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TEISINĖ IR ORGANIZACINĖ APLINKA

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 86-4529) (toliau
– ĮRĮ) 15 str. 3 d. nustato, kad restruktūrizavimo administratoriaus (toliau – administratorius) veiklą
Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių nustatyta tvarka prižiūri Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, t.y. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie
Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas). Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros
taisyklės buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-886
(Žin., 2010, Nr.143-7339) (toliau – Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės).
Įgyvendinant Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių 10 p. ir 29 p.
reikalavimus, Departamento direktoriaus 2011-07-27 įsakymu Nr. V-61 buvo patvirtintos Planinių
ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Planinių ir
neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės), kuriose buvo įtvirtinti
planuojamų tikrinti administratorių sąrašų sudarymo kriterijai, planinių administratorių veiklos
patikrinimų atlikimo tvarka, taip pat neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo
pagrindai, tvarka ir trukmė.
Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių 2 p. nustato, kad
administratorių veiklos priežiūrą apima:
1.

administratorių konsultavimą Departamento kompetencijos klausimais ir kitų

prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimas;
2.

planinius ir neplaninius administratorių patikrinimus;

3.

stebėsenos metu gautos informacijos apie administratorių veiklą vertinimą;

4.

poveikio

priemonių

administratoriams

taikymą

ĮRĮ

ir

Restruktūrizavimo

administratorių veiklos priežiūros taisyklių nustatyta tvarka.
Departamentas, vykdydamas administratorių veiklos priežiūrą, esant poreikiui, taip pat
teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo,
kurie

padėtų pašalinti teisinio reglamentavimo spragas, užtikrintų efektyvesnį administratorių

veiklos priežiūros organizavimą, mažintų priežiūros naštą administratoriams.
Departamentas, atsižvelgdamas į Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros
taisyklių 53 p. reikalavimą, teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai šią 2013 m. vykdytos
administratorių veiklos priežiūros ataskaitą, kuri taip pat viešai skelbiama Departamento interneto
svetainės www.bankrotodep.lt skiltyje ,,Administratorių veiklos priežiūra“.
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I. ADMINISTRATORIŲ PLANINIAI VEIKLOS PATIKRINIMAI

2013 m. planuojamų tikrinti restruktūrizavimo administratorių sąrašas (toliau – Patikrinimų
planas) buvo patvirtintas Departamento direktoriaus 2012-11-06 įsakymu Nr. V-94 bei paskelbtas
Departamento interneto svetainėje.
Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 2006,
Nr. 77-2975 (2006-07-14)) IV skirsnyje ,,Ūkio subjektų veiklos priežiūra“ įtvirtintus minimalios ir
proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo principus, Departamentas administratorių
planinius veiklos patikrinimus (toliau – Planiniai patikrinimai) 2013 m. atliko pagal iš anksto
paskelbtas ĮRĮ nuostatas, kuriose numatytos administratoriaus pareigos.
ĮRĮ nuostata

Patikrinimo apie pareigos tinkamą vykdymą
būdas

ĮRĮ 22 str. 3 d. 1 p. – nuolatos kelti Pateikti

dokumentus,

pagrindžiančius

kvalifikaciją (administratorius juridinis asmuo administratoriaus (jo darbuotojų, turinčių teisę
turi užtikrinti savo darbuotojų, turinčių teisę teikti
teikti

restruktūrizavimo

restruktūrizavimo

administravimo

administravimo paslaugas) kvalifikacijos kėlimą per praėjusius

paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą).

metus, t.y. dalyvavimą mokymuose (kursuose,
seminaruose)

Bankroto

ir

restruktūrizavimo

administratorių atestavimo komisijos patvirtintų
atestavimo programų temomis ne mažiau kaip 24
val. per metus (metų pradžia laikoma asmens
įrašymo į įmonių restruktūrizavimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašą data).
ĮRĮ 15 str. 4 d. – drausti administratoriaus Pateikti administratoriaus profesinės civilinės
profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju atsakomybės

privalomojo

draudimo

poliso

kopiją.

draudimu.

ĮRĮ 7 str. 12 d. 3 p. – informuoti apie įmonei Pateikti pranešimų, apie restruktūrizavimo bylų
iškeltą

restruktūrizavimo

bylą

valstybės iškėlimą

įmonėms,

institucijas, įpareigotas surinkti privalomąsias institucijoms,
įmokas.

išsiųstų

įpareigotoms

valstybės
surinkti

privalomąsias įmokas, kopijas.

