Austrija

Administratoriai
Nemokumo
administratorius
(Insolvency
Practitioner)

Skyrimas
Skiriamas bankroto teisėjo.

Priežiūra
Nėra kontroliuojančios
institucijos, kadangi dauguma
yra praktikuojantys teisininkai,
jų veikla turi atitikti etikos
taisykles (prižiūri
nepriklausomas teisininkų
drausmės teismas). Kiekvieno
administratoriaus veiksmai
kontroliuojami bankroto teisėjo
atliekant bankroto procedūras
atskirose įmonėse (veiklos
ataskaitų pateikimas).

Reikalavimai
Nėra formalių reikalavimų (egzaminų laikymo ar
išsilavinimo), bet patirtis yra svarbus kriterijus
skiriant administratoriumi teisme. Sudaromas
administratorių sąrašas, kurį administruoja
Teisingumo ministerija. Įrašomas kiekvienas
norintis (apie 1000 administratorių sąraše, iš jų
250 praktikuojančių).

Priklausomai nuo bankroto
rūšies administratorių gali
skirti: teismas, kreditoriai,
Valstybės sekretoriatas,
įmonės nariai (akcininkai).

Kontroliuojanti institucija,
atsakinga už veiklos
monitoringą ir skundų
nagrinėjimą – institucija, kuri
suteikė teisę dirbti nemokumo
administratoriumi (Valstybės
sekretoriatas, 7 profesinės
institucijos). Veiklą taip pat
prižiūri teismas.

Reikalaujama išlaikyti egzaminą, kvalifikacijos ir
praktikos reikalavimai.
Reikalavimai:
1) prieš tampant administratoriumi asmuo
turi atlikti ne mažiau kaip 7000 val.
praktiką
nemokumo
srityje
(per
paskutinius 10 metų), iš kurių ne mažiau
kaip 1400 val. praktikos turi būti atlikta
per paskutinius 2 m. ir bent 1000 val. turto
valdymo ar priežiūros srityje;
2) geros anglų kalbos žinios. Kitos valstybės
pilietis, siekiantis tapti administratoriumi,
privalo išlaikyti tinkamumo testą (dėl
teisės sistemų skirtumų).

Pagal (EB) 200005-29 Tarybos
reglamentą Nr.
1346/2000 (toliau –
Reglamentas):
-Masseverwalter;
-Ausgleichsverwalt
er;
-Sachwalter;
-Treuhänder;
-Besondere
Verwalter;
-Konkursgericht.

Jungtinė
Karalystė

Administratorius
(trustee –
Insolvency
Practitioner).
(Pagal
Reglamentą):
-Liquidator;
-Supervisor of a
voluntary
arrangement;
-Administrator;
-Official Receiver;
-Trustee;
-Provisional
Liquidator;
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-Judicial factor.

Estija

Išskiriamos
sąvokos laikinas
administratorius
(inteim trustee);
administratorius
(trustee); fizinio
asmens bankroto
atveju
(representative in a
natural person‘s
bankruptcy
proceeding)
(Pagal
Reglamentą):
-Pankrotihaldur;
-Ajutine
pankrotihaldur;
-Usaldusisik.

Skiria teismas. Skyrimui turi
pritarti pirmas visuotinis
kreditorių susirinkimas.
Kreditorių susirinkimas gali
išrinkti kitą administratorių.
Šiam sprendimui nutartimi
turi pritarti bylą nagrinėjantis
teismas per 5 d. nuo
visuotinio kreditorių
susirinkimo sprendimo
priėmimo. Jei teismas
nepritaria (nepritaria tais
atvejais, jeigu
administratorius neatitinka
Bankroto įstatymo
reikalavimų) visuotinio
kreditorių susirinkimo
sprendimui, teismas gali
paskirti kitą administratorių,
tačiau negali paskirti
administratoriumi asmens,
kurio paskyrimui kreditorių
susirinkimas anksčiau
nepritarė. Šiuo atveju,
visuotinio kreditorių
susirinkimo pritarimo
nebereikia.
Administratoriumi negali būti
paskirtas asmuo, kuris yra
teismo darbuotojas, be to,
administratorius turi būti
nepriklausomas nuo
skolininko ir kreditorių.
Administratorius, duodamas

