiecīgā valsts vienlaikus ir vienīgā izpildes valsts,
Regulas Nr. 655/2014 28. panta 2. punkta trešā daļa
paģērē, ka visi dokumenti ir nosūtāmi attiecīgajai
ārvalsts institūcijai (kas ir paziņota)2 vienlaikus ar
izpildes uzsākšanu. Līdzko Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojums šajā valstī ir īstenots, šīs valsts attiecīgā
institūcija, izdodot vai saņemot paziņojumu par naudas
līdzekļu apķīlāšanu (Regulas Nr. 655/2014 25. pants),
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uzsāk Regulas Nr. 655/2014 28. panta 1. punktā minēto
dokumentu izsniegšanu parādniekam (atbildētājam).
Šajos gadījumos, ja ārvalstī, kas ir vienīgā izpildes valsts
un parādnieka (atbildētāja) domicila valsts, būs jāizpilda
Latvijas tiesas izdots Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums,
644.33 pants paredz, ka kreditoram (prasītājam), vēršoties
ārvalsts izpildu institūcijā ar lūgumu uzsākt Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi, vienlaikus ir jāvēršas
Latvijas tiesā, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, ar lūgumu nosūtīt attiecīgās izpildes valsts
kompetentajai institūcijai parādniekam (atbildētājam)
eventuāli izsniedzamos dokumentus. Savukārt, ja valsts,
kurā ir atbildētāja domicils, ir Latvija un Latvija ir vienīgā
izpildes valsts, piedzinējs parādniekam (atbildētājam)
izsniedzamos dokumentus iesniedz tiesu izpildītājam līdz
ar pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izpildi un pēdējais pēc Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izpildes un paziņojuma par naudas līdzekļu
apķīlāšanu (Regulas Nr. 655/2014 25. pants) izdošanas
uzsāk Regulas Nr. 655/2014 28. panta 1. punktā minēto
dokumentu izsniegšanu parādniekam (atbildētājam).
Citos gadījumos, kad Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu ir izdevusi ārvalsts tiesa un tas ir izsniedzams
parādniekam (atbildētājam), kurš domicilēts Latvijā, par
šādu izsniegšanu kompetentā institūcija atbilstoši pantā
paredzētajam ir tiesa, kuras darbība teritorijā atrodas
atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās
vieta vai juridiskā adrese. Papildus jāmin, ka pants
paģērē arīdzan tiesas un tiesu izpildītāja kompetenci
veikt atkārtotu dokumentu izsniegšanu, ja parādnieks
(atbildētājs) ir cēlis pretenzijas saskaņā ar Regulas Nr.
655/2014 33. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, kas
ieviests Civilprocesa likumā ar 644.34 pantu.
Attiecībā uz 644.34 pantu un 644.35 pantu jāmin, ka ar
tiem ieviesti Regulas Nr. 655/2014 33.-36. panti un
noteikta kārtība, kādā Latvijas jurisdikcijā realizējami
minētajos Regulas Nr. 655/2014 pantos paredzētie
tiesību aizsardzības līdzekļi eventuālajai Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma atcelšanai, grozīšanai, tā izpildes
atteikšanai vai izpildes kārtības grozīšanai. Ar 644.34
pantu noteikta piekritība un kārtība, kādā izskatāms
parādnieka (atbildētāja) vai kreditora (prasītāja)
pieteikums par Latvijas tiesas izdota Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu, grozīšanu, tā izpildes
atteikšanu vai izpildes kārtības grozīšanu. Attiecīgi
noteikts, ka uz Regulas Nr. 655/2014 33.-35. pantā
minētajiem pamatiem attiecīgu pieteikumu iesniedz
tiesā, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
vai tiesā, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai
pēc būtības. Šādu pieteikumu, ievērojot Regulas

3

Nr. 655/2014 36. pantā noteikto, izskata rakstveida
procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem,
nosūtot pieteikumu un noteicot termiņu paskaidrojumu
iesniegšanai. Lēmums atbilstoši Regulas Nr. 655/2014
36. pantam ir pārsūdzams un šādu pārsūdzību īsteno
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Papildus ar
644.34 pantu paredzēts, ka gadījumā, ja saskaņā ar šo
pantu pieņemtais lēmums ir izpildāms ārvalstī, tiesa
pēc savas iniciatīvas to pārsūta ārvalsts kompetentajai
institūcijai (kas ir paziņota),3 kā to noteic Regulas Nr.
655/2014 36. pants. Savukārt ar 644.35 pantu noteikta
piekritība un kārtība, kādā Latvijas tiesā izskatāms
pieteikums par ārvalsts tiesas izdota Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izpildes atteikšanu vai izpildes
kārtības grozīšanu. Šādā gadījumā attiecīgs pieteikums
ir iesniedzams rajona (pilsētas) tiesā, kuras darbības
teritorijā izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums,
izskatīšanas un lēmuma pārsūdzības kārtību saglabājot
identisku 644.34 pantā noteiktajai.
Savukārt 644.36 pants izstrādāts ar mērķi izlietot Regulas
Nr. 655/2014 38. pantā noteikto dalībvalstu rīcības
brīvību un paredzot, ka, tāpat kā nacionālajā prasības
nodrošināšanas regulējumā, arīdzan Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumā pieļaujama tā aizstāšana ar citiem
Civilprocesa likuma 138. pantā noteiktajiem prasības
nodrošināšanas līdzekļiem. Gadījumā, ja Latvija ir tikai
izpildes valsts, šāds pieteikums ir iesniedzams tiesā,
kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas
izdotais Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums.
Visbeidzot, jāmin, ka papildus jau minētajam arīdzan
izdarīti grozījumi attiecībā uz Civilprocesa likuma 207.
panta un 643. panta papildināšanu ar atsauci uz jauno
Civilprocesa likuma 77.3 nodaļu. Izrietoši no Regulas Nr.
655/2014 5. panta Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums
ir pieejams pirms prasības celšanas, lietas izskatīšanas
laikā, kā arī pēc tiesas nolēmuma taisīšanas. Attiecīgi
ar minētajiem grozījumiem noteikts, ka Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojums pieejams arīdzan kā sprieduma, tai
skaitā ārvalsts tiesas sprieduma, izpildes nodrošināšanas
līdzeklis. Pēdējais gan saskaņā ar Regulas Nr. 655/2014
6. panta 2. punktu attiecas tikai uz patērētāju lietām,
jo pēc vispārīgā Regulas Nr. 655/2014 principa lietas
par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vienmēr ir
piekritīgas tās valsts tiesām, kurām piekritīgas ir lietas
pēc būtības.

Eiropas e-tiesiskuma portālā.
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Pārrobežu gadījumi
1.

Tiesa LV

2.

Tiesa LV

Prasītājs un Atbildētājs DV 1

Konts DV 2

3.

Tiesa LV

Prasītājs un Konts DV 1

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

4.

Tiesa LV

5. Tiesa un Prasītājs LV

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

Prasītājs DV 1

Prasītājs, Atbildētājs un Konts DV 1
Atbildētājs DV 1 (vai 3-ā valsts)

6. Tiesa un Prasītājs LV
7. Tiesa un Atbildētājs LV

Konts DV 2
Atbildētājs un Konts DV 2
Konts DV 2

Prasītājs DV 1
Prasītājs un Konts DV 1

8. Tiesa un Atbildētājs LV
9.

Konts DV 3

Prasītājs DV 1

Tiesa, Atbildētājs un Konts LV

Tiesa DV 1

Konts DV 3

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

10.

Prasītājs LV

11.

Prasītājs LV

Tiesa un Atbildētājs DV 1

Konts DV 3

12.

Prasītājs LV

Tiesa un Konts DV 1

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

13.