ĮRĮ 14 str. 2 d. 2 p. – užtikrinti, kad kreditorių Pateikti kreditorių susirinkimų, kuriuose buvo
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susirinkimas įvyktų likus ne mažiau kaip 10 svarstomas pritarimo restruktūrizuojamų įmonių
darbo dienų iki restruktūrizavimo plano projekto restruktūrizavimo planams klausimas, protokolų
pateikimo teismui termino pabaigos.
ĮRĮ

14

str.

5

–

d.

kopijas.

užtikrinti,

kad Pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kada

restruktūrizavimo plano projektas būtų pateiktas teismui buvo pateikti tvirtinti restruktūrizuojamų
tvirtinti teismui ĮRĮ nustatytais terminais.

įmonių restruktūrizavimo planų projektai.

ĮRĮ 13 str. 3 d. – užtikrinti restruktūrizavimo Pateikti
plano

dalies

dėl

darbuotojų

restruktūrizuojamų

įmonių

reikalavimų, restruktūrizavimo planų dalis, kuriose

susijusių su darbo santykiais, tinkamą vykdymą.

yra

nurodyta, kaip bus atsiskaitoma su kreditoriais
darbuotojais (jei įmonė turi tenkinti darbuotojų
reikalavimus) bei pagrindžiančius dokumentus,
jog šios planų dalys tinkamai vykdomos.

1.1 Planinių patikrinimų skaičius, trukmė
Patikrinimų plane buvo numatyta atlikti 4 administratorių planiniai patikrinimai.
Planinių patikrinimų maksimalūs terminai yra nurodyti Planinių ir neplaninių
restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 11 p., t.y. planinio patikrinimo
atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 40 darbo dienų. Tikrinamų administratorių planinių
patikrinimų preliminarūs terminai taip pat nurodomi Patikrinimų plane.
Įvertinus

faktinę

atliktų

planinių

patikrinimų

trukmę,

nustatyta,

kad

vieno

administratoriaus planinis patikrinimas vidutiniškai trukdavo 37 darbo dienas.
1.1.2

Planinių patikrinimų rezultatai

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi planinių patikrinimų metu nustatyti administratorių
padaryti teisės aktų pažeidimai.
ĮRĮ nuostata

Administratorių pažeidusių
ĮRĮ reikalavimus skaičius

ĮRĮ 22 str. 3 d. 1 p. – nuolatos kelti kvalifikaciją
(administratorius juridinis asmuo turi užtikrinti savo darbuotojų,
turinčių teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas,
nuolatinį kvalifikacijos kėlimą).
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ĮRĮ 14 str. 2 d. 2 p. – užtikrinti, kad kreditorių susirinkimas
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įvyktų likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki restruktūrizavimo
plano projekto pateikimo teismui termino pabaigos.
ĮRĮ 14 str. 5 d. – užtikrinti, kad restruktūrizavimo plano
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projektas būtų pateiktas tvirtinti teismui ĮRĮ nustatytais
terminais.
Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių 46 p. nustato, jog
Departamento direktorius gali skirti administratoriui vieną iš ĮRĮ 20 str. 1 d. nurodytų nuobaudų –
įspėjimą, viešą įspėjimą. Vienas iš ūkio subjektų veiklos priežiūros principų, kuriuo vadovaujasi ir
Departamentas, atlikdamas administratorių veiklos priežiūrą, yra metodinės pagalbos teikimo
principas, reiškiantis, kad priežiūrą atliekantys subjektai bendradarbiauja su ūkio subjektais,
konsultuoja ūkio subjektus priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais, įgyvendina
kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų
reikalavimų, o poveikio priemones taiko kaip ultima ratio priemonę (Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) (toliau – VAĮ) 362 str. 1 d. 5
p.). VAĮ 362 str. 1 d. nurodyta, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekama vadovaujantis be kitų
ir minimalios bei proporcingos priežiūros naštos principu. Šis principas reiškia, kad priežiūrą
atliekančių subjektų priežiūros veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui
įgyvendinti. Sprendžiant klausimą dėl poveikio priemonių administratoriams taikymo arba
netaikymo, Departamentas visada atsižvelgia, ar buvo pasiektas administratorių veiklos priežiūros
tikslas, t.y. ar administratorius ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas pašalinti netinkamai vykdytos
pareigos pasekmes.
Atliekant planinius patikrinimus 2013 m., įvertinus visas reikšmingas aplinkybes,
nuobaudų administratoriams nebuvo skirta.
Dėl pareigos nuolatos kelti (tobulinti) kvalifikaciją
Reikalavimas administratoriui nuolat kelti kvalifikaciją, o juridiniam asmeniui užtikrinti
savo darbuotojų, turinčių teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas, nuolatinį
kvalifikacijos kėlimą buvo įtvirtintas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo
redakcijoje įsigaliojusioje nuo 2010-10-01.
Kvalifikacijos kėlimo samprata apibrėžta priėmus Restruktūrizavimo administratoriaus
pažymėjimo išdavimo, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo
sudarymo ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo laikinumo vertinimo taisykles,

