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Ginčų sprendimas ir
Bylinėjimasis

Dispute resolution and
Litigation

Siekdami užtikrinti Jūsų verslo atsparumą
galimiems Covid-19 viruso ir su tuo
susijusiems padariniams, kurie gali tapti
matomais tik ateityje, dalinamės keletu
patarimų ir pasiūlymų, kurie gali būti
naudingi, siekiant mažinti rizikas ir
nuostolius.

In order to ensure your business
resistance to potential Covid-19 virus and
consequences related to it, which may
become apparent only in the future, we
are sharing a couple of advices and
suggestions, which may be useful in order
to mitigate risks and loses.

Ginčai susiję su sutarčių vykdymu –
Covid-19 viruso plitimas, karantino ir kitų
susijusių apribojimų paskelbimas Lietuvos
Respublikoje ir bet kurioje kitoje šalyje gali
sutrikdyti Jūsų ar Jūsų tiekėjų įprastinės
veiklos vykdymą. Atitinkamai, kyla rizikos
neįvykdyti ar netinkamai įvykdyti
sutartinius įsipareigojimus klientams ir
verslo partneriams. Dėl įsipareigojimų
vykdymo sutrikimų, vėlavimų ar
neįvykdymo kyla grėsmė dėl sutarčių
vykdymo sustabdymo, nutraukimo,
sutartinių baudų ar kitokio atsakomybės
taikymo, įskaitant ir ieškinius dėl žalos
atlyginimo.

Disputes related to execution of
contracts – the spread of Covid-19 virus,
establishment of quarantine and other
related restrictions in the Republic of
Lithuania and in any other country may
disturb your or your suppliers’ usual
operation of business. Accordingly, the
risks of non-execution or improper
execution of contractual obligations to
clients or business partners arises. Due to
disturbance of execution, delay or nonexecution of obligations a threat of
contract suspension, termination,
contractual penalties or other liabilities
application, including but not limited to
claims for damage compensation, arises.

Vieno atsakymo kaip šias rizikas suvaldyti
nėra, tačiau tinkamas situacijos įvertinimas,
rizikos identifikavimas bei veiksmų plano
sudarymas gali padėti išvengti tokių ginčų
ateityje, o taip pat ir sumažinti nuostolius.
Atitinkamai, siūlome realiai įvertinti Jūsų
tiekėjų galimybes įvykdyti prisiimtus
įsipareigojimus, o taip pat ir Jūsų pačių
įsipareigojimus klientams. Esant grėsmei
dėl įsipareigojimų vykdymo sutrikimų,
siūlome pradėti veiksmus rizikos
kontroliavimui. Pažymėtina, kad šiuo metu
atliktas pasiruošimas ir veiksmai (pvz.

There is no universal answer how to
mitigate all such risks, however proper
evaluation of situation, identification of
risk and preparation of action plan may
help to avoid such disputes in the future
and also reduce the loses. Accordingly we
suggest to make realistic evaluation of
your suppliers’ capacity to execute
undertaken obligations and also your
obligations to your clients. In case of
threat related to execution of obligations,
it is suggested to initiate actions in order
to control the risks. It should be noted

sutarčių pakeitimas, komunikacija,
pretenzijos ir pan.) gali turėti esminės
reikšmės ginčui, kuris teismą pasieks tik už
metų ar vėliau.

that today’s preparation and actions (e.g.
amendments of contracts, communication,
claim letters, etc.) may have material
importance to the dispute which will be
examined in court only after a year or
later.

Atsiskaitymo vėlavimai ir skolininkų
(ne)mokumo problemos – dėl Covid-19
viruso ir su juo susijusių apribojimų bei
įprastinės skolininkų veiklos ar sutarčių
vykdymo sutrikdymo gali padažnėti Jūsų
pirkėjų ir klientų mokėjimo vėlavimai.
Vėluojantys atsiskaitymai, visų pirma, kelia
riziką Jūsų pačių tinkamam atsiskaitymui su
savo kreditoriais. Be to, kai kuriais atvejais
tai gali būti rimtas įspėjimas, jog Jūsų
skolininkas turi mokumo problemų.
Kiekvienas pavėluotas mokėjimas nereiškia,
jog išieškojimas iš skolininko turėtų būti
pradėtas nedelsiant, tačiau kai kuriais
atvejais, o ypač matant nemokumo
požymių, būtent tokius veiksmus reikėtų
rimtai apsvarstyti. Pavėluotas skolos
išieškojimas, didėjant skolininko nemokumo
rizikai, per kelis mėnesius gali tapti
neįmanomu.