Priežiūros institucijos –
Teisingumo ministerija,
visuotinis kreditorių
susirinkimas, teismas.
Teismas gali reikalauti
administratoriaus pateikti
informaciją apie bankroto
bylos eigą ir administratoriaus
veiksmus. Jeigu
administratorius nevykdo savo
pareigų, teismas jam gali skirti
baudą.
Teisingumo ministerija
nagrinėja skundus dėl
administratorių veiksmų. Jei ji
nustato, kad administratorius
netinkamai atliko savo
pareigas, ministerija turi teisę
prašyti teismo atstatydinti
administratorių iš pareigų arba
paskirti jam baudą. Jei
administratorius padaro
esminius ar pakartotinius
pažeidimus, ministerija turi
teisę atimti iš jo teisę dirbti
administratoriumi iki 5 m.
Teisingumo ministerija turi
teisę sustabdyti teisę dirbti
administratoriumi ne daugiau
kaip 2 m. per 5 m. laikotarpį.

Reikalavimas išlaikyti egzaminą (egzamino
laikyti nereikia advokatams ir vyresniesiems
advokatų padėjėjams), teisę teikti nemokumo
administravimo paslaugas suteikia, sustabdo
Teisingumo ministras. Oficialus Bankroto
administratorių registras, kurį administruoja
Teisingumo ministerija.
Reikalavimai:
1) estų kalba žodžiu ir raštu išlaikyti
egzaminą,
2) būti nepriekaištingos reputacijos;
3) asmuo, negalintis būti administratoriumi:
nuteistas už nusikaltimą; per paskutinius
10 m. buvo pašalintas iš teisėjo, notaro,
prokuroro, antstolio pareigų ar atimta teisė
verstis advokato praktika; asmuo, kuris
per paskutinius penkerius metus buvo
atleistas iš valstybės tarnybos už
drausminį nusižengimą; bankrutavęs
asmuo; asmuo, kuriam atimta teisė teikti
nemokumo administravimo paslaugas.
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Kinija

Bankroto
administratorius
(Bankruptcy
administrator)

sutikimą teismui paskirti jį
administratoriumi
konkrečioje byloje, turi
pateikti raštą, kuriame
deklaruotų, jog yra
nepriklausomas nuo
skolininko ir kreditorių.
Skiria teismas. Kiekvienas
teismas sudaro vietinius
fizinių ir juridinių bankroto
administratorių sąrašus, iš
kurių ir parenkami
administratoriai. Skiriant
administratorių, pirmenybė
teikiama juridiniams
asmenims. Fiziniai asmenys
skiriami tuomet, kai bankroto
bylos nėra sudėtingos ir
bankrutuojančios įmonės
turtas nėra plačiai išsklaidytas
po šalį. Tam tikrais atvejais
(visuomenės interesams
užtikrinti ir kt.) administruoti
bankrutuojančią įmonę gali
būti paskirtos likvidavimo
grupės (prieš įsigaliojant
naujajam Kinijos įmonių
bankroto įstatymui,
administravimo funkcijas
atliko tik šios grupės),
susidedančios iš vyriausybės
atstovų, socialinio
tarpininkavimo institucijų
narių, finansinių turto
administravimo įstaigų
atstovų.

Priežiūros institucija – teismas.
Kreditorių susirinkimas, jei
administratorius netinkamai
vykdo savo pareigas, turi teisę
kreiptis į teismą su prašymu
pakeisti administratorių.
Teismas taip pat gali paskirti
piniginę baudą
administratoriui.