7

patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-29 įsakymu Nr. 4-281 (Žin., 2011, Nr.552661) (2011-10-01 įsigaliojus šių taisyklių 2011-09-30 redakcijai, šios taisyklės pervadintos į
Restruktūrizavimo

administratoriaus

pažymėjimo

išdavimo

ir

įmonių

restruktūrizavimo

administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisykles). Pagal Restruktūrizavimo
administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas
teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisykles nuolatiniu kvalifikacijos kėlimu (tobulinimu) laikomas
fizinio asmens dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo
administratorių atestavimo komisijos (toliau – Komisija) patvirtintų atestavimo programų temomis ne
mažiau kaip 24 val. per metus (metų pradžia laikoma įrašymo į Įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data).
Komisija 2008-03-19 posėdžio nutarimu Nr. B-3 patvirtino Bankroto administratorių ir jų
padėjėjų atestavimo programą bei Restruktūrizavimo administratorių atestavimo programą.
Departamentas, atlikdamas planinius patikrinimus, laikėsi pozicijos, kad administratoriai turi nuolat
kelti kvalifikaciją pagal Restruktūrizavimo administratorių atestavimo programoje numatytas temas.
Planinių patikrinimų metu buvo nustatyta, kad dauguma administratorių kelia kvalifikaciją
(pavyzdžiui, dalyvauja Nacionalinės verslo administratorių, Nacionalinės bankroto administratorių
asociacijos organizuojamuose seminaruose), tačiau jų išklausytos temos tik iš dalies atitikdavo
nustatytas

Restruktūrizavimo

administratorių

atestavimo

programoje.

Restruktūrizavimo

administratorių atestavimo programa buvo patvirtinta 2008 m., tačiau 2010 m. įsigaliojo nauja
Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija, dėl ko buvo keičiami minėtą
įstatymą

įgyvendinantys

poįstatyminiai

teisės

aktai.

Siekiant

sudaryti

tinkamas

sąlygas

administratoriams kelti kvalifikaciją įmonių restruktūrizavimo srityje, turėjo būti atnaujinta
Restruktūrizavimo administratorių atestavimo programa. Minėta programa buvo patvirtinta Bankroto
ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos 2013-02-18 posėdyje. Atsižvelgiant į
aptariamos

programos

atnaujinimo

administratoriams netaikyti.

datą,

Departamentas

nusprendė

poveikio

priemonių
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II. ADMINISTRATORIŲ NEPLANINIAI VEIKLOS PATIKRINIMAI

Administratorių neplaninių veiklos patikrinimų (toliau – neplaniniai patikrinimai)
pagrindai yra numatyti Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų
taisyklių 34 p., t.y.:
-

Departamentui gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį

motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti administratoriaus neplaninį patikrinimą ar kitos valstybės
kompetentingos institucijos prašymą;
-

turint informacijos, gavus Departamente asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą

dokumentą (toliau – skundas) dėl administratoriaus veiklos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl
administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų
nustatytų reikalavimų;
-

siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti administratoriaus veiklos ankstesnio patikrinimo

metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
-

tarnautojui (-ams), atliekant jam (jiems) pavestas funkcijas, nustačius teisės aktų

pažeidimo požymių administratoriaus veikloje ir Departamento direktoriui priėmus sprendimą
atlikti administratoriaus neplaninį patikrinimą;
-

esant kitam neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindui, nustatytam įstatyme ar

