Інформаційна довідка про банкрутство
Закон про банкрутство - це федеральний закон. Дана довідка надає загальну інформацію про те,
що відбувається при банкрутстві. Наведена тут інформація не є повною. Вам може знадобитися
юридична консультація.
Оголошення себе банкрутом
Ви можете обрати тип банкрутства, який якнайкраще відповідає вашим потребам (за умови, що ви відповідаєте
певним критеріям):
Розділ 7. Призначається довірчий розпорядник, який перебирає право управління вашим майном. Будь-яке
цінне майно буде продано або переведено у грошову форму з метою сплати позичальникам. Ви можете
зберегти деякі особисті речі та, можливо, нерухоме майно, залежно від закону того штату, в якому ви
проживаєте, та відповідних федеральних законів.
Розділ 13. Зазвичай ви можете залишити за собою ваше майно, але ви повинні отримувати заробіток або
мати інший стабільний дохід, до того ж ви повинні погодитися сплачувати частину доходу вашим
позичальникам. Суд повинен затвердити ваш план відшкодування та ваш бюджет. Призначений довірчий
розпорядник буде стягувати з вас платежі, сплачувати їх позичальникам і перевіряти, чи ви виконуєте
умови плану відшкодування боргів.
Розділ 12. Даний розділ аналогічний розділу 13, але він застосовується тільки до фермерів та риболовів,
які займаються сімейним бізнесом.
Розділ 11. Цей розділ застосовується переважно у бізнесі. Відповідно до розділу 11 ви можете
продовжувати вести свій бізнес, але ваші позичальники та суд повинні затвердити план сплати боргів.
Довірчий розпорядник не призначається до поки суддя не вирішить, що він необхідний; якщо
призначається довірчий розпорядник, він перебирає керівництво підприємством та майном.
Якщо ви оголосили себе банкротом за розділом 7, ви можете змінити розділ, відповідно до якого вестиметься
справа.
Про банкрутство може повідомлятися у ваших кредитних записах протягом десяти років. Це може вплинути на
можливість отримання позики у майбутньому.

Що означає звільнення від відповідальності при банкрутстві та яким чином воно здійснюється?
Звільнення від відповідальності щодо сплати боргу є одною з причин, чому люди оголошують себе банкрутами.
Звільнення від сплати боргу це розпорядження суду, яке повідомляє, що ви не повинні сплачувати більшість
ваших боргів. Деякі борги не можуть бути скасовані. Наприклад, неможливо скасування таких видів
заборгованості:
• більшість податків;
• допомогу на дитину;
• аліменти;
• більшість студентських позик;
• штрафи, призначені судом та кримінальну реституцію (відновлення вихідного правового стутсу); та
• фізичну травму, спричинену керуванням автомобілем у нетверезому стані або під впливом наркотичних
речовин.
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Скасування боргу застосовується тільки до боргів, які виникли до дати визнання себе банкрутом. Також, якщо
суддя дізнається, що ви заволоділи грошима або майном за допомогою обману, борг може не бути скасовано.
Важливо вказати все своє майно та борги у реєстрі заборгованності банкрота. На приклад, якщо борг не буде
вказано, вірогідно, що даний борг не буде скасовано. Суддя також може відмовити у скасувані боргів, якщо ви
дієте нечесно стосовно справи про банкрутство, наприклад, знищуєте або приховуєте майно, підроблюєте
документи, або брешете, або ж не виконуєте розпорядження суду.
Скасовувати борги відповідно до розділу 7 можливо тільки один раз на вісім років. Інші правила можуть бути
застосовані, якщо ви скасовували борги у минулому у справі за розділом 13. Ніхто не може змусити вас
сплачувати борг, який є скасованим, але ви можете добровільно сплатити будь-який борг, який ви бажаєте
сплатити. Для цього ви не повинні підписувати нову, повторну угоду (див. нижче) або будь-який інший документ.
Деякі позичальники мають право на забезпечену вимогу (на приклад, банк, який має закладну на ваш будинок або
кредитна установа, яка має право на арешт вашого автомобіля). Ви не повинні сплачувати забезпечений позов,
якщо борг скасований, але позичальник все ще може отримати майно.

Що таке повторна угода?
Навіть якщо борг може бути скасований, ви можете мати особливі причини, щоб обіцяти сплатити цей борг. На
приклад, ви можете розробити план разом із банком, щоб залишити собі ваш автомобіль. Ви повинні підписати та
подати повторну угоду до суду, щоб затвердити вашу обіцянку сплатити борг. Повторні угоди здійснюються за
спеціальними правилами та є добровільними. Законодавство про банкрутство або будь-яке інше законодавство не
вимагає укладання таких угод. Повторні угоди:
•
•
•
•

повинні бути добровільними;
не повинні покладати занадто важкий тягар на вас або вашу родину;
повинні відповідати вашим найкращим інтересам; і
можуть бути скасовані у будь-який час до прийняття судового рішення про скасування боргу або
протягом 60 (шістдесяти) днів після подання угоди до суду. Застосовується той спосіб, який надає вам
найбільше часу.

Якщо ви є приватною особою і адвокат не представляє вас, суд повинен провести слухання, щоб вирішити чи
завтердити повторну угоду. Угода не є юридично обов’язковою до тих пір, поки суд її не затвердить.
Якщо ви повторно підтвердите борг, а потім не сплатите його, ви повинні сплатити борг так само, як і у разі
відсутності справи про банкрутство. Борг не буде скасовано, та позичальник може вчинити дії для повернення
будь-якого майна, яке він має під заставою або на яке він має право арешту. Позичальник також може звернутися
до суду, щоб відновити судову справу проти вас.

Якщо ви бажаєте отримати більше інформації або маєте будь-які запитання щодо того, яким
чином на вас впливає законодавство про банкрутство, вам потрібно звернутися за юридичною
консультацією. Довірчий розпорядник вашим майном не несе відповідальності за надання вам
юридичної консультації.
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