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DĖL NEMOKUMO BYLŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO PROJEKTO
ATITIKITES LENTELĖ
2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo
bylų
3 straipsnis Tarptautinė jurisdikcija
1. Jurisdikciją iškelti nemokumo bylą turi valstybės
narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių
interesų vieta, teismai (toliau – pagrindinė nemokumo
byla). Pagrindinių interesų vieta – tai vieta, kurioje
skolininkas nuolat administruoja savo interesus ir
kurią gali nustatyti trečiosios šalys.
<...>
2. Jei skolininko pagrindinių interesų vieta yra
valstybės narės teritorijoje, kitos valstybės narės
teismai turi jurisdikciją iškelti tam skolininkui
nemokumo bylą tik tuo atveju, jei tos kitos valstybės
narės teritorijoje yra jo įsisteigimo vieta. Tokios bylos
pasekmės gali apimti tik tą skolininko turtą, kuris yra
pastarosios valstybės narės teritorijoje.
3. Tais atvejais, kai nemokumo byla iškelta pagal
1 dalį, visos pagal 2 dalį vėliau iškeltos bylos
laikomos šalutinėmis nemokumo bylomis.
4. 2 dalyje nurodyta teritorinė nemokumo byla gali
būti iškelta tik prieš iškeliant pagrindinę nemokumo
bylą pagal 1 dalį ir kai:
a) iškelti nemokumo bylos pagal 1 dalį negalima dėl
valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko
pagrindinių interesų vieta, teisėje nustatytų sąlygų
arba
b) iškelti teritorinę nemokumo bylą prašo:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymo projektas

Reglamento įgyvendinimo
lygis (visiškas, dalinis)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
<...>
2.
Šis
įstatymas
reguliuoja
juridinių
asmenų
restruktūrizavimo ir bankroto procesus, taip pat nemokumo
administratorių veiklą.

Visiškas
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i) kreditorius, kurio reikalavimas kyla iš
valstybės narės, kurioje prašoma iškelti
teritorinę nemokumo bylą, teritorijoje
esančios įsisteigimo vietos veiklos arba šis
reikalavimas yra su ja susijęs, arba
ii) valdžios
institucija,
kuri,
remdamasi
valstybės narės, kurios teritorijoje yra
įsisteigimo vieta, teise, turi teisę prašyti
iškelti nemokumo bylą.
<...>
7 straipsnis Taikytina teisė
1. Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta
kitaip, nemokumo byloms ir jų pasekmėms taikoma
valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta tokia byla,
(toliau – valstybė, kurioje iškelta byla), teisė.
<...>
35 straipsnis Taikytina teisė
Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta
kitaip, šalutinėms nemokumo byloms taikoma
valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta šalutinė
nemokumo byla, teisė.
24 straipsnis Nemokumo registrų įsteigimas
1. Valstybės narės savo teritorijoje įsteigia ir tvarko
vieną ar kelis registrus, kuriuose skelbiama su
nemokumo byla susijusi informacija (toliau –
nemokumo registrai). Ta informacija skelbiama kuo
greičiau po tokios bylos iškėlimo.
2. 1 dalyje nurodyta informacija viešai paskelbiama
laikantis 27 straipsnyje išdėstytų sąlygų; ją sudaro ši
informacija (toliau – privaloma informacija):
a) nemokumo bylos iškėlimo data;

15 straipsnis. Bylų teismingumas ir pareiškimų
nagrinėjimas
1. Juridinių asmenų nemokumo bylos keliamos ir
nagrinėjamos apygardų teismuose pagal juridinio asmens
buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo
teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.
26 straipsnis. Teismo nutarties iškelti juridinio asmens
nemokumo bylą turinys
1. Teismo nutartyje iškelti nemokumo bylą nurodoma:

Visiškas
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b) nemokumo bylą iškėlęs teismas ir bylos numeris,
jei toks yra;
c) A priede nurodytos iškeltos nemokumo bylos rūšis
ir, jei taikoma – bet koks atitinkamas tokios iškeltos
bylos porūšis pagal nacionalinę teisę;
d) ar jurisdikcija bylai iškelti yra grindžiama 3
straipsnio 1, 2 ar 4 dalimi;
e) jei skolininkas yra įmonė arba juridinis asmuo –
skolininko pavadinimas, registracijos numeris,
registruotos buveinės adresas arba pašto adresas, jei jis
skiriasi;
f) jei skolininkas yra fizinis asmuo, nepriklausomai
nuo to, ar jis vykdo savarankišką ūkinę komercinę ar
profesinę veiklą, – skolininko vardas, pavardė,
registracijos numeris, jei toks yra, ir pašto adresas
arba, kai adresas yra saugomi duomenys, – skolininko
gimimo vieta ir data;
g) jei byloje paskirtas nemokumo specialistas – jo
vardas ir pavardė, pašto adresas arba el. pašto adresas;
h) terminas pareikšti reikalavimus, jei toks yra, arba
nuoroda į kriterijus tam terminui apskaičiuoti;
i) pagrindinės nemokumo bylos užbaigimo data, jei
tokia yra;
j) teismas, kuriam pagal 5 straipsnį turi būti pareikšti
prieštaravimai dėl teismo sprendimo, kuriuo iškeliama
nemokumo byla, ir, jei taikoma – terminas, per kurį šie
prieštaravimai turi būti pareikšti, arba nuoroda į
kriterijus tam terminui apskaičiuoti.
<...>