Payment delay and debtors’
(in)solvency problems – due to Covid19 virus and related restrictions,
disturbance of usual business operation of
your debtors or execution of contracts,
payments from your buyers or clients may
become more often delayed. First of all,
the delayed payments raises a risk for
your own proper settlement with your
creditors. Also, in some cases this may be
a strong indicator that your debtor has
solvency problems. Not every delayed
settlement necessarily mean that debt
recovery from the debtor should be
started immediately, however in some
cases, especially with insolvency
indications, such actions would be
seriously considered. In case of delay in
recovery of debt, where the insolvency
risk of debtor increases, this may lead to
debt recovery becoming impossible.

Atitinkamai, siūlome įvertinti visų esamų ir
potencialių skolininkų finansinę būklę bei
galimybes įvykdyti prisiimtus
įsipareigojimus. Esant požymių, jog
atsiskaitymai gali vėluoti arba jų gali būti
vengiama, siūlytume imtis griežtesnių
priemonių bei siekti skolą išsiieškoti ar dėl
skolos grąžinimo sudaryti naujas sutartis,
kol dar ne per vėlu.

Accordingly, we suggest to evaluate the
financial situation of all current and
potential debtors as well as the ability to
perform undertaken obligations. In case of
indication that settlement may be delayed
or tried to be avoided, we would suggest
to take strict measures and seek to
recover the debt or conclude new
agreements for settlement before it is too
late.

Bankrotas ir susijusios rizikos – dėl
mokėjimų vėlavimų, įsipareigojimų
darbuotojams, nesuvaldžius piniginių
srautų, ar kitokių aplinkybių kyla
nemokumo rizika bei kitos su nemokumu
susijusios pareigos, rizikos bei
atsakomybės. Svarbu tai, kad dar šiame
etape įmonės įvertintų pasekmes, jeigu
negalėtų vykdyti sutartinių bei kitų
įsipareigojimų, kadangi kyla rizika, jog
kreditoriai kreipsis į teismą reikalaudami
iškelti bankroto bylą prievolių
nevykdančiam juridiniam asmeniui.

Bankruptcy and related risks – due to
payment delay, obligations for employees,
lack of control in cash flows or other
circumstances, the risk of insolvency and
other insolvency related obligations, risks
and liabilities arises. It is very important
that at the current stage companies would
evaluate consequences for incapacity to
execute contractual and other obligations,
because it rises a risk that creditors may
apply to court to open bankruptcy
proceedings for an enterprise due to
incapacity to execute its obligations.

Primename, jog nuo 2020-01-01 įsigaliojo
naujai priimtas Juridinių asmenų
nemokumo įstatymas, kuriuo buvo įtvirtina
nauja nemokumo sąvoka, o įmonių vadovai
turėtų nuolatos stebėti, ar atsižvelgiant į
įstatyme pateiktą nemokumo apibrėžimą
neatsirado sąlygų laikyti įmonę nemokia ir
dėl to kreiptis į teismą. Pavėluotas įmonės
vadovo pareiškimas dėl bankroto bylos
iškėlimo gali lemti tai, kad iš įmonės

We would like to remind that on 1 January
2020 a new Law on Enterprise Insolvency
came into force, which established a new
definition of company being “insolvent”.
Therefore heads of companies have to
properly monitor whether the conditions
to consider the company insolvent under
new definition did not arise leading to
obligation to make application to court.

vadovo gali būti išieškomi kreditorių patirti
nuostoliai.
Be to, naujuoju reglamentavimu yra įvestas
privalomas ikiteisminis etapas, kuriuo
numatytas reikalavimas kreiptis į
kreditorius apsvarstyti dėl pagalbos
susitarimo (tai gali būti prievolės
atidėjimas, pakeitimas ar kitos priemonės,
palengvinančios įmonės finansinę padėtį ir
padedančios išvengti nemokumo), todėl
Jūsų tinkami aktyvūs veiksmai ir
komunikacija su kreditoriais ar
atitinkamomis institucijomis gali padėti
suvaldyti kylančias rizikas.
Mūsų tikslas padėti, jog Jūsų verslas šią
krizę įveiktų su kuo mažesniais nuostoliais.
Laikomės nuomonės, jog geriausios bylos
yra tos, kurių pavyksta išvengti, o tais
atvejais, kai ginčo išvengti neįmanoma,
esame tam, kad Jums padėtume ir
patartume.

Delay in application may lead to creditors’
loses being addressed against and
recovered from head of the company.
Also, new regulation established pre-trial
stage, which requires to address creditors
for consideration to conclusion of
agreements for aid (which may be
postponement or change
of obligation, other means, which facilitate
financial situation for the company or
helps in prevention from insolvency),
therefore your active proper actions and
communication with creditors or
respective institutions may assist in
mitigation of such arising risks.
Our purpose is to help your business to
overcome this crisis with minimum loses.
We are of opinion that the best court case
is the one which was avoided, however,
when it is impossible to avoid a dispute
we are here to help and assist you.
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