Prasītājs LV

14. Prasītājs un Konts LV

Tiesa, Atbildētājs un Konts DV 1
Tiesa DV 1

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

15. Prasītājs un Konts LV
16. Prasītājs un Atbildētājs LV

Tiesa un Atbildētājs DV 1
Tiesa DV 1

Konts DV 2
Tiesa un Konts DV 1

17. Prasītājs un Atbildētājs LV

Konts DV 1

18.

Tiesa, Atbildētājs un Konts LV

19.

Konts LV

20.

Konts LV

Tiesa un Prasītājs DV 1

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)

21.

Konts LV

Tiesa un Atbildētājs DV 1

Prasītājs DV 2

22.

Konts LV

23.

Konts un Tiesa LV

24.

Konts un Tiesa LV

25. Konts un Atbildētājs LV

Tiesa DV 1

Prasītājs DV 2

Atbildētājs DV 3 (vai 3-ā valsts)

Tiesa, Atbildētājs un Prasītājs DV 1
Prasītājs DV 1

Atbildētājs DV 2 (vai 3-ā valsts)
Prasītājs un Atbildētājs DV 1

Prasītājs DV 1

Tiesa DV 2
Prasītājs un Tiesa DV 1

26. Konts un Atbildētājs LV
Tiesa DV 1

Prasītājs DV 2

Konts DV 3

27.

Atbildētājs LV

28.

Atbildētājs LV

Tiesa un Prasītājs DV 1

Konts DV 2

29.

Atbildētājs LV

Tiesa un Konts DV 1

Prasītājs DV 2

N.B. 1) “DV 1, DV 2, DV 3” – apzīmē atšķirīgas dalībvalstis; 2) Uz gadījumiem, kad atbildētājs ir patērētājs, neattiecas pārrobežu gadījumi
Nr. 1. – 6., 10., 12., 14., 16. , 17., 19., 20., 23.-29.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s

15

Pārrobežu gadījumi
Regulas normas, kas attiecas uz konkrētām
pārrobežu situācijām
Regulas 6.panta 2. – 4.punkts: piemērojams 7., 8., 9., 11., 13., 15., 18., 21., 22. pārrobežu gadījumā
Regulas 10.panta 2.punkta 2.daļa: 9., 12., 13., 17., 23., 24., 29.
Regulas 10.panta 2.punkta 3.daļa: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 22.pants: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 23.panta 3. – 6.punkts: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 25.panta 2.punkts: 9., 12., 13., 17., 23., 24., 29.
Regulas 25.panta 3.punkts: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 28.panta 2.punkts: 7.-9., 11., 13., 15., 18., 21., 22.
Regulas 28.panta 3.punkta 1.daļa: 1.-6., 10., 12., 14., 16., 17., 19., 20., 23.-29.
Regulas 28.panta 3.punkta 2.daļa: 4., 6., 9., 13., 25., 26.
Regulas 28.panta 4.punkts: 1., 3., 5., 10., 12., 14., 19., 20., 23.
Regulas 34.panta 1.punkta b) apakšunkta ii) apakšpunkts un 2.punkts: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 36.panta 5.punkta 2.daļa: 1.-8., 10., 11., 14.-16., 18. – 22., 25. – 28.
Regulas 36.panta 5.punkta 3.daļa: 9., 12., 13.,17., 23., 24., 29.
Regulas 36.panta 5.punkta 4.daļa: 1.-8., 10., 11., 13.-16., 18. – 22., 25. – 28.
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Pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīk
iesniedz izmantojot Regulas 8.pantā minēto veid

Pirms prasības celšanas - iesniedz tiesā, kurā ceļama nodrošinām
rajona tiesai pēc atbildētāja (patērētāja) deklarēt

Tiesa atsakās
pieņemt
pieteikumu, ja tas
ir acīmredzami
nepamatots.
(17.p.3.punkts)

Ja iespējamais prasītājs nav sniedzis visu Regulas 8.pantā prasīto informāc
pieņem lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības un noteic termiņu
novēršanai (kas nav īsāks par 20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas
Lēmumu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 10.darbadienas beigā
tam, kad iespējamais prasītājs ir iesniedzis pieteikumu. Lēmumu var pārsū
noteiktajā kārtībā. (17.p.2.,3.punkts)

Ja iespējamais prasītājs tiesas noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus, tie
lēmumu par pieteikuma noraidīšanu (un nodrošinājumam iemaksātās s
atmaksu prasītājam, ja attiecināms). Par tiesas lēmumu var iesniegt blaku
30 dienu laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts par tiesas lēmumu. Blaku
izskata ex parte. (17.p. 3.punkts, 21.p.)

Ja prasītājs saskaņā ar Regulas 16.pantu ir informējis
tiesu par līdzvērtīga valsts rīkojuma (prasības
nodrošināšanas) iegūšanu, tiesa apsver, ņemot vērā
lietas apstākļus, vai EAPO izdošana pilnīga vai daļēja
joprojām ir piemērota. (16.p.4.punkts)

Tiesa lēmumu par EAPO izdošanu vai lē
atbildētāja informēšanas (ex parte), pama
EAPO izdošanu pieņem, izmantojot Regul

Ja 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma vai 14 dienu laikā no EAPO izdošanas, atkarībā no tā
datums ir vēlāk, prasītājs nav iesniedzis tiesai pierādījumus par tiesvedības uzsākšanu, tiesa pēc savas in
pieņem lēmumu par EAPO atcelšanu. (10.p. 1., 2.punkts)

Ja EAPO izpildāms LV, tiesas lēmumu par EAPO
atcelšanu pieņem, izmantojot Regulas 10.pantā minēto
atsaukuma veidlapu un to izpilda CPL noteiktajā
kārtībā. (10. p. 2.punkta otrā daļa)

Ja EAPO izpildāms citā DV, tiesa lēmumu p
atcelšanu pieņem, izmantojot Regulas 10.pa
atsaukuma veidlapu un Regulas 29.pantā n
kārtībā nosūta to attiecīgās izpildes DV kom
iestādei. (10.p. 2.punkta trešā daļa
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kojumu (EAPO ) LV tiesā pirms prasības celšanas dlapu - pārrobežu gadījums Nr.1-9., 18., 23., 24.

mā prasība; Patērētāju lietās ( ja lietu pēc būtības skatīs ārvalstī) tās dzīvesvietas vai dzīvesvietas (6.p.1.,2.punkts)

ciju, tiesa
u trūkumu
dienas).
ām pēc
ūdzēt CPL

esa pieņem
summas
us sūdzību
us sūdzību

Tiesa pieņem lēmumu prasītājam sniegt nodrošinājumu, iemaksājot noteiktu summu
tiesu izpildītāja depozītu kontā. Lēmumu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz
10.darbadienas beigām pēc tam, kad iespējamais prasītājs ir iesniedzis pieteikumu.
Lēmums nav pārsūdzams. (12.p. 1.punkts; 18.p. 4.punkts)

Lēmumu attiecībā uz pieteikumu par EAPO izdošanu tiesa pieņem nekavējoties,
tiklīdz iespējamais prasītājs ir iemaksājis tiesas noteikto summu tiesu izpildītāja
depozītu kontā (ar noteikumu, ka prasītājs ir novērsis trūkumus, ja attiecināms). (12.p.
3.punkts, 18.p. 4.punkts)

ēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par EAPO izdošanu pieņem rakstveida procesā bez
atojoties uz pierādījumiem un informāciju, ko iespējamais prasītājs ir norādījis savā pieteikumā. Lēmumu par
las 19.pantā minēto veidlapu. Ja apķīlāšanas rīkojums attiecas uz kontiem dažādās bankās, attiecībā uz katru
banku aizpilda atsevišķu veidlapu. (9.p. 1.punkts, 11.p. un 19.p.)

