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Tema: Peticija Nr. 1515/2010 dėl pernelyg ilgos, palyginti su kitomis valstybėmis 
narėmis, bankroto procedūros trukmės Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Erich Ollnow

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad pagal Vokietijos teisę numatyta pernelyg ilga bankroto 
procedūrų trukmė (septyneri metai), o kitose valstybėse narėse tam užtenka 12–16 mėn. Kai 
kuriose naujosiose valstybėse narėse šios procedūros trunka trejus metus. Jis teigia, kad 
numačius šioms procedūroms tokį ilgą laikotarpį neįmanoma iš naujo pradėti naujo verslo. 
Tai taip pat sudaro diskriminacijos tarp valstybių narių prielaidas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Terminai „bankrotas“ ir „nemokumas“ įvairiose valstybėse aiškinami nevienodai. Kai kada 
bankrotui ir (arba) nemokumui gali būti priskiriama nemažai procedūrų ar pagalbinių 
veiksmų, kurių griežta termino samprata neaprėpia. Laikantis griežtos sampratos, nemokumo 
ir (arba) bankroto procedūros – tai procedūros, trunkančios nuo tada, kai teisme iškeliama 
bankroto byla, iki priimamas galutinis sprendimas. Šiuo atžvilgiu įmonės veiklai nutraukti 
skirtas laikas ES svyruoja nuo 0,4 m. Airijoje iki 3,3 m. Bulgarijoje ir Rumunijoje. 
Vokietijoje šios procedūros gali trukti 1,2 m., ES – vidutiniškai 1,93 m., Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (OECD) – vidutiniškai 1,7 m. Taigi Vokietijoje 
padėtis palyginti nebloga. 
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Tai iš esmės neprieštarauja peticijos pateikėjo teiginiui, nes lyginant bankroto procedūros 
trukmę įvairiose valstybėse remiamasi privačios ribotos atsakomybės bendrovės (GmbH), o 
ne pavienio prekiautojo (fizinio asmens) pavyzdžiu. Siekdama įvertinti nemokumo procedūrų 
būklę ir pažangą, Komisija nagrinėja jų trukmę remdamasi Pasaulio banko duomenimis1.

Vis dėlto, atsižvelgiant į peticijos pateikėjo nurodytą bankroto procedūros trukmę (septyneri 
metai), galima manyti, kad jis aiškina, kiek laiko po bankroto trunka veiklos sustabdymo 
laikotarpis, t. y. kada, užbaigus bankroto bylą, skolininkas (bankrutavusysis) atleidžiamas nuo 
skolų. Vokietijoje tai įvyksta po šešerių, Airijoje – po 12 metų. Kai kuriose valstybėse, 
pavyzdžiui, Kipre, Italijoje, Liuksemburge ar Ispanijoje, veiklos sustabdymo laikotarpio 
trukmė apskritai nenustatyta.

Komisija visiškai supranta, kad tai galbūt viena pagrindinių aplinkybių, smarkiai apribojančių 
bankrutavusio sąžiningo verslininko galimybes mėginti iš naujo pradėti verslą, todėl 2007 m. 
Komisijos komunikate „Dėl žlugusio verslo atsiradusio stigmatizavimo problemos 
sprendimas“2 šis klausimas minimas kaip viena valstybių narių veiklos sričių. Kai kurie šiame 
komunikate aptarti klausimai nagrinėjami ir 2008 m. birželio mėn. patvirtintame Komisijos 
komunikate dėl smulkiojo verslo akto Europai (SVA), kuriame valstybių narių paprašyta imtis 
kelių priemonių, kaip antai:

 padėti per vienus metus užbaigti visas teisines įmonės likvidavimo procedūras, jei ji 
likviduojama ne dėl tyčinio bankroto;

 užtikrinti, kad iš naujo pradedantiems verslininkams būtų sudaromos tokios pat sąlygos 
kaip ir naujokams, įskaitant atitinkamas paramos programas. 

Toliau spręsdama šiuos klausimus, Komisija, kartu su 33 Europos valstybių, įskaitant visas 
27 valstybes nares, nacionalinių vyriausybių ekspertais, ėmėsi vykdyti trejų metų trukmės 
programą, kad išsiaiškintų, kokiais veiksmais galima sušvelninti bankroto padarinius verslių 
žmonių veiklai Europoje. Programos rezultatai paskelbti galutinėje ataskaitoje3, pateiktoje 
Komisijos portale „Galimybė iš naujo pradėti verslą“ (http://ec.europa.eu/sme2chance). 

Ataskaitoje konkrečiai prašoma sąžiningiems verslininkams leisti atnaujinti sustabdytą veiklą 
ir nutraukti skolų išieškojimą, siekiant užtikrinti galimybę iš naujo pradėti verslą. Šis veiklos 
sustabdymo laikotarpis turėtų baigtis kuo savaimingiau ir trukti ne ilgiau kaip trejus metus. 

Šią galutinę rekomendaciją Komisija pateikė Komisijos komunikate „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“4.

Valstybių narių teisės aktai ir procedūros skiriasi dėl to, kad bankroto teisės aktai, bendrovių 
pertvarka ir veiklos nutraukimas tebėra priskirti nacionalinės kompetencijos sričiai. Vis dėlto 
                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM (2007) 584 galutinis.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-

beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Smulkiojo verslo akto Europai apžvalga COM (2011) 78 galutinis, 2011 m. vasario 23 d., 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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Komisija, suprasdama, kaip svarbu sutrumpinti veiklos sustabdymo laikotarpį, siekiant 
skatinti verslininkus iš naujo pradėti verslą, SVA Europai apžvalgoje valstybių narių paprašė:

„įgyvendinti SVA veiksmų plane pateiktą rekomendaciją skatinti verslininkus iš naujo pradėti 
verslą iki 2013 m. nustatant, kad sąžiningiems verslininkams po bankroto būtų taikomas ne 
ilgesnis kaip 3 metų veiklos sustabdymo ir skolos išieškojimo laikotarpis“. 

Komisija – ryžtinga šios priemonės šalininkė, todėl ji kasmet stebės valstybių narių pažangą 
šioje srityje.“


