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1 straipsnis. 10 straipsnio 9 dalies pakeitimas
Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti
pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis
pripažįsta svarbiomis. Kai kreditorių reikalavimus nustatantis arbitražo sprendimas priimtas
po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, teismas tvirtina kreditorių reikalavimus
kaip kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą, jeigu tie kreditorių reikalavimai nebuvo
patvirtinti anksčiau. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos
iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami
iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo
dienos.“
2 straipsnis. 11 straipsnio 3 dalies 10 punkto pakeitimas
11 straipsnio 3 dalies 10 punkte po žodžių „susirinkime ir teisme“ įrašyti žodžius „o šio
įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„10) pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos
dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per
mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo
reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme, o šio
įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže ginčija nepagrįstus kreditorių
reikalavimus. Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti šiame punkte nurodytą
terminą;“.
3 straipsnis. 14 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Papildyti 14 straipsnio 3 dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:
„3. Ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus
reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme
pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Jeigu šių ieškinių ar reikalavimų nagrinėjimą
šalys iki bankroto bylos iškėlimo yra susitarusios perduoti arbitražui, jie nagrinėjami teisme
arba arbitraže vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo nuostatomis.“
4 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas
15 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje po žodžio „Visos“ įrašyti žodžius „teismuose
esančios“, dalį papildyti trečiu sakiniu ir ją išdėstyti taip:
„2. Visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai
reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais
atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Kai proceso įstatymo nustatytais
atvejais byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje priimtą
ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą
nagrinėjantį teismą. Arbitraže pareikštiems reikalavimams nagrinėti taikomos Komercinio
arbitražo įstatymo nuostatos.“
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