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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir
atsiZvelgdamai LietuvosRespublikosSeimo valdybos2018 m. geguZes3 d. sprendimoNr. SV-S702 ,,Del istatymqprojektq i5vadq" 1.3 papunkti,Lietuvos RespublikosVyriausyben u t a r i a:
I5 esmespritarti Lietuvos Respublikosimoniq bankrotoistatymoNr. IX-216 ll, 116 ir
llTstraipsniq pakeitimo istatymo projektui Nr. XIIP-I502 (toliau - fstatymo projektas),tadiau
pasifllyti Lietuvos Respublikos Seimui fstatymo projekt4 tikslinti pagal Sias pastabas ir
pasiUlymus:
l. Lietuvos Respublikos imoniq bankroto istatymo 112 straipsnio 4 dalyje numatytas
reikalavimas, kad bankroto administratoriusjuridinis asmuo turetq bent vien4 darbuotoj4, turinti
teisg teikti banlaoto administravimo paslaugas (reikalavimas tureti teisg teikti bankroto
administravimo paslaugastaikomas ir bankroto administratoriausjuridinio asmensvadovui). Del
Sio reikalavimonet ir tos teisinesformosjuridiniai asmenysbankrotoadministratoriai,kurie pagal
atitinkam4 juridinio asmens teising formq reglamentuojandiusteises aktus neprivalo tureti
darbuotojq, privales tureti darbuotojq. Todel fstatymo projekto I straipsnyje keidiamo fmoniq
bankroto istatymo I I straipsnio 5 dalies pirmojoje pastraipojesitilytina atsisakyti galimybes
bankroto administratoriui juridiniam asmeniui tureti tik dalyvius, turindius teisg teikti bankroto
administravimo paslaugas,t. y. sillytina i5braukti SiuosZodZius,,arbanari, kai pagal atitinkamos
teisinesformos juridinius asmenisreglamentuojandiusistatymusjuridinis asmuo neprivalo tureti
darbuotojq".
2. fstatymoprojektevartojamas4voka,,darbuotojasadministratorius"i5 dalies sutampasu
kitomis fmoniq bankroto istatyme vartojamomis s4vokomis ,,darbuotojas"ar ,,administratorius",
todel, siekiant s4vokosai5kumoir nedviprasmi5kumo,sillytina parinkti kit4 s4vok4.
3. Bankroto administratoriausjuridinio asmensvadovas privalo tureti teisg teikti imoniq
bankroto administravimopaslaugas(fmoniq bankroto istatymo 112straipsnio4 dalis). Kadangi su
juridinio asmensvadovuokuris nerajuridinio asmensdalyvis, gali bfti sudaromane tik darbo,bet
ir kitokia sutartis (pavyzdLiui, Lietuvos Respublikos individualiq imoniq istatymo 6 straipsnio
5 dalies 3 punkte numatytagalimybe su individualios imonesvadovu sudaryti ir civiling sutarti),
del ko juridinio asmensvadovas gali neb[ti juridinio asmensdarbuotojas,siulytina fstatymo
projekto 1 straipsnyje keidiamo [moniq bankroto istatymo 11 straipsnio 5 dalies pirmojoje
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pastraipoje prie bankroto administratoriaus juridinio asmens skiriamq imonei administruoti
asmenqnurodyti ir administratoriausjuridinio asmensvadov4, kai jis nera darbuotojas.
4. Siekiant igyvendinti teisekDrosai5kumo ir sistemi5kumoprincipus, si[lytina [statymo
projekto nuostat4 del administratoriaus juridinio asmens vykdomo administravimo paskiriant
asmenisimonei administruotinumatyti atskirojefmoniq bankrotoistatymo 11 straipsniodalyje.
juridinio asmens
5. Kadangi fstatymoprojektu siekiamareglamentuotiir administratoriaus
vadovo bei darbuotojo administratoriaus atsakomybg, siulytina papildyti fmoniq bankroto
istatymo 117straipsniopavadinimqir ji i5destytitaip:
,,Administratoriaus, administratoriaus juridinio
padejejoatsakomybe".
administratoriausir administratoriaus