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtame teisės akte.
Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklėse
numatyti maksimalūs neplaninių patikrinimų terminai – neplaninis patikrinimas negali tęstis ilgiau
nei 40 darbo dienų.
Departamentas, vadovaudamasis Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių
veiklos patikrinimų taisyklių 34.2 p. (gautas asmens skundas), atliko 4 administratorių neplaninius
patikrinimus, kurie vidutiniškai truko 30 darbų dienų. Dviejų neplaninų patikrinimų atveju
Departamentas nenustatė, kad administratoriai būtų pažeidę teisės aktų reglamentuojančių įmonių
restruktūrizavimo procesus reikalavimus.
Kitų dviejų neplaninių patikrinimų atveju buvo konstatuoti Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio
kodekso patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.143-7339) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo
administratorių elgesio kodekso 11.2 p. įtvirtinto profesionalumo principo, ĮRĮ 22 str. 1 d. 10 p.
(pranešti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, kad ĮRĮ nustatytais terminais
restruktūrizavimo planas pateiktas nebus), ĮRĮ 22 str. 1 d. 1 p. (imtis priemonių, kad teismo
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nustatytais terminais būtų parengtas, pateiktas tvirtinti ir įgyvendintas restruktūrizavimo planas)
pažeidimai. Aptariamais atvejais administratoriai ragino įmonių vadovus vykdyti jų pareigas bei
apie restruktūrizavimo planų neparengimą, nevykdymą nors ir pavėluotai, bet buvo informuoti
įmonių restruktūrizavimo bylas nagrinėjantys teismai. Atitinkamai buvo nupręsta poveikio
priemonių administratoriams netaikyti.
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III. KONSULTAVIMAS
Administratorių veiklos priežiūra, be kita ko, apima administratorių konsultavimą.
Vykdydamas šią funkciją, Departamentas teikė konsultacijas pagal administratorių raštiškus
paklausimus bei atsižvelgdamas į identifikuotas problemas, savo iniciatyva skelbė metodinę informaciją
Departamento interneto svetainėje.
Viešai paskelbta informacija:
Departamentas, atsižvelgdamas į gautus paklausimus išaiškinti, kokia tvarka turi būti atsiskaitoma
su restruktūrizuojamos įmonės kreditoriais, t.y. ar būtinas kreditoriaus sutikimas, jei su juo planuojama
atsiskaityti anksčiau nei nustatyta įmonės restruktūrizavimo plane bei ar reikalingas minėto plano pakeitimas,
paskelbė atitinkamą išaiškinimą (šiuo klausimu taip pat buvo teikta ir individuali konsultacija).

Išaiškinimą galima rasti čia
http://www.bankrotodep.lt/Doc/Dėl_įmonės_restruktūrizavimo_plano_keitimo.pdf
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IV. PASIŪLYMAI DĖL TEISINIO REGLAMENTAVIMO
TOBULINIMO

Departamentas,

vykdydamas

restruktūrizavimo

administratorių

veiklos

priežiūrą,

vadovaudamasis Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir
restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200107-03 nutarimu Nr. 831 (Žin., 2001, Nr. 58-2090), 36 p., išnagrinėjo valstybės institucijų
(restruktūrizuojamų įmonių kreditorių) pateiktas išvadas bei pasiūlymus ir pateikė apibendrintą
informaciją Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl minėtų institucijų siūlymų tobulinti įmonių
restruktūrizavimo procesus reglamentuojančius teisės aktus. Departamentas, identifikavęs
restruktūrizavimo

procesus

reglamentuojančių

teisės

aktų

problemas,

vadovaujantis

Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių 54 p., teikė Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijai siūlymus dėl pastarųjų pakeitimo.
Valstybės institucijų (restruktūrizuojamų įmonių kreditorių) pasiūlymai:
Įmonės, kurioms restruktūrizavimo bylos buvo ką tik nutrauktos, labai dažnai nepagrįstai
teikia pakartotinį pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kas sustabdo priverstinį
išieškojimą, nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Minėtai problemai spręsti
valstybės kreditorius siūlo ĮRĮ 4 str. 5 p. ir išdėstyti taip: ,,nuo teismo sprendimo baigti įmonės
restruktūrizavimo bylą arba nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose
nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai“.
Kreditorius siūlo supaprasti įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo procedūrą:
numatyti kreditorių teisę kreiptis į teismą dėl minėtos bylos nutraukimo (šiuo metu šią teisę turi tik
administratorius ir kreditorių susirinkimas).
Administratoriai, šaukdami kreditorių susirinkimą dėl pritarimo restruktūrizavimo plano
projektui, suteikia kelių dienų terminą susipažinti su plano projektu. Kreditoriaus nuomone, šis
terminas turėtų būti ilgesnis.
Kreditorius nurodo, kad ĮRĮ aiškiai neapibrėžia įmonės restruktūrizavimo proceso trukmės.
ĮRĮ 12 str. 3 d. numato: ,,Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane.
Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus“, tačiau nenustato, nuo kada skaičiuojamas
minėtas 4 metų terminas (nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar plano patvirtinimo dienos).
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Kreditorius taip pat siūlo parengti rekomendacijas dėl administravimo išlaidų dydžio
apskaičiavimo.
Kreditorius nurodo, kad prieš keliant restruktūrizavimo bylą, turėtų būti pateikta
nepriklausomo auditoriaus išvada dėl galimybės atkurti ilgalaikį įmonės mokumą, o nutraukus
restruktūrizavimo bylą, turėtų būti galimybė ta pačia nutartimi kelti bankroto bylą. Taip pat
pateikiami pastebėjimai, kad įmonė moka visas privalomąsias įmokas po restruktūrizavimo bylos
iškėlimo, o į tvirtinamą kreditorinį reikalavimą įtraukiamos skolos, susidariusios iki nutarties iškelti
restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Jei įmonė nesumoka einamųjų įmokų per laikotarpį nuo
restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki pastarosios įsiteisėjimo, tampa neaišku, kaip turėtų būti
dengiamas toks įsiskolinimas. Atitinkamai siūloma inicijuoti ĮRĮ 7 str. 8 d. 3 p. pakeitimą,
suvienodinant pastarąjį su 7 str. 8 d. 8 p, pakeičiant sakinio pabaigą ,,atsiradusius iki įmonės
restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos“ į ,,atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos
įsiteisėjimo dienos“.
Kreditorius