Administratoriais gali dirbti ir fiziniai, ir
juridiniai asmenys. Bankroto administratorius
turėtų būti kvalifikuotas ir būti socialinio
tarpininkavimo įstaigų (ne vyriausybinių)
(advokatų kontoros, apskaitos ar bankroto
likvidavimo įmonių) narys.
Administratoriais konkrečioje byloje negali būti
paskirti asmenys:
1) teisti dėl tyčinės nusikalstamos veikos;
2) jei buvo atimta jų veiklos licencija;
3) jei turi teisinį suinteresuotumą bylos
baigtimi;
4) dėl kitų aplinkybių, kurias Liaudies teismas
pripažįsta neleidžiančiomis asmeniui dirbti
administratoriumi (šie reikalavimai nustatyti
Kinijos įmonių bankroto įstatyme).
Reikalavimai bankroto administratoriams detaliau
reglamentuoti Aukščiausiojo teismo priimtose
Taisyklėse dėl administratorių paskyrimo įmonių
bankrotų bylose.
Teisinis
suinteresuotumas
bylos
baigtimi
konstatuojamas:
1) jei administratorius turi reikalavimo teisę
arba neįvykdytą prievolę bankrutuojančiai
įmonei ar jos kreditoriui;
2) jei teikė profesines paslaugas skolininkui,
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Administratorius teismo
skiriamas iš bankroto
administratorių sąrašo pagal
eilę: pasirenkamas pirmasis,
esantis sąrašo viršuje (po
paskyrimo jis atsiduria sąrašo
gale) ir taip toliau (tokiu būdu
siekiama išvengti korupcijos
skiriant administratorius,
tačiau gali kilti kitokių
problemų – pvz., paskiriamas
administruoti asmuo, kurio
buveinė yra labai nutolusi
nuo bankrutuojančios įmonės
buveinės).
Kai bankroto bylos yra gana
sudėtingos ir iškeliamos
finansinėms institucijoms
(komerciniams bankams,
draudimo bendrovėms),
įmonės bankrotas gali turėti
esminės įtakos nacionaliniu
mastu; ar susijusios su
sudėtingais teisiniais
santykiais; arba įmonės turtas
yra plačiai išsklaidytas visoje
šalyje, teismas gali paskelbti
konkursą arba skelbti
konkursą tarp administratorių
iš skirtingų regionų teismų
sąrašų. Paprastai išrenkamos
3 organizacijos, atsižvelgiant
į profesionalumo standartus,
organizacijų dydį, patirtį.
Teismo specialistų grupė
išrenka nugalėtoją bei

pvz. buvo įsipareigojęs teikti teisines ar
buhalterines paslaugas, konsultacijas,
kitas nei ,,vienkartines” paslaugas ir teikė
jas skolininkui arba kreditoriui per
paskutinius trejus metus iki iškeliant
bankroto bylą teisme.
3) administratorius turi skolininko ar jo
kreditoriaus akcijų ir gali daryti įtakos
juos
kontroliuojant
arba
visiškai
kontroliuoja šiuos asmenis arba šias
akcijas turėjo ar kontroliavo per
pastaruosius trejus metus iki iškeliant
skolininkui bankroto bylą.
4) administratorius per pastaruosius trejus
metus iki iškeliant skolininkui bankroto
bylą buvo skolininko arba jo kreditoriaus
finansų konsultantu ar konsultantu
teisiniais klausimais.
5) kitos aplinkybės, kurios, teismo manymu,
gali kliudyti administratoriui tinkamai
vykdyti jo pareigas.
Suinteresuotumas bylos baigtimi gali būti
pripažįstamas ir esant šioms aplinkybėms:
1) administratorius yra ar per pastaruosius
trejus metus buvo skolininko ar
kreditoriaus direktorius, valdymo organas.
2) administratorių
su
skolininko
ar
kreditoriaus
(įmonės)
direktoriumi,
valdymo
organais,
kontroliuojančiu
akcininku sieja santuokos, tėvystės,
giminystės (trijų kartų) ryšiai.
3) kitos aplinkybės.
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parinkti vieną ar du
administratorius, kurie veiktų
vietoj paskirtojo
administratoriaus, jei reikėtų
jį pakeisti. Bankrutuojant
komerciniams bankams,
draudimo bendrovėms,
administratorius turėtų būti
parinktas iš sąrašo pagal
Finansinės sistemos
priežiūros organų ar
Administravimo instituto
rekomendacijas.
Latvija