ā, kurš
niciatīvas

par EAPO
antā minēto
noteiktajā
mpetentajai
a)

Tiesas lēmumu prasītājam, t.sk. prasītājam, kas domicilēts citā DV, paziņo CPL
noteiktajā kārtībā. (17.p. 5.punkts)

Par lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par EAPO izdošanu var
iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts par tiesas
lēmumu. Ja apķīlāšanas rīkojums ir bijis pilnībā atteikts, blakus sūdzību izskata ex
parte. (21.p.)
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Pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkoj
iesniedz izmantojot Regulas 8.pantā minēto veid

Lietas izskatīšanas laikā - iesniedz tiesā, kurā izskata liet
rajona tiesai pēc atbildētāja (patērētāja) deklarēt

Tiesa atsakās
pieņemt
pieteikumu, ja tas
ir acīmredzami
nepamatots.
(17.p.3.punkts)

Ja iespējamais prasītājs nav sniedzis visu Regulas 8.pantā prasīto informāc
pieņem lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības un noteic termiņu
novēršanai (kas nav īsāks par 20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas
Lēmumu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 10.darbadienas beigā
tam, kad iespējamais prasītājs ir iesniedzis pieteikumu. Lēmumu var pārsū
noteiktajā kārtībā. (17.p.2.,3.punkts)

Ja iespējamais prasītājs tiesas noteiktajā termiņā nav novērsis trūkumus, tie
lēmumu par pieteikuma noraidīšanu (un nodrošinājumam iemaksātās s
atmaksu prasītājam, ja attiecināms). Par tiesas lēmumu var iesniegt blaku
30 dienu laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts par tiesas lēmumu. Blaku
izskata ex parte. (17.p. 3.punkts, 21.p.)

Ja prasītājs saskaņā ar Regulas 16.pantu ir informējis
tiesu par līdzvērtīga valsts rīkojuma (prasības
nodrošināšanas) iegūšanu, tiesa apsver, ņemot vērā
lietas apstākļus, vai EAPO izdošana pilnīga vai daļēja
joprojām ir piemērota. (16.p.4.punkts)

Tiesa lēmumu par EAPO izdošanu vai lēm
atbildētāja informēšanas (ex parte), pama
EAPO izdošanu pieņem, izmantojot Regula

Tiesas lēmumu prasītājam, t.sk. prasītājam, kas domicilē

Par lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par EAP
kad prasītājs ir informēts par tiesas lēmumu. Ja apķīlāšanas rīkoju
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jumu (EAPO ) LV tiesā lietas izskatīšanas laikā dlapu - pārrobežu gadījums Nr.1-9., 18., 23., 24.

tu; Patērētāju lietās (ja lietu pēc būtības skata ārvalstī) tās dzīvesvietas vai dzīvesvietas (6.p.1.,2.punkts)

ciju, tiesa
u trūkumu
dienas).
ām pēc
ūdzēt CPL

esa pieņem
summas
us sūdzību
us sūdzību

Tiesa pieņem lēmumu prasītājam sniegt nodrošinājumu, iemaksājot noteiktu summu
tiesu izpildītāja depozītu kontā. Lēmumu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz
10.darbadienas beigām pēc tam, kad iespējamais prasītājs ir iesniedzis pieteikumu.
Lēmums nav pārsūdzams. (12.p. 1.punkts; 18.p. 4.punkts)

Lēmumu attiecībā uz pieteikumu par EAPO izdošanu tiesa pieņem nekavējoties,
tiklīdz iespējamais prasītājs ir iemaksājis tiesas noteikto summu tiesu izpildītāja
depozītu kontā (ar noteikumu, ka prasītājs ir novērsis trūkumus, ja attiecināms).
(12.p. 3.punkts, 18.p. 4.punkts)

mumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par EAPO izdošanu pieņem rakstveida procesā bez
atojoties uz pierādījumiem un informāciju, ko iespējamais prasītājs ir norādījis savā pieteikumā. Lēmumu par
as 19.pantā minēto veidlapu. Ja apķīlāšanas rīkojums attiecas uz kontiem dažādās bankās, attiecībā uz katru
banku aizpilda atsevišķu veidlapu. (9.p. 1.punkts, 11.p. un 19.p.)

ēts citā DV, paziņo CPL noteiktajā kārtībā. (17.p. 5.punkts)

PO izdošanu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no dienas,
ums ir bijis pilnībā atteikts, blakus sūdzību izskata ex parte. (21.p.)
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Pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO) LV
iesniedz izmantojot Regulas 8.pantā minēto veid

Uz sprieduma/tiesas izlīguma pamata - iesniedz tiesā, kura taisījusi spriedumu/apstiprinājusi i
deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvietas (6.p.1.,2.punkts); Uz notariālā akta pamata – iesnie

Tiesa atsakās
pieņemt
pieteikumu, ja tas
ir acīmredzami
nepamatots.
(17.p.3.punkts)

Ja iespējamais prasītājs nav sniedzis visu
Regulas 8.pantā prasīto informāciju, tiesa
pieņem lēmumu par pieteikuma atstāšanu
bez virzības un noteic termiņu trūkumu
novēršanai. Lēmumu pieņem nekavējoties,
bet ne vēlāk kā līdz 10.darbadienas beigām
pēc tam, kad iespējamais prasītājs ir iesniedzis
pieteikumu. Lēmumu var pārsūdzēt
CPL noteiktajā kārtībā. (17.p.2.,3.punkts)

Tiesa pieņem lēmumu prasītāj
nodrošinājumu, iemaksājot note
tiesu izpildītāja depozītu kontā
pieņem nekavējoties, bet ne vē
10.darbadienas beigām pēc t
iespējamais prasītājs ir iesniedzis
Lēmums nav pārsūdzam
(12.p. 1.punkts; 18.p. 4.pu

Ja iespējamais prasītājs tiesas noteiktajā
termiņā nav novērsis trūkumus, tiesa pieņem
lēmumu par pieteikuma noraidīšanu (un
nodrošinājumam iemaksātās summas
atmaksu prasītājam, ja attiecināms). Par
tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību 30
dienu laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts
par tiesas lēmumu. Blakus sūdzību izskata ex
parte. (17.p., 3.punkts; 21.p.)

Lēmumu attiecībā uz pieteikumu
izdošanu tiesa pieņem nekavējo
iespējamais prasītājs ir iemaksājis ti
summu tiesu izpildītāja depozītu
noteikumu, ka prasītājs ir novērsis
attiecināms). (12.p. 3.punkts, 18.p
Ja prasītājs ir lūdzis tiesu iegūt info
kontiem – tiesa lēmumu izdod ne
pēc informācijas par kontiem saņe
noteikumu, ka prasītājs ir sniedzis no
(18.p.5.punkts)

Ja prasītājs saskaņā ar regulas 16.pantu ir informējis
tiesu par līdzvērtīga valsts rīkojuma (prasības
nodrošināšanas) iegūšanu, tiesa apsver, ņemot vērā
lietas apstākļus, vai EAPO izdošana pilnīga vai daļēja
joprojām ir piemērota. (16.p.4.punkts)

Tiesa lēmumu par EAPO izdošanu vai lēmumu, ar kuru
daļēji noraidīts pieteikums par EAPO izdošanu pieņem
procesā bez atbildētāja informēšanas (ex parte), pamato
pierādījumiem un informāciju, ko iespējamais prasītājs i
savā pieteikumā. Lēmumu par EAPO izdošanu pieņem, iz
Regulas 19.pantā minēto veidlapu. Ja apķīlāšanas rīkojums
kontiem dažādās bankās, attiecībā uz katru banku aizpild
veidlapu. (9.p. 1.punkts, 11.p. un 19.p.)

