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IKISUTARTINIAI SANTYKIAI  – KAS SVARBU? 

 

 Partnerio patikimumo įvertinimas  

- Akcininkai 

- Vadovybė 

- Darbuotojų skaičius 

- Praėjusių laikotarpių finansinės atskaitomybės dokumentai  

- „Soft“ faktoriai (tinklapis, atsiliepimai forumuose, atotrūkis nuo rinkos ir kt.) 

 

 Ankstesnis bendradarbiavimas regione 

 Sandorio skaidymas į mažesnius sandorius 

 Ikisutartinių santykių įforminimas – Letter of Intent, Memorandum of Understanding etc. 

 

 



SUTARTIS: ATSISKAITYMAI IR ATSAKOMYBĖ UŽ VĖLAVIMĄ 

 

 Atsiskaitymo už prekes/paslaugas sąlygos: 

- Avansiniai mokėjimai, atsiskaitymas dalimis 

- Laidavimas (gali laiduoti kitos įmonės, akcininkai/vadovai asmeniškai) 

- Banko garantija/draudimas/escrow sutartis 

- Aiškios mokėjimo sąlygos (per X dienų nuo sąskaitos gavimo/išsiuntimo) 

- Nuosavybės ir atsitiktinio žuvimo rizikos perėjimo momentas 

 

 Atsakomybė už nesavalaikį mokėjimą: 

- Delspinigiai nuo uždelsto mokėjimo/sutarties kainos  

- Kas yra „protingi“ delspinigiai?  

- Senatis netesyboms 

 



TAIKYTINA TEISĖ IR SUTARTINIS TEISMINGUMAS 

 

 Jei tik įmanoma, taikytina teisė – Lietuvos Respublikos, sutartinis teismingumas – 
Klaipėdos m. teismai  

 

 Jei ne – giminingos teisės pasirinkimas, jurisdikcija – kaimyninių valstybių 

 

 Sutartyje nepasirinkta jokia teisė ir forumas ginčams: 

 

Ką daryti? 

Ir ar iš viso ką nors daryti?   

 



NEPASIRINKTA TAIKYTINA TEISĖ IR SUTARTINIS TEISMINGUMAS 

Bylą nagrinėjantis teismas turi nustatyti, koks teisės aktas (Lietuvos vidaus teisė, 
tarptautinė dvišalė sutartis, tarptautinė daugiašalė sutartis, Europos Sąjungos teisės aktai) 
reglamentuoja nagrinėjamos bylos teismingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
474/2011) 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo: 

• Bendroji jurisdikcijos taisyklė: atsakovo buveinės vietos teisme (4 str. 1 d.) 

• Specialiosios jurisdikcijos taisyklė, pagal kurią ieškovas gali rinktis ir reikšti ieškinį 
atitinkamos prievolės vykdymo vietos teisme (7 str. 1 p. (a)) 



TEISMINGUMAS PAGAL PRIEVOLĖS VYKDYMO VIETĄ 

Parduodant prekes – vieta valstybėje narėje, kurioje pagal sutartį prekės buvo ar turėjo 
būti pateiktos, teikiant paslaugas – vieta valstybėje narėje, kurioje pagal sutartį paslaugos 
buvo arba turėjo būti suteiktos. 

• Esant kelioms paslaugų teikimo vietoms skirtingose valstybėse narėse, aiškinama kaip 
vieta, kuri užtikrina glaudžiausią sutarties ir jurisdikciją turinčio teismo ryšį, o šis 
glaudžiausias ryšys paprastai yra pagrindinėje paslaugų teikimo vietoje (ESTT 2010 m. 
kovo 11 d. sprendimas byloje Wood Floor Solutions Andreas Domberger prieš Silva Trade 
SA, C-19/09). 

• Jei sutarties nuostatos neleidžia nustatyti pagrindinės paslaugos teikimo vietos dėl to, 
kad joje numatytos kelios teikimo vietos arba joje aiškiai nenumatyta jokia konkreti 
teikimo vieta, bet agentas tokias paslaugas jau suteikė, papildomai reikia įvertinti vietą, 
kurioje jis daugiausia vykdė savo veiklą pagal sutartį, su sąlyga, kad paslaugų teikimas 
šioje vietoje neprieštarauja šalių valiai, numatytai sutartyje. Šiuo klausimu galima 
atsižvelgti į faktines bylos aplinkybes, konkrečiai kalbant, į šioje vietoje praleistą laiką ir 
vykdytos veiklos reikšmingumą (ESTT 2007 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje Color 
Drack GmbH prieš Lexx International Vertriebs GmbH, C-386/05). 