Nemokumo
administratorius
(Insolvency
Administrator)

Administratorių skiria
teismas, kurio kandidatūrą
pasiūlo Nemokumo
administracija (Insolvency
Administration)

Pagrindinė priežiūros
institucija - Nemokumo
administracija (valstybinė
institucija). Taip pat veiklą
prižiūri teismas, profesinė
asociacija, kreditorių
susirinkimas.

Reikalavimas turėti sertifikatą (Certification in
the Administrator specialisation).
Reikalavimai sertifikatui įgyti:
1) 3 metų praktika;
2) egzamino išlaikymas;
3) aukštasis teisinis, ekonominis, finansų ar
vadybos išsilavinimas arba ne trumpesnė
nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis
bendrovėje, priežiūros ar vykdomosios
valdžios institucijoje.
Administratoriai įtraukiami į nacionalinį
administratorių registrą.

Skiria teismas (teismo
įgaliotinis).

Nėra atskiros administratorių
veiklos priežiūros institucijos.
Prižiūri paskirtas įgaliotas
teisėjas, kuris už pareigų
neatlikimą gali skirti
papeikimą, baudą ar
atstatydinti.

Reikalavimas turėti licenciją, kurią išduoda
Teisingumo ministerija. Licencija išduodama
neribotam laikui.
Reikalavimai fiziniams asmenims:
1) vienos iš ES ar EFTA (European Free
Trade Association) valstybių narių pilietis,
turintis teisinį veiksnumą;
2) pakankamas lenkų kalbos žinojimas;
3) ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus;

(Pagal
Reglamentą):
-Maksātnespējas
procesa
administrators.

Lenkija

Trys nemokumo
administratorių
kategorijos:
likvidatorius
(Liquidator),
teisminis
prižiūrėtojas
(Judicial
supervisor), turto
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4) turintis aukštąjį išsilavinimą (magistro
laipsnis)
ar
pripažintas
advokatu;
nepriekaištingos reputacijos;
5) per paskutinius 15 metų ne mažiau kaip 3
metus buvo įmonės vadovu;
6) nebuvo nuteistas už nusikaltimus,
įskaitant mokestinius nusikaltimus;
7) nėra įtrauktas į nemokių skolininkų
registrą;
8) išlaikęs egzaminą.

administratorius
(Estate
administrator).
(Pagal
Reglamentą):
-Syndyk;
-Nadzorca sądowy;
-Zarządca.

Reikalavimai juridiniams asmenims: bendrovė ar
ūkinė bendrija, kurios akcininkai, atsakantys už
prievoles visu savo turtu, arba valdymo organų
nariai, atstovaujantys bendrovę ar ūkinę bendriją,
turi licenciją.
Prancūzi
ja

Teismo
administratorius
(Judicial
Administrator) ir
teismo
likvidatorius
(Judicial
Liquidator)
(Pagal
Reglamentą):
-Mandataire
judiciaire;
-Liquidateur;
-Administrateur
judiciaire;
-Commissaire à
l’exécution du
plan.

Adminitratorius skiria
civilinis ar bankroto teismai
iš Teismo administratorių
arba Teismo likvidatorių
sąrašų. Teismas turi
absoliučią diskreciją
pasirenkant administratorių.