Tiesas lēmumu prasītājam, t.sk. prasītājam, kas domicilēts citā DV, paziņo CPL noteiktajā
(17.p. 5.punkts)

Par lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par EAPO izdošanu var iesniegt b
sūdzību 30 dienu laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts par tiesas lēmumu. Ja apķīlāšanas
ir bijis pilnībā atteikts, blakus sūdzību izskata ex parte. (21.p.)
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V tiesā uz sprieduma/tiesas izlīguma/notariālā akta pamata dlapu - pārrobežu gadījums Nr.1-9., 18., 23., 24.

izslīgumu; Patērētāju lietās (ja lietu izskatīta ārvalstī) - rajona tiesai pēc atbildētāja (patērētāja)
edz rajona tiesai, kas atrodas apgabaltiesas teritorijā, pie kuras pastāv notārs (6.p. 4.punkts)

jam sniegt
eiktu summu
ā. Lēmumu
ēlāk kā līdz
tam, kad
s pieteikumu.
ms.
unkts)

u par EAPO
oties, tiklīdz
tiesas noteikto
u kontā (ar
trūkumus, ja
p. 4.punkts)
ormāciju par
ekavējoties
emšanas, ar
odrošinājumu.

u pilnībāvai
rakstveida
tojoties uz
ir norādījis
zmantojot
s attiecas uz
da atsevišķu

kārtībā.

blakus
rīkojums

Iespējamais prasītājs vienlaikus ar pieteikumu par EAPO izdošanu var lūgt tiesu iegūt
informāciju par atbildētāja bankas kontiem LV vai citā DV. (14. p. 1.un 2.punkts)

Ja tiesa ir pārliecinājusies, ka iespējamā
prasītāja lūgums ir pienācīgi pamatots, ir
izpildīti visi nosacījumi un prasības, lai izdotu
EAPO (izņemot informāciju par kontiem) un ir
sniegts nodrošinājums (ja attiecināms) tiesa
pieņem lēmumu apmierināt lūgumu par
informācijas par banku kontiem iegūšanu.
(14.p.3.punkts)

Ja tiesa uzskata, ka iespējamā prasītāja
lūgums par informācijas par kontiem
iegūšanu nav pamatots, tiesa pieņem
lēmumu par lūguma noraidīšanu. Par tiesas
lēmumu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu
laikā no dienas, kad prasītājs ir informēts par
tiesas lēmumu. (14.p. 2.punkts, 21.p.)

Ja potenciālais bankas konts LV - tiesa
nosūta kredītiestādēm lūgumu sniegt
informāciju par atbildētāja bankas
kontu vai kontiem.
(14.p. 4.punkts un 5.punkta
a) apakšpunkts)

Ja potenciālais bankas konts citā DV
– tiesa saskaņā ar Regulas 29.pantu
pārsūta citas DV informācijas iestādei
lūgumu iegūt informāciju par kontu.
(14.panta 3.punkts)

Banka/ārvalsts informācijas iestāde saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba
dienas beigām pēc lūguma saņemšanas nosūta tiesai saņemšanas apstiprinājuma
veidlapu. (29.p.2.punkts)
Kredītiestāde(s) pēc tiesas lūguma
nekavējoties informē tiesu par
atbildētāja kontu esamību.
(14.p. 4., 5.punkts)

Ārvalsts informācijas iestāde iegūst
informāciju par kontiem saskaņā ar attiecīgās
valsts procedūru un nekavējoties Regulas
29.pantā noteiktajā kārtībā to nosūta tiesai,
kas ziņas pieprasījusi. (14.p. 4., 5.punkts)

Tiesa saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc informācijas
par kontiem saņemšanas nosūta bankai/ārvalsts informācijas iestādei saņemšanas
apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)
Ja konta informācijas nepieejamības rezultātā tiesa (nekavējoties) pieņem lēmumu par pieteikuma
par EAPO izdošanu noraidīšanu, attiecīgā gadījumā tiesa nekavējoties pieņem lēmumu par
nodrošinājumam iemaksātās summas izmaksu no ZTI depozītu konta. (14.p. 7.punkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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Pieteikuma izskatīšana par EAPO izdošanu citas DV ti

Konts (eventuā

Tiesa, saņemot citas DV tiesas lūgumu (lēmumu), nekavējoties elektroniskā
pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta Latvijas
kredītiestādēm lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem
(kontiem) kredītiestādē. (14.p. 3. -5.punkts)

Tiklīdz tiesa ir saņēmusi ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem)
Latvijas kredītiestādēs, tiesa Regulas 29.pantā noteiktajā kārtībā nekavējoties
šīs ziņas pārsūta tiesai, kura lūdza informāciju.
(14.p. 6. punkts un 7.punkta 1.teikums)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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tiesā - pārrobežu gadījums Nr. 14., 15., 19.-22., 25.-26.

ālā izpilde) LV.

Tiesa saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc
citas DV tiesas lūguma (lēmuma) saņemšanas nosūta šai tiesai saņemšanas
apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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Latvijas tiesā izdota EAPO izpilde citā D

Ja ES DV, kurā ir atbildētāja
domicils ir vienīgā
izpildes valsts, prasītājs
vienlaikus ar lūgumu
ārvalsts izpildu institūcijai
izpildīt EAPO iesniedz LV
tiesai, kas izdevusi EAPO,
lūgumu nosūtīt ārvalsts
kompetentajai institūcijai
atbildētājam izsniedzamos
dokumentus.
(28.p. 3.punkta 2.daļa)

Lai uzsāktu izpildi, prasītājs Regulas 29.panta kārtībā nosūta izpildes DV k
paziņojumam saskaņā ar Regulas 25.pantu. Pēc p
vai transliterāciju, izmantojot EAPO

ES DV izpildu institūcija saskaņā ar regulas 29.pant
nosūta prasītājam sa

ES DV izpildu institūcija

Līdz 3. darba dienas beigām pēc EAPO izpildes (finanšu līdzekļu apķīlāšanas) b
par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, izmantojot šajā Regulas pantā minēto veidl
ES DV kompetentā
institūcija līdz 3. darba
dienas beigām pēc tam,
kad ir saņemts vai izdots
paziņojums par finanšu
līdzekļu apķīlāšanu, EAPO
(A un B daļu), pieteikumu
par apķīlāšanas rīkojumu,
visas dokumentu kopijas,
ko prasītājs iesniedzis,
lai iegūtu EAPO, un
paziņojumu par finanšu
līdzekļu apķīlāšanu
izsniedz atbildētājam.
(28.p. 3.punkta 2.daļa)

ES DV kompetentā
institūcija informē LV
tiesu par atbildētājam
veiktas izsniegšanas
iznākumu.
(28.p. 3.punkta 3.daļa)

ES DV izpildu vai cita kompetentā institūcija (līdz pirmās darbadienas beigām p
pēc paziņojuma saņemšanas/izdošanas paziņojuma veidlapu nosūt

LV tiesa saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas be
nosūta ārvalsts kompetentajai izpildu institūcijai saņemšana

Ja atbildētāja domicils ir ārvalstī – EAPO (A un B daļu), pieteikumu par
apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu kopijas, ko prasītājs iesniedzis lai iegūtu
EAPO un paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu - līdz 3. darba dienas beigām
pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu saskaņā ar
29.pantu pārsūta tās DV kompetentajai iestādei, kurā ir parādnieka domicils.
Ja parādnieka domicils trešā valstī – tiesa dokumentus izsniedz saskaņā ar CPL/
tiesiskās palīdzības līgumiem. (28.p. 3.punkta 1.daļa un 4.punkts)

Citas DV kompetentā iestāde nekavējoties izsniedz atbildētājam minētos
dokumentus saskaņā ar tās tiesību aktiem un informē LV tiesu par
atbildētājam veiktas izsniegšanas iznākumu. (28.p. 3.punkta 1. un 3.daļa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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DV – pārrobežu gadījums Nr. 1.-8., 18.