TEISMINGUMAS PAGAL PRIEVOLĖS VYKDYMO VIETĄ 

• Nagrinėjamu atveju šalių sutartis susijusi su tęstiniu tapačiu veiksmu – krovinio 
gabenimu, kuris turėjo vykti keliose valstybėse narėse, todėl nustatant pagrindinę 
paslaugos suteikimo vietą yra svarbu atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes. ESTT 2009 
m. liepos 9 d. sprendime byloje Peter Rehder prieš Air Baltic Corporation, C-204/08 
teismas padarė išvadą, kad lėktuvo išvykimo vieta ir atvykimo vieta vienodai laikytinos 
pagrindinėmis paslaugų, kurios yra minėtos vežimo oru sutarties dalykas, teikimo 
vietomis, pateisinančiomis teismo jurisdikciją nagrinėti reikalavimą dėl kompensacijos 
pagal šią vežimo sutartį.  

 

• ESTT 2018 m. liepos 11 d. sprendime byloje Zurich Insurance plc, Metso Minerals Oy 
prieš Abnormal Load Services (International) Ltd, C-88/17 pasisakė, kad pagal prekių 
vežimo sutartį, paslaugų teikimo vieta, užtikrinančia glaudų vežimo sutarties ir jurisdikciją 
turinčio teismo ryšį, reikia laikyti ne tik prekės pristatymo vietą, bet ir jos išsiuntimo vietą 



SANDORIS IR SUTARTIS – AR DĖTI LYGYBĖS ŽENKLĄ? 

 

 Visos sutartys yra sandoriai, bet ne visi sandoriai sudaromi pasirašant sutartį 

 

 Žodiniai sandoriai 

 

 Sandoriai sudaromi konkliudentiniais veiksmais 

 

 Viber, Skype, Whatsapp – rašykite atsakingai! 

 

 Originalai, antspaudai – praėjusio amžiaus relikvijos? 



SKOLININKAS UŽSIENYJE – VEIKSMŲ PLANAS 

 

 Skolą patvirtinančių dokumentų analizė (sutartis, sąskaitos, tarpusavio įskaitymo aktai) 

 Jurisdikcijos ir taikytinos teisės įvertinimas (sąsajos su būsimais bylinėjimosi kaštais) 

 Sprendimas dėl teisminio proceso iniciavimo 

 Jei ginčas neteismingas Lietuvos teismams – komunikacija su vietos valstybės teisininkais 

 Galutinis teismo sprendimas 

 Vykdymo procesas: 

- Sprendimo pripažinimas (jei reikalingas) 

- Sprendimo vykdymas (komunikacija su vietos antstoliais/valstybės pareigūnais) 



SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 

 

 Kreditorius, kurio reikalavimo teisė patvirtinta teismo sprendimu, gali pasirinkti kokį 
sprendimo pateikimo vykdymui būdą taikyti: 

 

- Sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti pagal Reglamentą Nr. 1215/2012 (Briuselio 
reglamentas). Taikomas be išimčių visoms ES narėms. 

 

- Sprendimo vykdymas pateikiant Europos vykdomąjį raštą pagal Reglamentą Nr. 805/2004 
(netaikomas Danijai, ir galimas tik “uncontested claims” atveju) 

 



SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 
 
Sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti pagal Briuselio Reglamentą 

 

 Pagal Reglamentą valstybėje narėje priimtas sprendimas kitoje valstybėje pripažįstamas 
netaikant jokių specialių procedūrų 

 Reglamentas taikomas tik tuo atveju, jei skolininkas buvo tinkamai informuotas apie teismo 
procesą, kuriame buvo priimtas vykdytinas sprendimas 

 

PROCESAS: 

 Pateikiamas prašymas sprendimą priėmusiam teismui išduoti pažymą pagal Reglamento 53 str. 

 Kitos valstybės kompetentingai vykdymo institucijai (antstoliui) pateikiama: 

- Lietuvos Respublikos teismo sprendimo patvirtinta kopija 

- pagal Reglamentą išduota pažyma 

 

Pastaba: Antstolis gali pareikalauti sprendimo ir pažymos vertimo. 

