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AVOCAD informuoja 

Ar fizinio asmens bankrotas Latvijoje nurašys visas skolas 

Lietuvoje? 

 

Dėl įvairių priežasčių kai kurie fiziniai asmenys bankrutuoja ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 

Bankroto Latvijoje pasekmės iš esmės yra tos pačios kaip Lietuvoje. Skolininko gaunamos pajamos 

yra naudojamos kreditorių reikalavimams tenkinti laikantis teismo patvirtinto atleidimo nuo skolų 

(bankroto) plano, o pasibaigus skolinių įsipareigojimų panaikinimo procedūros terminui likusios 

skolos, įskaitant ir skolas Lietuvoje, panaikinamos. 

Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šių metų kovą pakartojo jau ne kartą savo praktikoje išsakytą 

poziciją, jog Latvijoje bankroto procese skolinio įsipareigojimo Lietuvos kreditoriui nurašymo 

būtina sąlyga yra tinkamas šio kreditoriaus informavimas, kad jis galėtų įstoti į bankroto procesą ir 

pareikšti kreditorinį reikalavimą.  

Svarbu, kad Latvijos Aukščiausiasis Teismas dar 2020 metais yra išaiškinęs, jog tais atvejais, kai 

kreditorių reikalavimai objektyviai negalėjo būti pateikti per bankroto procesą reguliuojančių teisės 

aktų nustatytus terminus, dėl to, kad šie reikalavimai atsirado jiems pasibaigus, tai šių reikalavimų 

atsisakyti priimti į bankroto bylą negalima. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į šį 

Latvijos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jau minėtoje 2022 metų kovo mėnesio 23 dienos 

nutartyje laikėsi pozicijos, kad negali būti nurašyta skola, dėl kurios priteisimo Lietuvos teisme vyko 

ginčas, o priteista ji buvo jau po termino pareikšti kreditorinį reikalavimą Latvijoje vykstančiame 

bankroto procese.   

Taigi, Latvijoje bankrutavusio asmens skolos gali būti nurašytos ir Lietuvos kreditoriams, 

tačiau tik tuo atveju, kai jie buvo tinkamai ir laiku informuoti apie bankroto procesą, kad 

galėtų į jį įstoti su savo kreditoriniais reikalavimais. 
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Taip pat, negali būti nurašyta skola, dėl kurios priteisimo vyko ginčas Lietuvos teisme ir 

sprendimą šią skolą priteisti Lietuvos teismas priėmė jau po termino pareikšti kreditorinį 

reikalavimą Latvijoje vykstančiame bankroto procese.  

Jūsų verslo partneris AVOCAD 
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