Priežiūrą atlieka
Administratorių ir likvidatorių
nacionalinė taryba, kuri kas
dvejus metus atlieka kontrolę,
kasmet praneša apie
administratorių/likvidatorių
kvalifikaciją Teisingumo
ministerijai, taip pat rengia
profesinius mokymus
(administratoriui privalo
išlankyti tam tikrą kursų sesijų
skaičių), egzaminus.
Administratoriai taip pat yra
atskaitingi teismui,
nagrinėjančiam nemokumo
bylą. Kreditoriai gali prašyti
teismo paskirti juos
administratoriaus
kontrolieriais. Tokiu atveju, šie

Praktikuojantys administratoriai privalo būti
įrašyti
viename iš
dviejų registrų
–
Administratorių ar Likvidatorių sąrašuose.
Reikalavimai:
1) išsilavinimas – aukštoji mokykla ir
universitetas (bakalauras ir 4 metai);
2) egzaminų išlaikymas;
3) darbo patirtis - nuo 3 iki 6 metų praktika
pas praktikuojantį administratorių;
4) turėti atsakomybės draudimą;
5) neturėti teistumo.
Teismo administratorius ir teismo likvidatorius
negali dirbti jokio kito darbo. Taip siekiama
išvengti interesų konflikto.
Norintys tapti administratoriais ar likvidatoriais,
asmenys:
1) turi turėti Prancūzijos pilietybę arba būti
Europos Sąjungos valstybės narės ar EFTA
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kontrolieriai (jų negali būti
daugiau kaip 5 vienoje byloje)
turi teisę gauti iš
administratoriaus
detalią informaciją apie
vykdomas procedūras ir būti
išklausyti teisme. Be to, visi
administratoriai turi pasiskirti
auditorių, kuris prižiūrėtų jų
buhalterinę apskaitą.
Valstybės atstovas taip pat
paskiria tam tikrus
administratorius ar statutinius
auditorius, kurie veikia kaip
administratoriaus
,,kontrolieriai”. Kas 3 m. visa
kiekvieno administratoriaus
veikla yra tikrinama šių
asmenų. Valstybės atstovas,
taip pat Administratorių ir
likvidatorių nacionalinės
tarybos pirmininkas,
Teisingumo ministras, teisėjai,
nagrinėjantys nemokumo bylą,
gali reikalauti atlikti
administratoriaus veiklos
patikrinimą bet kuriuo metu.
Administratoriui už teisės aktų
pažeidimus, profesinių
taisyklių nesilaikymą,
negarbingą ar nesąžiningą
elgesį (darbo ir ne darbo metu)
gali būti taikomos drausminės
nuobaudos: įspėjimas,
papeikimas, laikinas draudimas
užsiimti profesine veikla (iki 3

valstybės narės pilietis;
2) nėra padarę negarbingų ar nesąžiningų
veiksmų, už kuriuos buvo teisti baudžiamąja
tvarka arba drausminėmis sankcijomis;
3) nebuvo pripažinti bankrutavusiais ar
neveiksniais;
4) turi išlaikyti pirmąjį egzaminą, atlikti
praktiką ir išlaikyti antrąjį egzaminą.
Pirmasis egzaminas vyksta raštu (klausimai iš
teisės (nemokumo, įmonių, darbo teisės),
apskaitos ir finansų mokslų) bei žodžiu (30 min.
diskusija tais pačiais klausimais su egzaminavimo
komisija). Išlaikęs egzaminą, kandidatas turi
atlikti praktiką pas praktikuojantį administratorių.
Atlikus praktiką, laikomas antrasis egzaminas
(sudėtingesnis, kasmet jį išlaiko tik apie 10
kandidatų) raštu ir žodžiu tokia pat tvarka kaip
pirmasis egzaminas, tik žodinėje dalyje prisideda
klausimai iš administratoriaus teisinio statuso ir
etikos. Sėkmingai išlaikę antrąjį egzaminą,
asmenys įrašomi į Teismo administratorių arba
Teismo likvidatorių sąrašus.
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m.) bei išbraukimas iš
administratorių sąrašo.