kompetentajai iestādei EAPO A daļu, kā norādīts Regulas 19.panta 2.punktā un tukšu standarta veidlapu
prasītāja lūguma LV tiesa, kas izdevusi EAPO, izsniedz prasītājam EAPO tulkojumu
standarta veidlapu atbilstošo valodas versiju. (23.p. 3. un 4.punkts)

tu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas
aņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

nekavējoties uzsāk EAPO izpildi. (23.p. 1., 2., 5. punkts)

banka vai cita par EAPO izpildi atbildīgā ES DV institūcija Regulas 25.pantā noteiktajā kārtībā izdod paziņojumu
lapu un pārsūta to izpildes DV kompetentajai institūcijai, ja vien tā pati to nav izdevusi. (25.p. 1. un 2.punkts)

pēc paziņojuma izdošanas) Regulas 29.pantā noteiktajā kārtībā
ta LV tiesai, kas izdevusi EAPO. (25.p. 2., 3.punkts)

eigām pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas
as apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

Ja atbildētāja domicils LV - EAPO (A un B daļu), pieteikumu
par apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu kopijas, ko
prasītājs iesniedzis lai iegūtu EAPO un paziņojumu par
finanšu līdzekļu apķīlāšanu - līdz 3. darba dienas beigām
pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par finanšu līdzekļu
apķīlāšanu saskaņā ar CPL izsniedz atbildētājam.
(28.p. 2.punkts)

ES DV izpildu vai cita kompetentā
institūcija (līdz pirmās darbadienas
beigām pēc paziņojuma izdošanas)
Regulas 29.pantā noteiktajā kārtībā
paziņojuma veidlapu nosūta prasītājam.
(25.p. 2. un 3.punkts)

Prasītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu
līdz nākamās darba dienas beigām pēc
augstāk minēto dokumentu saņemšanas
nosūta ārvalsts kompetentajai izpildu
institūcijai saņemšanas apstiprinājuma
veidlapu. (29.p. 2.punkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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Latvijas tiesā izdota EAPO izpilde Latvij

Tiesu izpildītājs uzsāk izpildu darbības pēc piedzinēja pieteikuma, kam pievienota Eiropa
ar Eiropas Parlamenta un Padome

Tiesu izpildītājs saskaņā ar regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto

Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļu, dod kredītiestādei rīkojumu a
ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz atbildētāju un Eiropas Parlamenta un
tos tiesu izpildītāja depozītu kont

Kredītiestāde nekavējoties īsteno EAPO, Regulas 24.pantā noteiktajā kārtīb
ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu u

Līdz 3. darba dienas beigām pēc EAPO īstenošanas (finanšu līdzekļu apķīlāša
par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, izmantojot šajā R

Tiesu izpildītājs līdz pirmās darbadienas beigām pēc paziņojuma izdošanas Regulas 29.pantā noteiktajā kā
paziņojuma veidlapu nosūta LV tiesai, kas izdevusi EAPO. (25.p. 2. punkts)
LV tiesa saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk
minēto dokumentu saņemšanas nosūta tiesu izpildītājam saņemšanas apstiprinājuma
veidlapu. (29.p. 2.punkts)
Ja atbildētāja domicils ir ārvalstī – EAPO (A un B daļu),
pieteikumu par apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu kopijas,
ko prasītājs iesniedzis lai iegūtu EAPO un paziņojumu par
finanšu līdzekļu apķīlāšanu - līdz 3. darba dienas beigām pēc
tam, kad ir saņemts paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu
saskaņā ar 29.pantu pārsūta tās DV kompetentajai iestādei,
kurā ir parādnieka domicils. Ja parādnieka domicils trešā valstī
– tiesa dokumentus izsniedz saskaņā ar CPL/tiesiskās palīdzības
līgumiem. (28.p. 3.punkta 1.daļa un 4.punkts)

Ja atbildētāja domicils LV - EAPO (A un B
pieteikumu par apķīlāšanas rīkojumu, visas do
kopijas, ko prasītājs iesniedzis lai iegūtu EA
paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšan
3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir sa
paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu s
CPL izsniedz atbildētājam. (28.p. 2.pun

Citas DV kompetentā iestāde nekavējoties izsniedz
atbildētājam minētos dokumentus saskaņā ar tās tiesību
aktiem un informē LV tiesu par atbildētājam veiktas
izsniegšanas iznākumu. (28.p. 3.punkta 1. un 3.daļa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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jā – pārrobežu gadījums Nr. 9., 23., 24.

as kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļa un tukša standarta veidlapa paziņojumam saskaņā
es regulas Nr.655/2014 25.pantu.

o dokumentu saņemšanas nosūta prasītājam saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

apķīlāt atbildētāja naudas līdzekļus Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļā norādītās summas apmērā,
Padomes regulas Nr.655/2014 24.panta 7.punktā noteikto atbildētāja kontu apķīlāšanas secību, un pārskaitīt
tā. (23.p. 1., 2.p., 31.p. 1.punkts)

bā apķīlājot atbildētāja finanšu līdzekļus EAPO norādītās summas apmērā,
un pārskaitot tos tiesu izpildītāja depozītu kontā. (24.pants)

anas) tiesu izpildītājs Regulas 25.pantā noteiktajā kārtībā izdod paziņojumu
Regulas pantā minēto veidlapu. (25.p. 1.punkts)

ārtībā

B daļu),
okumentu
APO un
nu - līdz
aņemts
saskaņā ar
nkts)

Tiesu izpildītājs līdz pirmās darbadienas beigām pēc paziņojuma izdošanas Regulas
29.pantā noteiktajā kārtībā paziņojuma veidlapu nosūta prasītājam. (25.p. 2.punkts)
Prasītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu
līdz nākamās darba dienas beigām pēc
augstāk minēto dokumentu saņemšanas
nosūta tiesu izpildītājam saņemšanas
apstiprinājuma veidlapu.
(29.p. 2.punkts)

Līdz 3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir
saņemta paziņojuma veidlapa, kas uzrāda
pārmērīgu apķīlāšanu, prasītājs, izmantojot
ātrākos iespējamos līdzekļus un izmantojot
veidlapu, ar ko lūdz atbrīvot pārmērīgi
apķīlātas summas, iesniedz tiesu izpildītājam
lūgumu par pārmērīgi apķīlāto naudas
līdzekļu atbrīvošanu. (27.pants)

Pēc lūguma saņemšanas tiesu izpildītājs
nekavējoties atmaksā pārmērīgi
apķīlātos naudas līdzekļus uz atbildētāja
kontu, no kura naudas līdzekļi tika
saņemti. (27.p. 2.punkta 2.daļa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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Citas DV tiesā izdota EAPO izpilde LV, ja ir vairākas izpildes

Gadījumā, ja prasītājs
pieteikumu par EAPO
izdošanu ir iesniedzis
pirms prasības celšanas un
noteiktajā termiņā prasību
nav cēlis – tiesu izpildītājs,
pamatojoties uz attiecīgās
DV tiesas izdotu Regulas
10.pantā minēto un 29.panta
kārtībā nosūtīto EAPO
atsaukuma veidlapu, izbeidz
izpildu lietvedību.
(10.p. 2.punkta 3.daļa)

Tiesu izpildītājs uzsāk izpildu darbības pēc piedzinēja (tiesa
kam pievienota EAPO A daļa un tukša standarta veidlapa paziņoj

Tiesu izpildītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nāk
vai prasītājam saņ

Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A d
daļā norādītās summas apmērā, ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā notei
7.punktā noteikto atbildētāja kontu apķīlāšanas se

Kredītiestāde nekavējoties īsteno EAPO, Regulas 24.pantā
ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā noteikt

Līdz 3. darba dienas beigām pēc EAPO īstenošanas (finanšu līdzekļu apķīlā
izmantojot Reg

