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Jurisprudencija, 2004, t. 55(47); 5–18 
 
 

ACTIO PAULIANA 
 

Doktorantė Dalia Augaitė 
 
Lietuvos teisës universiteto Teisës fakulteto Civilinës ir komercinës teisës katedra  
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius  
Telefonas 2684 115 
Elektroninis paðtas dalia. augaite@hansa. lt
 
Pateikta 2004 m. birželio 20 d. 
Parengta spaudai 2001 m. rugsėjo 30 d. 
 
 

Pagrindinės sąvokos: actio Pauliana, teisinė prievolė, nesąžiningas skolininkas. 
 

S a n t r a u k a  
 

Actio Pauliana institutas buvo žinomas jau Romos laikais, tačiau Lietuvoje nuo 1964 m. 
galiojęs Civilinis kodeksas [2] 571 straipsniu, reglamentuojančiu šį institutą, buvo papildytas 
tik 1998 m. birželio 11 d. įstatymu [5]. Kadangi ši įstatymo nuostata nebuvo tinkamai sufor-
muluota, actio Pauliana institutu kreditoriai retai naudojosi, o teismų praktika nebuvo didelė. 
2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Civiliniame kodekse [3] (toliau – CK) actio Pauliana institu-
tas įtvirtintas atskirame Šeštosios knygos IV skyriuje, pavadintame „Kreditoriaus interesų 
gynimas“, tarp kitų specialių kreditoriaus interesų gynimo būdų, pasireiškiančių tam tikra 
specifika. Šis civilinės teisės kreditoriaus interesus ginantis institutas dėl savo naujumo bei 
specifikos reikalauja išsamios analizės ne tik dėl to, kad teismai teisingai jį taikytų teismų 
praktikoje, bet ir kad kreditoriai žinotų apie įstatymo jiems teikiamas galimybes apginti savo 
teises prieš nesąžiningus skolininkus, kurie sudarydami įvairius sandorius sąmoningai mažina 
savo mokumą arba kitaip pažeidžia kreditorių interesus.  

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama kompleksiškai išnagrinėti CK įtvirtinto 
actio Pauliana instituto taikymo bendrąsias sąlygas bei sandorio pripažinimo negaliojančiu 
sukeliamus teisinius padarinius skolininkui ir tretiesiems asmenims. Iki šiol šis institutas ne-
buvo sulaukęs didesnio Lietuvos civilinės teisės specialistų dėmesio, išskyrus doc. D. Ambra-
sienės1 atliktą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos analizę šiuo klausimu.  

Darbo tikslą nulėmė kreditoriaus interesų naujų gynimo priemonių aktualumas, t. y. re-
miantis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų analize, moksline literatūra, Nyderlandų 
Karalystės bei Lietuvos teismų praktikos analize išnagrinėti actio Pauliana pateikimo sąlygas, 
šio civilinės teisės instituto reglamentavimo ypatumus, jo pritaikymą besivystantiems visuo-
meniniams santykiams, išskirti galimas problemas ir pateikti problemų sprendimo rekomenda-
cijas. Tyrimo objektas yra pagrindinių teorinių bei praktinių minėto instituto aspektų, jo teisi-
nio reglamentavimo ypatumų bei problematikos analizė. Šiame darbe nesiekiama pateikti actio 
                                                 

1 Ambrasienė D. Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose. Pranešimas, skai-
tytas konferencijoje „Civilinio kodekso taikymo teismų praktikoje aktualūs klausimai“, vykusioje Lietuvos teisės 
universitete 2002 m. lapkričio 29 d. (pranešimas nepublikuotas).  
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Pauliana instituto atsiradimo ir jo raidos istorijos, nenagrinėjami actio Pauliana instituto 
taikymo procesiniai klausimai bei jo ypatumai skolininko bankroto, nemokumo ir restruktūriza-
vimo bylose. Pagrindinės šio darbo išvados padarytos išsamiai išnagrinėjus CK ir Nyderlandų 
Karalystės civilinio kodekso [8] (toliau – Nyderlandų CK) nuostatas, kitus teisės aktus bei 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Nyderlandų Karalystės Aukščiausiojo Teismo (toliau – Ny-
derlandų Aukščiausiojo Teismo) praktiką.  
 
