
Lietuvos nemokumo teisės tinklas bendradarbiaudamas su Mykolo Romerio universiteto Verslo 

teisės katedra ir Baudžiamosios teisės ir proceso institutu rengia tarpdisciplininį seminarą-diskusiją. 

 

Tema: „Tyčinis bankrotas: priežastys, tipologija, padariniai“ 

 

Data: 2013 m. gegužės 10 d., 13.00 val. trukmė: 2 val. 30 min., vieta: Mykolo Romerio 

universitetas, I-414 

 

Įžanginis žodis: Remigijus Šimašius, Rimvydas Norkus 

 

Tematikų grupės: 

 

I. Tyčinio bankroto priežastys ir nustatymas. Moderuoja Tomas Ambrasas, dalyvauja: 

Rimvydas Jasinavičius, Salvija Kavalnė, Žydrūnas Paškauskas, Arūnas Gedeikis, 

Aurelijus Gutauskas. 

 

1. R. Jasinavičius. MRU Ekonomikos ir verslo instituto profesorius. Požymiai, kuriems 

egzistuojant yra didelė tyčinio (nusikalstamo) bankroto (nesąžiningų sandorių) tikimybė. 

Kodėl įmonės bankrutuoja tyčia? Kur riba tarp verslo rizikos ir bankroto (tyčinio 

bankroto)? 

2. S.Kavalnė ir T.Ambrasas. MRU Verslo teisės katedros ir Lietuvos nemokumo teisės 

tinklo atstovai. Nustatymo požymiai (kriterijai), sąžiningumo panašumai ir skirtumai 

civilinėje teisėje ir baudžiamojoje teisėje. Atskirų rūšių verslo subjektų tyčinio bankroto 

ypatumai. 

3. Ž. Paškauskas. Ūkio ministerijos Nemokumo politikos skyriaus vedėjas. Ar 

prezumpcijos palengvins tyčinio bankroto nustatymą? 

4. A. Gedeikis. Bankroto administratorius. Praktiniai tyčinio bankroto nustatymo 

sunkumai. 

5. A. Gutauskas. LAT teisėjas, MRU Baudžiamosios teisės ir proceso instituto 

profesorius. Ar tikslinga susieti Įmonių bankroto įstatymo tyčinio bankroto sąvoką su 

Baudžiamojo kodekso nusikalstamo bankroto ir skolininko nesąžiningumo nusikalstamų 

veikų sudėtimis? 

 

II. Tyčinio bankroto pasekmės. Moderuoja Salvija Kavalnė, dalyvauja Tomas Ambrasas, 

Alfonsas Masiliūnas, Gintarė Jakantavičiūtė, Aurelijus Gutauskas, Darius Bugailiškis, 

Lauryna Skardžiūtė, Vytautas Kukaitis. 

 

1. G.Jakantavičiūtė. MRU Verslo teisės katedros lektorė. Bankrutuojančios įmonės 

dalyvių (vadovų) atsakomybės problematika. 

2. D.Bugailiškis. MRU Verslo teisės katedros lektorius ir Oxfordo universiteto 

doktorantas. Direktorių atsakomybė už netinkamą veiklą (angl. wrongful trading) ir 

apgaulingą veiklą (angl. fraudulent trading) pagal Anglijos teisę. 

3. A.Masiliūnas. Advokatas. Skirtingų kreditorių skirtingi interesai? Tyčinio bankroto 

nustatymo pasekmės tiktai moralinės? Ar sankcijos nustačius tyčinį bankrotą yra 

adekvačios padarytiems veiksmas? 

4. L.Skardžiūtė. Vyriausioji tyrėja. FNTT Vilniaus apygardos valdyba, Nusikalstamų 

veikų tyrimo skyrius. Ikiteisminio tyrimo metu esminės įrodinėtinos aplinkybės, kaip 

būtina sąlyga inkriminuoti nusikalstamą bankrotą. 



5. V.Kukaitis. Prokuroras. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra. Tyčinio (nusikalstamo) 

bankroto pasekmės. Ar yra realių teisinių instrumentų padedančių kovoti su tyčiniais 

bankrotais? 