Tiesu izpildītājs Regulas 29.pantā noteiktajā kārtībā līdz pirmās darbadienas beigām pēc paziņojuma
izdošanas paziņojuma veidlapu nosūta tās DV tiesai, kas izdevusi EAPO. (25.p. 3.punkts)
DV tiesa saskaņā ar regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto dokumentu
saņemšanas nosūta tiesu izpildītājam saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)
Ja atbildētāja domicils ir ārvalstī – EAPO (A un B daļu), pieteikumu par
apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu kopijas, ko prasītājs iesniedzis
lai iegūtu EAPO un paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu - līdz
3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par
finanšu līdzekļu apķīlāšanu Regulas 29.pantā noteiktajā kārtībā tiesa
vai prasītājs, atkarībā, kurš izcelsmes valstī ir atbildīgs par dokumentu
izsniegšanu pārsūta tās DV kompetentajai iestādei, kurā ir parādnieka
domicils. (28.p. 3.punkta 1.daļa)
Ja atbildētāja domicils LV - No citas DV tiesas saņemtos, atbildētājam
izsniedzamos dokumentus (EIR, paziņojumu par kontu apķīlāšanu u.c.)
CPL noteiktajā kārtībā nekavējoties izsniedz LV tiesa, kuras darbības
teritorijā atrodas atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta,
atrašanās vieta vai juridiskā adrese. (28.p. 3.punkta 1.daļa)
Saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc
augstāk minēto dokumentu saņemšanas LV tiesa nosūta attiecīgajai
DV tiesai saņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

Ja atbildētāja domicils tiesas valstī
- EAPO (A un B daļu), pieteikumu
par apķīlāšanas rīkojumu, visas
dokumentu kopijas, ko prasītājs
iesniedzis, lai iegūtu EAPO un
paziņojumu par finanšu līdzekļu
apķīlāšanu - līdz 3. darba dienas
beigām pēc tam, kad ir saņemts
paziņojums par finanšu līdzekļu
apķīlāšanu saskaņā ar attiecīgās DV
nacionālajiem tiesību aktiem tiesa
vai prasītājs, atkarībā, kurš šajā
valstī ir atbildīgs par dokumentu
izsniegšanu, izsniedz atbildētājam.
(28.p. 2.punkts)

Tiesa informē attiecīgo DV tiesu par tiesas dokumentu izsniegšanu
atbildētājam. (28.p. 3.punkta 3.daļa)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s
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s valstis – pārrobežu gadījums Nr. 14., 15., 19.-22., 25.-26.

as vai prasītāja, atkarībā, kurš izcelsmes valstī ir atbildīgs par izpildes uzsākšanu) pieteikuma,
jumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.655/2014 25.pantu. (23.p. 3.punkts)

kamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas nosūta tiesai
ņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

daļu, dod kredītiestādei rīkojumu apķīlāt atbildētāja naudas līdzekļus Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A
ikto ierobežojumu attiecībā uz atbildētāju un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.655/2014 24.panta
ecību, un pārskaitīt tos tiesu izpildītāja depozītu kontā. (23.p. 1., 2.p., 31.p. 1.punkts)

tā noteiktajā kārtībā apķīlājot atbildētajā finanšu līdzekļus EAPO norādītās summas apmērā,
to ierobežojumu un pārskaitot tos tiesu izpildītāja depozītu kontā. (24.pants)

āšanas) tiesu izpildītājs Regulas 25.pantā noteiktajā kārtībā izdod paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu,
gulas 25. pantā minēto veidlapu. (25.p. 1.punkts)
Tiesu izpildītājs līdz pirmās darbadienas beigām pēc paziņojuma izdošanas Regulas 29.pantā
noteiktajā kārtībā paziņojuma veidlapu nosūta prasītājam. (25.p. 3.punkts)

Prasītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto
dokumentu saņemšanas nosūta tiesu izpildītājam saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.
(29.p. 2.punkts)

Līdz 3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir saņemta paziņojuma veidlapa, kas uzrāda pārmērīgu
apķīlāšanu, prasītājs, izmantojot ātrākos iespējamos līdzekļus un izmantojot veidlapu, ar ko lūdz
atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas, iesniedz tiesu izpildītājam lūgumu par pārmērīgi apķīlāto
finanšu līdzekļu atbrīvošanu. (27.p. 2.punkta 1.daļa)

Pēc prasītāja lūguma saņemšanas tiesu izpildītājs nekavējoties atmaksā pārmērīgi apķīlātos naudas
līdzekļus uz atbildētāja kontu, no kura naudas līdzekļi tika saņemti. (27.p. 2.punkta 2.daļa)
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Citas DV tiesā izdota EAPO izpilde LV, ja LV ir atbildētāja domicila v

Gadījumā, ja prasītājs
pieteikumu par EAPO
izdošanu ir iesniedzis
pirms prasības celšanas un
noteiktajā termiņā prasību
nav cēlis – tiesu izpildītājs,
pamatojoties uz attiecīgās
DV tiesas izdotu Regulas
10.pantā minēto un 29.panta
kārtībā nosūtīto EAPO
atsaukuma veidlapu, izbeidz
izpildu lietvedību.
(10.p. 2.punkta 3.daļa)

Tiesu izpildītājs uzsāk izpildu darbības pēc piedzinēja (tiesas vai prasītāj
un tukša standarta veidlapa paziņojumam saskaņā ar Eiropas Parlamen
tiesu izpildītājam atbildētājam eventuāli izsniedzamos dokumentus - E
lai iegūtu

Tiesu izpildītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nā
vai prasītājam sa

Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A
daļā norādītās summas apmērā, ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā note
7.punktā noteikto atbildētāja kontu apķīlāšanas s

Kredītiestāde nekavējoties īsteno EAPO, Regulas 24.pan
ievērojot CPL 1.pielikuma 3.punktā noteik

Līdz 3. darba dienas beigām pēc EAPO īstenošanas (finan
par finanšu līdzekļu apķīlāšan

Tiesu izpildītājs līdz 3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir
izdevis paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, EAPO (A un
B daļu), pieteikumu par apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu
kopijas, ko prasītājs iesniedzis, lai iegūtu EAPO, un paziņojumu
par finanšu līdzekļu apķīlāšanu saskaņā ar CPL izsniedz
atbildētājam. (28.p. 3.punkta 2.daļa)

Tiesu izpildītājs informē tiesu vai prasītāju par minēto
dokumentu izsniegšanu atbildētājam. (28.p.3.punkta 3.daļa)

Tiesu izpildītājs Regulas
29.pantā noteiktajā kārtībā līdz
pirmās darbadienas beigām
pēc paziņojuma izdošanas
paziņojuma veidlapu nosūta tās
DV tiesai, kas izdevusi EAPO.
(25.p. 3.punkts)

DV tiesa saskaņā ar regulas
29.pantu līdz nākamās darba
dienas beigām pēc augstāk minēto
dokumentu saņemšanas nosūta
tiesu izpildītājam saņemšanas
apstiprinājuma veidlapu.
(29.p. 2.punkts)
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valsts un vienīgā izpildes valsts – pārrobežu gadījums Nr.25. un 26.

ja, atkarībā, kurš izcelsmes valstī ir atbildīgs par izpildes uzsākšanu) pieteikuma, kam pievienota EAPO A daļa
nta un Padomes regulas Nr.655/2014 25.pantu. Vienlaikus ar lūgumu izpildīt EAPO tiesa vai prasītājs iesniedz
EAPO (A un B daļu), pieteikumu par apķīlāšanas rīkojumu, visas dokumentu kopijas, ko prasītājs iesniedzis,
u EAPO. (23.p. 3.punkts; 28.p. 3.punkta 2.daļa)

ākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas nosūta tiesai
aņemšanas apstiprinājuma veidlapu. (29.p. 2.punkts)