nurodo,

kad

restruktūrizavimo

procesas

tiesiogiai

susijęs

su

restruktūrizuojamos įmonės kreditorių finansiniais netekimais, tačiau ĮRĮ nėra nuostatų,
užtikrinančių kreditorių teisę į objektyvią informaciją, apie įmonės finansinių sunkumų priežastis,
t.y. prievolės restruktūrizavimo administratoriui patikrinti įmonės sandorius už 36 mėn. laikotarpį
iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Praktikoje taip pat susiduriama su problema, kuomet
restruktūrizavimo byla po 3 ir daugiau metų būna nutraukiama, o administratorius šios įmonės
sandorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Republikos įmonių bankroto įstatymo (Žin., 2010, Nr. 864529) 11 str. 3 d. 8 p., patikrina būtent už 3 m. laikotarpį, ko pasekoje tikrosios įmonės nemokumo
priežastys gali likti neatskleistos.
Departamento teikti pasiūlymai.
Dėl įmonės restruktūrizavimo proceso pradžios
ĮRĮ 7 str. 6 d. numato, kad nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra skubiai
vykdytina, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo, o su nutarties iškelti įmonei
restruktūrizavimo bylą priėmimu siejamas restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui
tvirtinti terminas. Tuo tarpu kitos restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo pasekmės siejamos su
nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimu, pavyzdžiui, palūkanų skaičiavimo
sustabdymas, išieškojimo procedūros pagal vykdomuosius raštus ir kita.
Minėti neatitikimai sukuria neaiškumų dėl įmonės restruktūrizavimo proceso pradžios,
pavyzdžiui,

kreditoriai

prašo

paaiškinti,

kokio

dydžio

kreditorinį

reikalavimą

pateikti
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restruktūrizuojamos įmonės administratoriui (iki kada skaičiuoti delspinigius). Atitinkamai
Departamentas laikosi pozicijos, jog būtina pašalinti minėtus neatitikimus.
Dėl įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo
ĮRĮ 14 str. 2 d. 2 p. nustato restruktūrizavimo administratoriaus pareigą suderinti su
restruktūrizuojamos įmonės valdymo organu numatomo kreditorių susirinkimo dėl pritarimo
restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, kreditorių susirinkimas turi įvykti likus ne mažiau
kaip 10 darbo dienų iki restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui termino pabaigos (ne
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos).
Dažniausiai kreditorių susirinkimas dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui įvyksta
paskutinėmis ĮRĮ 14 str. 2 d. 2 p. nustatyto termino dienomis. ĮRĮ nėra nuostatų, numatančių aiškias
šio susirinkimo sušaukimo procedūras: prieš kiek dienų kreditoriai turi teisę susipažinti su
kreditorių susirinkimui planuojamu teikti tvirtinti įmonės restruktūrizavimo plano projektu, kokia
forma informuojami apie kviečiamą susirinkimą. Esant minėtam teisiniam reglamentavimui, gali
susiklostyti situacija, kai kreditoriams nepakanka laiko objektyviai įvertinti restruktūrizavimo plano
projektą, kreditorių susirinkime kyla papildomų klausimų, pastebimos įvairios klaidos ir kreditorių
susirinkimas nepritaria minėto plano projektui.
ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p. nustato, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu
nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Atitinkamai Departamentas mano,
kad tikslinga įvertinti galimybę aiškiau reglamentuoti restruktūrizavimo plano projekto pateikimo
svarstyti kreditorių susirinkimui stadiją.