Slovėnija

Bankroto
administratorius ir
kiti nemokumo
administratoriai
(Bankruptcy
trustees and other
Insolvency
Practitioners)
(Pagal
Reglamentą):
-Upravitelj prisilne
poravnave;
-Stečajni upravitelj;
-Sodišče, pristojno za
postopek prisilne
poravnave;
-Sodišče, pristojno za

Bankroto teisėjas skiria
administratorių iš Nemokumo
administratorių sąraše įrašytų
kandidatų. Negali būti
paskirtas administratoriumi
byloje asmuo, kuris jau
administruoja 5 bankroto
procedūras apygardos teismo
veikimo teritorijoje.

Veiklą prižiūri Teisingumo
ministerija. Administratoriaus
funkcijų vykdymą konkrečioje
byloje prižiūri teisėjas, kuris jį
paskyrė.

Administratoriumi gali būti fizinis asmuo, turintis
licenciją ir įrašytas Nemokumo administratorių
sąraše,
kurį
administruoja
Teisingumo
ministerija.
Reikalavimai:
1) Slovėnijos ar ES pilietis, mokantis
slovėnų kalbą;
2) turintis teisinį veiksnumą, atitinkantis
nustatytus sveikatos būklės reikalavimus;
3) aukštasis
teisinis
ar
ekonominis
išsilavinimas;
4) ne mažiau kaip 3 m. teisinės ar
ekonominės darbo praktikos;
5) turintis draudimo liudijimą;
6) išlaikęs kvalifikacinį egzaminą.
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stečajni postopek.

Suomija

Skiria teismas. Gali būti
paskirti keli administratoriai
administruojant vieną įmonę.
Skiriamas administratorius
neturi turėti su skolininku ar
(Pagal
skolininko kreditoriumi jokių
Reglamentą):
tarpusavio santykių, kurie
-Pesänhoitaja/
keltų abejonių dėl
boförvaltare;
administratoriaus
-Selvittäjä/utredare. nepriklausomumo ar
nešališkumo bei gebėjimo
tinkamai atlikti nemokumo
procedūras. Pateikdami
pareiškimą iškelti nemokumo
bylą, skolininkas ar
kreditorius paprastai pasiūlo
fizinio asmens (teisininko)
kandidatūrą administratoriaus
pareigoms eiti. Prieš
administratoriaus paskyrimą
teismas suteikia teisę
pagrindiniams kreditoriams ir
kandidatui į administratoriaus
pareigas bei, teismo
diskrecija, skolininkui,
pateikti savo nuomones dėl
administratoriaus
kandidatūros. Kreditorių bei
skolininko nuomonė
neįpareigoja teismo pasirinkti
konkretų administratorių,
tačiau paprastai teismas
paskiria administratorių,
atsižvelgdamas į kreditorių
Nemokumo
administratorius
(Insolvency
Administrator)

Priežiūrą (atitikimas teisės
reikalavimams, veiklos
vykdymas) atlieka Bankroto
ombudsmenas prie Teisingumo
ministerijos (BO). Jam padeda
Bankroto reikalų patariamoji
taryba (Advisory Board of
Bankruptcy Affairs). Kadangi
dauguma nemokumo
administratorių yra teisininkai
ir dauguma jų priklauso
Suomijos advokatų asociacijai,
jų, kaip asociacijos narių,
priežiūrą (realizuojamą
drausminėmis priemonėmis)
atlieka ir asociacija.
Pagrindinės BO funkcijos yra
prižiūrėti nemokaus skolininko
turto administravimą,
užtikrinant, jog jis būtų
vykdomas, nepažeidžiant teisės
aktų reikalavimų ir būtų
vedama teisinga
administravimo praktika.
Administratoriai turi
bendradarbiauti su BO ir teikti
šiai institucijai reikalingą
informaciją. Be atskiro
prašymo, administratoriai turi
siųsti BO skolininko
charakteristiką, turto aprašą,
metines ataskaitas ir kreditorių
susirinkimų protokolus,
galutinio atsiskaitymo

