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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad fizinių asmenų bankroto teisinio reglamentavimo normos ES 
labai skiriasi ir kad bankrutavę Vokietijos piliečiai dėl to yra nepalankioje padėtyje. Jis mano, 
kad Vokietijoje bankrutavusio asmens statusas panaikinamas apytikriai po septynerių metų, o 
kitose valstybėse narėse tai įvyksta daug greičiau. Jeigu skolininkas sugeba įsikurti, pvz., 
Jungtinėje Karalystėje arba Prancūzijoje, jo, kaip bankrutavusio asmens, statusas gali būti 
panaikintas daug greičiau nei Vokietijoje. Tokiu atveju Jungtinės Karalystės arba Prancūzijos 
teismo nutarimas, kad bankrutavęs asmuo atleidžiamas nuo skolų, galioja visoje ES. Tačiau 
dėl didelių išlaidų didžioji dauguma skolininkų negali pasinaudoti šia galimybe. Peticijos 
pateikėjas mano, kad šiuo atveju vadovaujamasi nevienodu požiūriu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Komisija įdėmiai išnagrinėjo šią peticiją. Komisijai žinoma peticijos pateikėjo aprašyta 
situacija, nes ji buvo išsamiai išnagrinėta Komisijos parengiamajame dokumente rengiant ES 
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bankroto teisės reformą. 1 Šiame dokumente pateikiami atvejai, kai Vokietijos skolininkai 
persikelia į Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, kad būtų greičiau atleisti nuo savo skolinių 
įsipareigojimų. Dokumente taip pat nagrinėjama palankesnio teisinio reglamentavimo 
ieškojimo problema vykdant bankroto procedūrą. Kadangi nėra teisės normų suderinimo ES 
mastu, valstybių narių bankroto įstatymai gerokai skiriasi, todėl įmonės ir privatūs asmenys 
gali pasinaudoti įvairiais pranašumais ir trūkumais. Kai kuriose valstybėse narėse iš viso nėra 
skolinių įsipareigojimų panaikinimo, o tai reiškia, kad skolininkas lieka atsakingas visą savo 
gyvenimą; kitose valstybėse narėse atleidimą nuo skolinių įsipareigojimų galima gauti per 
vienerius metus.

Šį klausimą tiek, kiek jis susijęs su verslininkais, Komisija aptarė savo 2012 m. gruodžio mėn. 
komunikate „Naujas europinis požiūris į verslo žlugimą ir bankrotą“2. Šiame komunikate 
Komisija laikosi nuomonės, kad skolinių įsipareigojimų panaikinimas yra itin svarbus, norint 
gauti galimybę dar kartą pradėti iš naujo: trejų metų skolinių įsipareigojimų panaikinimo ir 
skolos grąžinimo laikotarpis turėtų būti pagrįstas ilgiausias sąžiningam verslininkui taikomas 
laikotarpis ir jo taikymas visose valstybėse narėse turėtų būti kuo labiau automatinis.

Imdamasi tolesnių veiksmų, 2013 m. Komisija surengė viešą konsultaciją dėl naujojo 
požiūrio, siekdama įvertinti, koks yra būtiniausių tam tikrų bankroto teisės ES aspektų 
standartų poreikis.

Komisija buvo papildomai informuota, kad 2012 m. įsigaliojus Vokietijos bankroto įstatymo 
reformai laikotarpis, per kurį visiškai panaikinami skoliniai įsipareigojimai šioje šalyje, esant 
tam tikroms sąlygoms, gali būti sutrumpintas iki 3 metų.

Išvada

Taigi, Komisija džiaugiasi, kad peticijos pateikėjo iškeltos konkrečios problemos yra bent iš 
dalies išspręstos ES ir nacionaliniu lygmeniu.“

                                               
1 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo santrauka“, pridedamas prie dokumento „Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų peržiūra“ [SWD(2012) 417 final, 21–23 psl.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf.
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, 
COM(2012) 742 final, 6 psl.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_lt.pdf.