1) juridinio asmens, kuriam keliama nemokumo byla,
pavadinimas, buveinės adresas (ir adresas ryšiams palaikyti,
kai jis nesutampa su buveinės adresu), kodas;
2) pagrindai, kuriais grindžiama teismo jurisdikcija, jeigu
taikomas Reglamentas (ES) 2015/848;
3) paskirtas nemokumo administratorius (vardas ir pavardė,
jei jis fizinis asmuo, ar pavadinimas ir kodas, jei jis juridinis
asmuo); jo eilės numeris Nemokumo administratorių sąraše;
duomenys ryšiams palaikyti (adresas, telefono ryšio numeris,
elektroninio pašto adresas ir kiti);
4) laikotarpis, per kurį kreditoriai turi pateikti savo
reikalavimus nemokumo administratoriui.
27 straipsnis. Pranešimas apie nemokumo bylos iškėlimą
1. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties
iškelti nemokumo bylą priėmimo dienos jos kopiją išsiunčia:
<...>
5) Priežiūros institucijai.
2. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties
iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos jos kopiją
išsiunčia:
<...>
8) Priežiūros institucijai.
40 straipsnis. Informacijos apie juridinio asmens
nemokumo procesą teikimas
1. Paskirtas nemokumo administratorius Priežiūros
institucijai jos nustatyta tvarka teikia:
1) informaciją nurodytą Reglamento (ES) Nr. 2015/848
24 straipsnio 2 dalyje, jei bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka;
<...>
2. Paskirtas nemokumo administratorius šio straipsnio 1
dalyje nurodytą informaciją teikia Priežiūros institucijai ne
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vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo ar faktinių
aplinkybių atsiradimo ar pasikeitimo dienos.
3. Priežiūros institucijos interneto svetainėje ne vėliau kaip
kitą darbo dieną nuo jos gavimo dienos skelbiama ši
informacija apie juridinio asmens nemokumo procesą:
1) priimti ir įsiteisėję teismų sprendimai ir nutartys, susiję su
juridinio asmens nemokumo procesu;
2) šio straipsnio 1 dalies 1 – 7 punktuose nurodyta
informacija.
64 straipsnis Nemokumo specialistų prieštaravimai
1. Bet kuriai grupės narei paskirtas nemokumo
specialistas gali pareikšti prieštaravimą:
a) dėl nemokumo bylos, kurioje jis paskirtas,
įtraukimo į grupės koordinavimo procesą, arba
b) dėl koordinatoriumi paskirto asmens.
2. Prieštaravimai pagal šio straipsnio 1 dalį 63
straipsnyje nurodytam teismui pateikiami per 30 dienų
nuo tada, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas
nemokumo specialistas gauna pranešimą apie prašymą
pradėti grupės koordinavimo procesą.
3. Prieš priimdamas sprendimą pagal 1 dalies a
punktą, ar dalyvauti koordinavime, nemokumo
specialistas gauna visus patvirtinimus, kurie gali būti
privalomi pagal valstybės, kurioje iškelta byla, kurioje
jis paskirtas, teisę.
48 straipsnis Nemokumo bylos užbaigimo poveikis
1. Nedarant poveikio 49 straipsniui, nemokumo bylos
užbaigimas nėra kliūtis tęsti tuo metu dar nebaigtas
nagrinėti kitas su tuo pačiu skolininku susijusias
nemokumo bylas.
2. Kai dėl nemokumo bylos, susijusios su juridiniu
asmeniu ar įmone, to asmens ar įmonės registruotos
buveinės valstybėje narėje juridinis asmuo ar įmonė

44 straipsnis. Kreditorių susirinkimo teisės
Kreditorių susirinkimas turi šias teises:
<...>
5) spręsti dėl juridinio asmens dalyvavimo įmonių grupės
koordinavimo procese, kaip numatyta Reglamento (ES)
Nr. 2015/848 64 straipsnio 3 dalyje, kai juridinis asmuo
priklauso įmonių grupei;
<...>

Visiškas

100 straipsnis. Sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos
<...>
4. Teismas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo priimti
sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos
priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, išskyrus
Reglamento (ES) Nr. 2015/848 48 straipsnio 2 dalyje
nurodytą atvejį.

Visiškas
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būtų panaikinti, tas juridinis asmuo ar įmonė nenustoja
egzistuoti tol, kol nebus užbaigtos bet kokios kitos su
tuo pačiu skolininku susijusios nemokumo bylos arba
nemokumo specialistas ar specialistai tokiose bylose
neduos sutikimo dėl panaikinimo.