asmens

vadovo,

darbuotojo

6. fstatymo projekto 3 straipsnyje keidiamo [moniq bankroto istatymo ll7 straipsnio
I dalies pirmqja pastraipasiekiama itvirtinti, kad uZ imoniq bankrot4 reglamentuojandiqteises
aktq reikalavimq, teismo procesiniq dokumentq (sprendimq, isakymq, nutardiq ir nutarimq),
kreditoriq susirinkimo ir kreditoriq komiteto nutarimq nevykdym4 ar netinkamq vykdym4 arba
kitus paZeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veikl4, nuobauda gali bDti paskirta
administratoriui ir (arba) administratoriaus juridinio asmens vadovui ir (arba) darbuotojui
administratoriui. Dviejq nuobaudq turejimas bus pagrindas sprgsti del administratoriaus teises
teikti bankroto administravimopaslaugaspanaikinimo, tadiau pagal sillomq reguliavim4 liktq
neai5ku, ar administratoriui darbuotojui arba administratoriausjuridinio asmensvadovui paskirta
nuobaudaturi bUti vertinama kaip administratoriui juridiniam asmeniui paskirta nuobaudaar kaip
administratoriui fiziniam asmeniui paskina nuobauda. Todel siulytina ai5kiau reglamentuoti, kad
galiojandias nuobaudas bankroto administratoriui frziniam asmeniui,
administratoriaus juridinio asmens vadovui, taip pat darbuotojui administratoriui gali bUti
panaikintas paZymejimas,o bankroto administratorius juridinis asmuo, turintis dvi galiojandias

turindiam

dvi

nuobaudas, gali bfrti i5braukiamas i5 asmenq, turindiq teisg teikti bankroto administravimo
paslaugas, s4raSo, ir fstatymo projekto 3 straipsnyje keidiam4 [moniq bankroto istatymo
117straipsnio2 dali i5destytitaip:
,,2. Sio istatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybes igaliota institucija,
nustadiusi,kad administratoriusfizinis ar juridinis asmuo, administratoriausjuridinio asmens
vadovas ar darbuotojasadministratoriusturi dvi galiojandiasnuobaudas,turi kreiptis i Komisij4 ir
pateikti si[lym4 panaikinti atitinkamai bankroto administratoriui fiziniam asmeniui, darbuotojui
administratoriui ar administratoriaus juridinio asmens vadovui paZymejimo galiojim4 arba
i5braukti bankroto administratoriq juridini asmeni i5 S4ra5o.Jeigu Komisija pritaria nurodytam
siDlymui, Sio istatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybesigaliota institucija priima
sprendim4 panaikinti bankroto administratoriaus paZymejimo galiojimq arba i5braukti juridini
asmeni i5 S4raSo.Komisija, vadovaudamasiteisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepritarti
Sioje dalyje nurodytam Sio istatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybes igaliotos
institucijos siulymui, jeigu nustato, kad teises teikti bankroto administravimo paslaugas
panaikinimasyra neproporcingas
nustatytiemsteisespaZeidimams,atsiZvelgianti teisespaZeidimo
pobfidi,jo mastqir kitas reik5mingasaplinkybes."
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7. [moniq bankroto istatymo n7 straipsnio 3 dalyje reglamentuotas tik bankroto
administratoriui paskirtos nuobaudos galiojimo terminas. Kadangi [statymo projektu siekiama
numatyti nuobaudq skyrimq taip pat ir bankroto administratoriausjuridinio asmensvadovui bei
darbuotojuiadministratoriui,sillltina patikslinti fmoniq bankrotoistatymo 117straipsnio3 dali ir
j4 i5destytitaip:
,,3. Administratoriui, administratoriaus juridinio
administratoriui paskirta nuobaudagalioj a vienus metus."

asmens vadovui,

darbuotojui

8. Lietuvos Respublikosvie5ojoadministravimoistatymo368straipsnioI dalyje nustatyta,
kad poveikio priemones [kio subjektui skiriamos atsiZvelgiant i paZeidimo pob[di, padarytos
Zalosdydi, mast4ir kitas istatymuosenumatytasaplinkybes.Del SiosprieZastiessiillytina {statymo
projekte reglamentuoti administratoriaus,administratoriausjuridinio asmensvadovo ir darbuotojo
administratoriausatsakomybglengvinandiasir sunkinandiasaplinkybes.
9. {statymo projekto 4 straipsni si0lytina papildyi nurodant,kad bankroto administratorius
juridinis asmuo gali bfiti i5braukiamasi5 asmenq, turindiq teisg teikti bankroto administravimo
paslaugas,s4raSotik del dviejq nuobaudq,paskirtq uZ paZeidimus,padarytuspo fstatymo projekto
isigaliojimo.
10. fstatymo projektas nebegalesblti priimtas 2077 metais, todel netinkamai nurodyta
fstatymo projekto isigaliojimo data. Pagal Lietuvos Respublikosteisekilrospagrindq istatymo
20 straipsnio 4 dali teises aktai, keidiantys ar nustatantysnauj4 iikio subjektq veiklos ar jos
prieZiflrosteisini reguliavim4,paprastaiisigalioja geguZesI dien4 arba lapkridio I dien4, tadiau
visais atvejais ne anksdiaukaip po trijq menesiq nuo jq oficialaus paskelbimodienos. Del Siq
prieZasdiqsillltina patikslinti numatom4 [statymo projekto isigaliojimo datq ({statymo projekto
4 straipsnio 2 dalis) j4 nurodant pagal Lietuvos Respublikos teisekfiros pagrindq istatymo
20 straipsnio4 dalyje nustatytusreikalavimus.
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