A daļu, dod kredītiestādei rīkojumu apķīlāt atbildētāja naudas līdzekļus Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A
eikto ierobežojumu attiecībā uz atbildētāju un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.655/2014 24.panta
secību, un pārskaitīt tos tiesu izpildītāja depozītu kontā. (23.p. 1., 2.p., 31.p. 1.punkts)

ntā noteiktajā kārtībā apķīlājot atbildētajā finanšu līdzekļus EAPO norādītās summas apmērā,
kto ierobežojumu un pārskaitot tos tiesu izpildītāja depozītu kontā. (24.pants)

nšu līdzekļu apķīlāšanas) tiesu izpildītājs Regulas 25.pantā noteiktajā kārtībā izdod paziņojumu
nu, izmantojot Regulas 25. pantā minēto veidlapu. (25.p. 1.punkts)
Tiesu izpildītājs līdz pirmās darbadienas beigām pēc paziņojuma izdošanas Regulas 29.pantā
noteiktajā kārtībā paziņojuma veidlapu nosūta prasītājam. (25.p. 3.punkts)
Prasītājs saskaņā ar Regulas 29.pantu līdz nākamās darba dienas beigām pēc augstāk minēto
dokumentu saņemšanas nosūta tiesu izpildītājam saņemšanas apstiprinājuma veidlapu.
(29.p. 2.punkts)

Līdz 3. darba dienas beigām pēc tam, kad ir saņemta paziņojuma veidlapa, kas uzrāda pārmērīgu
apķīlāšanu, prasītājs, izmantojot ātrākos iespējamos līdzekļus un izmantojot veidlapu, ar ko lūdz
atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas, iesniedz tiesu izpildītājam lūgumu par pārmērīgi apķīlāto
finanšu līdzekļu atbrīvošanu. (27.p. 2.punkta 1.daļa)

Pēc prasītāja lūguma saņemšanas tiesu izpildītājs nekavējoties atmaksā pārmērīgi apķīlātos naudas
līdzekļus uz atbildētāja kontu, no kura naudas līdzekļi tika saņemti. (27.p. 2.punkta 2.daļa)
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Citas DV tiesā izdota EAPO izpilde, ja LV ir tikai atb

Ja EAPO izdevusi citas DV tiesa un atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vie
vai prasītāja lūguma izsniedz LV tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas atbildētāja deklar

Par dokumentu izsniegšanu atbildētājam LV tiesa informē citas DV tiesu vai pra

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 655/2014,
ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, p i e m ē ro š a n a L at v i jā s h ē m ā s

33

bildētāja domicils – pārrobežu gadījums Nr. 27.-29.

eta vai juridiskā adrese ir Latvijā, atbildētājam izsniedzamos dokumentus pēc citas DV tiesas
rētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese. (28.p. 3.punkta 1.daļa)

asītāju, atkarībā kurš iesniedzis šajā daļā minēto lūgumu. (28.p.3.punkta 3.daļa)
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EAPO atcelšana vai grozīšana LV kā izcelsmes

Pēc atbildētāja pieteikuma (jebkurā laikā), izmantojot Regulas 36.panta 1.punktā minēto veidlapu, tiesa, kas
izdevusi EAPO vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības var atcelt vai grozīt EAPO, ja:
a) nav izpildīti Regulā izklāstītie nosacījumi un prasības;
b) EAPO, paziņojums par apķīlāšanu vai pārējos dokumentus, kas minēti Regulas 28.panta 5.punktā, netika izsniegti
atbildētājam 14 dienu laikā pēc kontu apķīlāšanas;
c) dokumenti, kas atbildētājam izsniegti neatbilda Regulas 49.panta 1.punktā izklāstītajām valodas prasībām;
d) apķīlātās summas, kas pārsniedz EAPO norādīto summu, nav atbrīvotas saskaņā ar Regulas 27.pantu;
e) prasījums, kura izpildi prasītājs centies nodrošināt ar EAPO, ir samaksāts pilnībā vai daļēji;
f) ar nolēmumu pēc būtības ir noraidīts prasījums, kura izpildi prasītājs bija centies nodrošināt ar EAPO;
g) nolēmums pēc būtības vai tiesas izlīgums vai publiskais akts, kura izpildi prasītājs bija centies nodrošināt ar
EAPO, ir atcelts vai – atkarībā no gadījuma – anulēts.
h) apstākļi, kuros EAPO izdots, ir mainījušies. (33.p., 35.p. 1.punkts)

Saņemot atbildētāja pieteikumu a – g)
apakšpunktā minētajā gadījumā, tiesa
pārskata jautājumu par nodrošinājumu.
Tiesa var pieņemt lēmumu prasītājam
sniegt nodrošinājumu vai papildus
nodrošinājumu, iemaksājot noteikto
summu tiesu izpildītāja depozītu kontā. Ja
tiesas norādītajā termiņā nodrošinājums
netiek sniegts, tiesa atceļ vai groza EAPO.
(33.p. 2.punkts)

Ja pieteikums iesniegts saskaņā ar b) un c)
apakšpunktu, tiesa par to paziņo lietas dalībniekiem,
nosakot prasītājam termiņu šajos apakšpunktos
minēto trūkumu novēršanai Regulas 33.panta 3. un
4.punktā noteiktajā kārtībā. (33.panta 3. un 4.punkts)

Ja prasītājs b) un c)
apakšpunktu minētos
trūkumus novērš, tiesa
pieteikumu noraida.
(33.panta 3. un 4.punkts)

Ja prasītājs nenovērš b) un
c) apakšpunktā minētos
trūkumus, pieteikumu
izskata tālāk noteiktajā
kārtībā.
(33.panta 3. un 4.punkts)

Tiesa pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībn
nosaka termiņu paskaidrojuma iesniegšanai, izņemot par pi

Tiesa pieņem lēmumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 21 dienā pēc tam, kad
Lēmumu CPL noteiktajā kārtībā paziņo abām pusēm. Lēmu
Ja EAPO izpildes valsts ir cita DV – tiesa lēmumu par EAPO atsaukšanu vai grozīšanu Regulas 29.pantā
noteiktajā kārtībā nekavējoties pārsūta izpildes DV kompetentajai iestādei, izmantojot Regulas 36.panta
5.punkta 2.daļā minēto veidlapu. (36.p. 5.punkta 2.daļa)

Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību, izma
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valstī – pārrobežu gadījums 1.-9., 18., 23., 24.

Pēc prasītāja pieteikuma (jebkurā laikā),
izmantojot Regulas 36.panta 1.punktā
minēto veidlapu, tiesa, kas izdevusi
EAPO vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas
lieta izskatīšanai pēc būtības var atcelt
vai grozīt EAPO, ja: apstākļi, kuros EAPO
izdots, ir mainījušies. (35.p. 1.punkts)