 

I. Actio Pauliana esmë ir tikslai 
 

Actio Pauliana institutas, iðsirutuliojæs ið romënø teisës, viena ar kita forma yra átvirtin-
tas beveik visose valstybëse: Austrijos bankroto ástatymo (ang. Bankrupt Act) 28 str.; Belgi-
jos CK (ang. Civil Code) 448 str.; Danijos bankroto ástatymo (ang. Bankrupt Act) 74 str.; 1986 
m. Anglijos nemokumo ástatymo (ang. Insolvency Act) 423 str.; Prancûzijos CK (ang. Civil 
Code) 1167 str.; Graikijos CK (ang. Civil Code) 939–945 str.; Italijos CK (ang. Civil Code) 
2901–4 str.; Nyderlandø CK (ang. Civil Code) treèiosios knygos 45–48 str.; 1936 m. Pietø Af-
rikos nemokumo ástatymo (ang. Insolvency Act) 31 str.; Ðvedijos bankroto ástatymo (ang. 
Bankrupt Act) 5 str.; 1978 m. JAV bankroto kodekso (ang. Bankrupt Code) 548 str.) [16; p. 
82]. Actio Pauliana tikslà bûtø galima apibrëþti kaip siekimà suteikti kreditoriui teisiø gynimo 
bûdà, kai skolininkas, nesàþiningai perleidæs savo turtà treèiajai ðaliai, negali ávykdyti savo 
prievolës kreditoriui. Actio Pauliana leidþia kreditoriui reikalauti perduoto turto ið treèiosios 
ðalies, kuriai skolininkas perleido turtà, tokia apimtimi, kiek skolininkas negali ávykdyti savo 
prievolës kreditoriui. Skolininko nemokumo atveju galima iðskirti dar vienà actio Pauliana 
tikslà – iðsaugoti paritas creditorum principà. Jei skolininkas faktiðkai yra nemokus, jis pri-
valo visus savo kreditorius traktuoti vienodai, net jei formali bankroto procedûra dar nëra 
prasidëjusi.  

Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas, atskleisdamas actio Pauliana esmæ [18; 21], pabrëþë 
ðio instituto kompensaciná tikslà ir paskirtá, nes actio Pauliana pirmiausia siekiama ne pripa-
þinti sandorá negaliojanèiu, o atkurti skolininko paþeistà mokumà ir sugràþinti skolininkà á 
ankstesnæ turtinæ padëtá, kad kreditorius savo reikalavimà galëtø nukreipti á perduotà pagal 
tà sandorá turtà arba jo vertæ tiek, kiek reikia savo kreditoriniams reikalavimams patenkinti. 
Kitaip nei esant kitiems sandoriø pripaþinimo negaliojanèiais pagrindams, sandorio pripaþi-
nimas negaliojanèiu nëra pagrindinis ðio ieðkinio tikslas, o tik priemonë apginti kreditoriaus 
interesus.  
 
 

II. Actio Pauliana pateikimo sàlygos 
 

2.1. Kreditorius turi neabejotinà ir galiojanèià reikalavimo teisæ 
 

Taikant actio Pauliana institutà bûtina, kad kreditorius turëtø neabejotinà ir galiojanèià 
reikalavimo teisæ skolininkui, t. y. jis taikomas tuomet, kai skolininkas nëra ávykdæs visos ar 
dalies prievolës kreditoriui arba ávykdæs jà netinkamai. Actio Pauliana atveju svarbu, kad 
skolininko ir kreditoriaus prievolës atsiradimo pagrindas bûtø ávykæs anksèiau nei kredito-
riaus ginèijamas sandoris. Skolininko sudarytas sandoris nepaþeidþia teisiø tø kreditoriø, ku-
rie skolininko kreditoriais tapo sudarius ginèijamà sandorá. Jeigu nuosavybës teisë á ginèi-
jamu sandoriu perleistà turtà pereina ne nuo sandorio sudarymo, o nuo turto perdavimo ar 
nuo kito ástatyme arba sutartyje numatyto momento (CK 6. 393 str. 4 d.), tai skolininko suda-
rytà sandorá gali ginèyti ir tie kreditoriai, jei jo ir skolininko prievoliniai teisiniai santykiai atsi-
rado nors ir sudarius sandorá, taèiau prieð nuosavybës teisei pereinant treèiajam asmeniui. 
Jei skolininku tampama dël delikto, tai þalà padaræs asmuo tampa skolininku nuo pat þalos 
padarymo momento, o ne nuo teismo sprendimo ásiteisëjimo [24]. Be to, kreditoriaus 
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pasikeitimas, pavyzdþiui, reikalavimo teisës perëjimas regreso tvarka draudimo bendrovei, 
nekeièia prievolës atsiradimo momento: naujasis kreditorius turi teisæ ginèyti skolininko 
sandorius, sudarytus nuo pat þalos padarymo momento, o ne perëjus reikalavimo teisei.  