 



 
SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 
 
Europos vykdomasis raštas pagal Reglamentą Nr. 805/2004  
 

 Taikomas tik neginčytiniems reikalavimams: 

a) skolininkas pripažinimu ar susitarimu aiškiai sutiko su juo; arba  

b) teisminio bylos nagrinėjimo metu skolininkas niekada jam neprieštaravo; arba  

c) skolininkas nedalyvavo ar jam nebuvo atstovaujama teismo posėdyje, susijusiame su šiuo reikalavimu po 
to, kai teismo proceso metu iš pradžių prieštaravo reikalavimui, su sąlyga, kad toks elgesys prilygsta 
tyliam sutikimui su reikalavimu ar faktu, kreditoriaus pareikštu pagal kilmės valstybės narės teisės aktus; 
arba 

d) skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente (pavyzdžiui, vekselyje).  

 

 Taikomas tik, jei skolininkas buvo tinkamai informuotas apie teismo procesą. Tinkamas informavimas pagal 
Reglamento Nr. 805/2004 13 str. ir 14 str. – įteikimas skolininkui tiesiogiai, paštu, elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, skolininko darbo vietoje, paliekant skolininko pašto dėžutėje, įteikiant skolininko atstovui, 
šeimos nariui ir pan. 

 

 



 

PROCESAS: 

 

 Pateikiamas prašymas sprendimą priėmusiam LR teismui išduoti Europos vykdomąjį raštą 

 

 Kitos valstybės kompetentingai vykdymo institucijai pateikiami: 

- laisvos formos prašymas vykdyti teismo sprendimą konkrečios valstybės teritorijoje;  

- Europos vykdomojo rašto pažymėjimo teismo patvirtinta kopija (kartu su vertimu į reikiamą kalbą);  

- LR teismo sprendimo patvirtinta kopija (be vertimo – jo gali būti reikalaujama vėliau) 

 

 

 
SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 
 
Europos vykdomasis raštas pagal Reglamentą Nr. 805/2004 



 
SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 
 
Naujas įrankis – Europinis sąskaitos blokavimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014 

 

 Reglamentu nustatoma Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo (ESBĮ) procedūra (netaikoma Danijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje) 

 

 ESBĮ vienos ES šalies teismui sudaroma galimybė areštuoti lėšas skolininko banko sąskaitoje kitoje ES šalyje 

 

 ESBĮ kreditorius gali pasinaudoti dviem atvejais: 

a) iki kreditoriui pradedant teisminį procesą dėl skolos išieškojimo (laikinosios apsaugos priemonės) 

b) po to, kai kreditoriui valstybėje narėje išduotas teismo sprendimas, sudaryta taikos sutartis arba išduotas 
autentiškas dokumentas, pagal kurį reikalaujama, kad skolininkas sumokėtų kreditoriaus reikalavimo sumą 
(vykdymo procese) 

 



 
SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 
 
Naujas įrankis – Europinis sąskaitos blokavimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014 

 

 Norint gauti ESBĮ reikia pateikti tipinės formos prašymą (formą galima rasti ES Teisingumo Teismo portale) 

 Netaikoma Danijai ir Didžiajai Britanijai 

 

 Formoje turi būti pateikiama sekanti informacija: 

- Duomenys apie kreditorių 

- Duomenys apie skolininką 

- Jurisdikcija 

- Skolininko banko sąskaitos duomenys (vykdymo procese pakanka žinoti bent šalį, kurioje skolininkas gali būti 
atsidaręs banko sąskaitą) 

- Reikalavimo suma ir pagrindimas 

- Blokavimo įsakymo prašymo priežastys  

- Priežastys, kodėl teismas turėtų atleisti nuo garantijos pateikimo 



SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ 

 

 

 Bendra taisyklė: LR teismo sprendimas turi būti pripažintas toje valstybėje, kurioje bus 
vykdomas 

 

 Išimtys: Lietuvos Respublika yra sudariusi nemažai dvišalių sutarčių su kitomis valstybėmis 
dėl teisinės pagalbos, kuriose gali būti įtvirtintos nuostatos, kad šalys viena kitos teismo ar 
kitos kompetentingos institucijos sprendimus pripažįsta ir vykdo be specialios procedūros 

 



Klaipėda 
Bokštų g. 12, LT-92125 
  
Vilnius 
Konstitucijos pr. 26, 6 aukštas, LT-08105 
 
www.averus.lt  

  

 
 
 
 

Advokatų kontora AVERUS 
 
 

 
 
 

Ačiū už dėmesį! 

http://www.averus.lt/