Pēc atbildētāja un prasītāja kopīga
pieteikuma (jebkurā laikā) izmantojot Regulas
36.panta 1.punktā minēto veidlapu, tiesa,
kas izdevusi EAPO vai tiesa, kuras lietvedībā
atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības var
atcelt vai grozīt EAPO, pamatojoties uz to, ka:
prasītājs un atbildētājs ir vienojušies nokārtot
prasījumu (noslēgts izlīgums)
(35.p.3.punkts)

niekiem. Vienlaikus ar paziņojumu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un
ieteikumu saskaņā ar Regulas 35.panta 3.punktu. (36.pants)

d tiesa ir saņēmusi visu informāciju, kas vajadzīga tās lēmuma pieņemšanai.
ums izpildāms nekavējoties. (36.p. 4. un 5.punkta 1.daļa)
Ja EAPO izpildes valsts ir LV – tiesas lēmumu par EAPO atsaukšanu vai grozīšanu izpilda
saskaņā ar CPL. (36.p.5.punkta 3.daļa)

antojot Regulas 37.pantā minēto veidlapu. (37.pants)
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EAPO izpildes atteikšana vai izpildes kārtības grozīšana LV kā
izcelsmes valstī – pārrobežu gadījums 9., 23., 24.
Pēc atbildētāja pieteikuma, izmantojot Regulas
36.panta 1.punktā minēto veidlapu, tiesa,
kas izdevusi EAPO vai tiesa, kuras lietvedībā
atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības, var atteikt
EAPO izpildi vai grozīt tā izpildes kārtību, ja:
a) kontā turētām summām vajadzētu būt
atbrīvotām no apķīlāšanas saskaņā ar
Regulas 31.panta 3.punktu, vai summas,
kuras ir atbrīvotas no apķīlēšanas, nav
ņemtas vērā vai nav pareizi ņemtas vērā
EAPO īstenošanā, kā paredzēts Regulas
31.panta 2.punktā.
b) apķīlātais konts nav iekļauts Regulas darbības
jomā saskaņā ar regulas 2.panta 3. un
4.punktu;
c) nolēmuma izpildāmība, kura izpildi prasītājs
bija centies nodrošināt ar EAPO, ir apturēta.
(34.panta 1.punkta a) apakšpunkts un
b) apakšpunkta i), iii) apakšpunkts)

Pēc prasītāja pieteikuma, izmantojot
Regulas 36.panta 1.punktā minēto veidlapu,
tiesa, kas izdevusi EAPO vai tiesa, kuras
lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc
būtības, var grozīt EAPO izpildes kārtību, lai:
koriģētu atbrīvojumu, kas piemērots saskaņā ar
Regulas 31.pantu, pamatojoties uz to,
ka citi atbrīvojumi jau ir piemēroti pietiekami
lielā apjomā attiecībā uz vienu vai vairākiem
kontiem, kuri tiek uzturēti vienā vai vairākās
citās DV, un šāda pielāgošana tādēļ ir
piemērota.
(35.panta 4.punkts)

Tiesa pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem.
Vienlaikus ar paziņojumu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka termiņu
paskaidrojuma iesniegšanai, izņemot par pieteikumu, ko atbildētājs iesniedzis saskaņā ar
Parlamenta un Padomes Regulas 34.panta 1.punkta a) apakšpunktu. (36.pants)

Tiesa pieņem lēmumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 21 dienā pēc tam, kad tiesa ir saņēmusi
visu informāciju, kas vajadzīga tās lēmuma pieņemšanai. Lēmumu CPL noteiktajā kārtībā paziņo
abām pusēm. Lēmums izpildāms nekavējoties. (36.p. 4. un 5.punkta 1.daļa)

Tiesas lēmumu par EAPO izpildes atteikšanu vai izpildes kārtības grozīšanu izpilda
saskaņā ar CPL. (36.p.5.punkta 3.daļa)

Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību, izmantojot
Regulas 37.pantā minēto veidlapu. (37.pants)
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EAPO pārsūdzība LV kā izpildes valstī –
pārrobežu gadījums 14., 15., 19.-22., 25., 26.
Pēc atbildētāja pieteikuma, izmantojot Regulas
36.panta 1.punktā minēto veidlapu, rajona
(pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā
izpildāms EAPO var atteikt EAPO izpildi vai
grozīt tā izpildes kārtību, ja:
a) kontā turētām summām vajadzētu būt
atbrīvotām no apķīlāšanas saskaņā ar
Regulas 31.panta 3.punktu, vai summas,
kuras ir atbrīvotas no apķīlēšanas, nav
ņemtas vērā vai nav pareizi ņemtas vērā
EAPO īstenošanā, kā paredzēts Regulas
31.panta 2.punktā;
b) apķīlātais konts nav ietverts regulas darbības
jomā saskaņā ar 2.panta 3. un 4.punktu;
c) izpildes DV (LV) ir atteikusies izpildīt
nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu,
ko prasītājs bija centies nodrošināt ar EAPO;
d) nolēmuma izpildāmība, kura izpildi prasītājs
bija centies nodrošināt ar EAPO, ir apturēta
izcelsmes DV;
e) tiek piemēroti atbildētāja tiesiskās
aizsardzības līdzekļi izcelsmes DV saskaņā ar
regulas 33.panta 1.punkta b), c), d), e), f) vai
g)apakšpunktu.
f) EAPO izpilde ir klaji pretrunā ar LV
sabiedrisko kārtību (ordre public). (34.pants)

Pēc prasītāja
pieteikuma,
izmantojot Regulas
36.panta 1.punktā
minēto veidlapu,
tiesa, kuras darbības
teritorijā izpildāms
EAPO, var grozīt EAPO
izpildes kārtību, lai:
koriģētu atbrīvojumu,
kas piemērots saskaņā
ar Regulas 31.pantu,
pamatojoties uz to, ka
citi atbrīvojumi jau ir
piemēroti pietiekami
lielā apjomā attiecībā
uz vienu vai vairākiem
kontiem, kuri tiek
uzturēti vienā vai
vairākās citās DV, un
šāda pielāgošana tādēļ
ir piemērota.
(35.panta 4.punkts)

Pēc atbildētāja un
prasītāja kopīga
pieteikuma (jebkurā
laikā) izmantojot
Regulas 36.panta
1.punktā minēto
veidlapu tiesa, kuras
darbības teritorijā
izpildāms EAPO var
atteikt EAPO izpildi
vai grozīt EAPO
izpildes kārtību,
pamatojoties uz
to, ka: prasītājs
un atbildētājs ir
vienojušies nokārtot
prasījumu (noslēgts
izlīgums).
(35.p. 3.punkts)

Tiesa pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem.
Vienlaikus ar paziņojumu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka termiņu
paskaidrojuma iesniegšanai, izņemot par pieteikumu, ko atbildētājs iesniedzis saskaņā ar Regulas
34.panta 1.punkta a) apakšpunktu vai par pieteikumu saskaņā ar 35.panta 3.punktu. (36.pants)

Tiesa pieņem lēmumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 21 dienā pēc tam, kad tiesa ir saņēmusi
visu informāciju, kas vajadzīga tās lēmuma pieņemšanai. Lēmumu CPL noteiktajā kārtībā paziņo
abām pusēm. Lēmums izpildāms nekavējoties. (36.p. 4. un 5.punkta 1.daļa)

Tiesas lēmumu par EAPO izpildes atteikšanu vai izpildes kārtības grozīšanu izpilda
saskaņā ar CPL. (36.p.5.punkta 4.daļa)

Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību, izmantojot
Regulas 37.pantā minēto veidlapu. (37.pants)
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EAPO aizstāšana – pārrobežu gadījums Nr. 1.-9., 14., 15., 18. – 26.

Ja LV EAPO izcelsmes valsts - pēc
atbildētāja pieteikuma, pamatojoties uz
Regulas 38.panta 1.punkta a) apakšpunktu,
tiesa, kas taisījusi EAPO, var aizstāt
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu ar
CPL 138.pantā paredzētajiem prasības
nodrošinājuma līdzekļiem.

Ja LV ir EAPO izpildes valsts – pēc
atbildētāja pieteikuma, pamatojoties uz
Regulas 38.panta 1.punkta a) apakšpunktu,
tiesa, kas taisījusi EAPO, var aizstāt
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu ar
CPL 138.pantā paredzētajiem prasības
nodrošinājuma līdzekļiem.

Pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Vienlaikus
ar paziņojumu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka termiņu paskaidrojuma
iesniegšanai.

Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

Lēmumu par EAPO aizstāšanu izpilda tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas lieta par attiecīgā
EAPO izpildi, vispirms nodrošinot prasību ar aizstājošo prasības nodrošinājuma līdzekli un pēc
tam atceļot naudas līdzekļu apķīlājumu, kas veikts saskaņā ar EAPO.
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