Administratoriais gali būti tik fiziniai asmenys.
Teismo paskirtas asmuo (administratorius)
privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, gebėjimus
ir patirtį administravimo pareigoms atlikti.
Nereikalaujama turėti licenciją ar specialią
praktiką, teisinį ar kitą aukštąjį išsilavinimą (vis
dėlto beveik visi administratoriai Suomijoje yra
teisininkai ir paprastai visi - Suomijos advokatų
asociacijos nariai).
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nuomonę.

ataskaitą. BO turi teisę tikrinti
visus dokumentus ir įrašus,
priklausančius prie
bankrutuojančio skolininko
turto ar susijusius su šiuo turtu
bei skolininku ir atlikti
tikrinimus bankrutuojančio
skolininko turto patalpose. BO
taip pat gali paskirti auditorių
atlikti specialų administravimo
auditą.
BO gali informuoti
administratorių ar kreditorius
apie nustatytus pažeidimus
tikrinimo metu. Paprastai to
užtenka, kad pažeidimai būtų
ištaisyti. Apie pažeidimus BO
gali informuoti atitinkamas
institucijas, tokias kaip
policija, prokuratūra ar
mokesčių inspekcijos.
BO taip pat gali kreiptis į
teismą ir reikalauti:
1) kad administratoriui, kuris
nevykdė savo pareigų, būtų
paskirta bauda, nebent jis
įvykdys savo pareigas;
2) kad administratorius būtų
atstatydintas iš pareigų, jei iš
esmės pažeidė savo pareigas ar
dėl kitų svarių priežasčių;
3) kad administratoriaus
atlyginimas būtų sumažintas,
jei jis iš esmės pažeidė savo
pareigas arba jo atlyginimas
yra neprotingai didelis.
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BO taip pat formuoja tinkamą
praktiką administruojant
bankrutuojančio skolininko
turtą. Čia jai padeda Bankroto
reikalų patariamoji taryba.
Taryba leidžia rašytinius geros
bankrutuojančio skolininko
turto administravimo praktikos
vadovus.
Vengrija

Likvidatorius
(Liquidator)

(Pagal
Reglamentą):

Skiriamas bankroto teisėjo.
Kiekviename teisme
sudaromas Likvidatorių
registras (Liquidators‘
Register), kurį administruoja
Finansų ministerija.

Specialios priežiūros
institucijos nėra, kontrolę
vykdo Vengrijos nemokumo
praktikų asociacijos Etikos
komitetas (nagrinėja skundus,
gali išbraukti administratorių iš
Likvidatorių registro). Iš
registro gali išbraukti ir
bankroto teisėjas.

Administratoriumi gali dirbti tik juridinis asmuo,
atitinkantis
nustatytus
reikalavimus
ir
įregistruotas Likvidatorių registre.

Administratorių skiria
Nemokumo teismas.
Pasirenkant atsižvelgiama į

Priežiūrą atlieka nemokumo
teismai – pusmetinių ir
neeilinių ataskaitų pateikimas,

Administratoriais gali dirbti tik fiziniai asmenys.
Nėra reikalavimo turėti licenciją ar laikyti
egzaminą. Nereikalaujama teisinio ar kito

-Vagyonfelügyelő;
-Felszámoló.

Vokietija

Nemokumo
administratorius
(Insolvency

Reikalavimai:
1) juridinio asmens minimalus įstatinis
kapitalas yra ne mažesnis nei EUR 200
000;
2) nepradėta nemokumo procedūra; nėra
jokios neribotos atsakomybės bendrovės
savininku;
privalo
duoti
leidimą
paviešinti visus pagrindinius duomenis
(pavadinimas, adresas, pagrindinė įmonės
veikla, savininkų, kurie turi daugiau nei
5% akcijų, duomenys ir kt.) Įmonių
registre.
3) negali vykdyti nekilnojamojo turto,
kreditų teikimo ar faktoringo veiklos;
4) privalo įdarbinti bent 2 teisininkus, 2
asmenis, turinčius ekonominį išsilavinimą
ir buhalterį.
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Administrator)
(Pagal
Reglamentą):
-Konkursverwalter;
-Vergleichsverwalt
er;
-Sachwalter (nach
der
Vergleichsordnung);
-Verwalter;
-Insolvenzverwalter;
-Sachwalter (nach
der
Insolvenzordnung);
-Treuhänder;
-Vorläufiger
Insolvenzverwalter.

tam tikros srities
(atsižvelgiant į
bankrutuojančios įmonės
vykdytos (vykdomos) veiklos
pobūdį) turimas žinias,
užsienio kalbų žinias, patirtį
padedant įmonėms tęsti
veiklą. Administratorius
privalo būti nepriklausomas
nuo visų šalių, dalyvaujančių
nemokumo byloje.
Administratoriumi
konkrečioje byloje negali būti
paskirtas asmuo, turintis
atitinkamos nemokios ar su ja
susijusios įmonės akcijų, taip
pat jei per pastaruosius 4
metus iki pareiškimo iškelti
nemokumo bylą skolininkui
administratorius ar su
administratoriumi darbo
santykiais susijęs asmuo teikė
šiam skolininkui
konsultacijas ar šie asmenys
reguliariai teikė paslaugas
atitinkamoje nemokumo
byloje dalyvaujančiai kredito
bendrovei. Šie kriterijai
nustatyti tam, kad būtų
užtikrintas administratoriaus
nešališkumas. Per pirmąjį
kreditorių susirinkimą
(vykstantį po 6-12 savaičių
nuo nemokumo bylos
iškėlimo) kreditorių
susirinkimas gali atstatydinti

baudų skyrimas (iki 25 000
EU). Teismo atliekamas
monitoringas - gali išbraukti iš
teisme sudaromų sąrašų (tais
atvejais, kai administratorius
padaro reikšmingus ir
pakartotinius pažeidimus).
Kreditorių susirinkimas gali
reikalauti administratoriaus
pateikti informaciją, susijusią
su administravimu bei apie
nemokumo proceso stadiją.
Kreditorių susirinkimas gali
išrinkti kreditorių komitetą,
kurio nariai stebės
administratoriaus vykdomas
skolininko administravimo
procedūras ir tikrins su
finansinėmis operacijomis
susijusius administratoriaus
veiksmus. Jei kreditorių
komitetas nesudaromas,
administratoriaus atliekamą
lėšų administravimą tikrina
kreditorių susirinkimas.
Teismas turi teisę atstatydinti
administratorių dėl svarbios
priežasties – savo iniciatyva,
kreditorių susirinkimo
(komiteto) ar paties
administratoriaus prašymu.

aukštojo išsilavinimo (tačiau daugiau nei 90 
asmenų, dirbančių nemokumo administratoriais
Vokietijoje, yra teisininkai; likusi dalis –
mokesčių konsultantai, auditoriai). Asmuo,
siekiantis dirbti administratoriumi, įrašomas į
sąrašus teisme. Rekomendaciniai (neprivalomi)
kriterijai parenkant administratorių nustatomi
teismuose: baigtos teisės ar ekonomikos studijos,
užtikrinta finansinė padėtis, biuro įranga, civilinės
atsakomybės draudimas, neturėjimas galiojančio
teistumo, teritoriniai kriterijai ir kt.
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teismo paskirtą
administratorių ir paskirti
naują administratorių.
Teismas turi teisę vetuoti
kreditorių susirinkimo
sprendimą dėl naujo
administratoriaus išrinkimo
tik tuo atveju, jei naujojo
administratoriaus
kvalifikacija neatitinka
nemokumo administratoriui
keliamų reikalavimų.
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