Iðnagrinëjus santuokos nutraukimo bylas darytina iðvada, kad actio Pauliana nëra ak-
tualus, jei santuoka yra nutraukiama abiejø sutuoktiniø bendru sutikimu, nes tarpusavio ir 
vaikø iðlaikymo sàlygos sutariamos sutartyje dël santuokos nutraukimo pasekmiø (CK 3. 51 
str.). Ði sutartis teismo patvirtinama, jei neprieðtarauja vieðajai tvarkai arba ið esmës nepa-
þeidþia sutuoktiniø nepilnameèiø vaikø ar vieno sutuoktinio teisiø ir teisëtø interesø (CK 3. 56 
str. 3 ir 4 d.). Taèiau jei santuoka yra nutraukiama vieno sutuoktinio praðymu, kai sutuoktiniai 
gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus arba vienas sutuoktinis atlieka lais-
vës atëmimo bausmæ ilgiau nei vienerius metus uþ netyèiná nusikaltimà (CK 3.55 str. 1 d. 1 ir 
4 p.), arba kai santuoka nutraukiama dël sutuoktinio kaltës (CK 3.60 str.), kaltas sutuoktinis 
gali perleisti asmenine nuosavybës teise priklausantá turtà, kad kitas sutuoktinis, kuriam tei-
smas priteis iðlaikymà, negalëtø nukreipti á já iðieðkojimo. Sutuoktinio teisë á iðlaikymà yra 
turtinio pobûdþio. CK 3.67 straipsnis átvirtina, kad santuokos nutraukimas sutuoktiniø turti-
nëms teisëms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iðkëlimo, taèiau 
vieno sutuoktinio, iðskyrus tà, kuris buvo pripaþintas kaltu dël santuokos iðirimo, praðymu 
teismas gali nustatyti, jog santuokos nuraukimas sutuoktiniø turtinëms teisëms teisines pa-
sekmes sukëlë nuo tos dienos, kai jie faktiðkai nustojo kartu gyventi (tokia pati nuostata se-
paracijos atveju CK 3.77 str. 4 d.). Todël galima daryti iðvadà, kad prievolë dël iðlaikymo tarp 
sutuoktiniø atsiranda nuo santuokos nutraukimo bylos iðkëlimo arba nuo tos dienos, kai jie 
faktiðkai nustojo kartu gyventi, jei tai nustato teismas. Nuo ðio momento iðlaikymo reikalin-
gas sutuoktinis turi teisæ já gauti [12, p. 140], t. y. jis tampa kito sutuoktinio kreditoriumi.  

Actio Pauliana pareiðkimo momentu nëra reikalaujama, kad prievolë bûtø vykdytina, t. 
y. actio Pauliana galima pareikðti neatsiþvelgiant á tai, ar prievolë ieðkinio pareiðkimo metu 
skolininko yra vykdytina, ar jos vykdymo terminas dar nëra suëjæs (Nyderlandø CK 3:45 str. 
1 d. tai átvirtina tiesiogiai). Ði sàlyga kreditoriui suteikia galimybæ reaguoti á skolininko nesàþi-
ningus veiksmus, jei jie paþeidþia jo, kaip kreditoriaus, teises. Bendra terminuotø prievoliø 
taisyklë – kad kreditorius negali reikalauti ávykdyti prievolæ tol, kol nesuëjo terminas (CK 6.33 
str. 2 d.), taèiau jei dël sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, bankrutuoja arba be 
kreditoriaus sutikimo sumaþina ar sunaikina pateiktà prievolës ávykdymo uþtikrinimà, sko-
lininkas praranda su terminu susijusias lengvatas (CK 6. 35 str. 4 d.). Dël to skolininkas ne-
tenka teisës á termino teikiamas lengvatas, o kreditorius ágyja teisæ reikalauti ávykdyti prievolæ 
nedelsiant (CK 6.35 str. 6 d.), t. y. teisæ pasinaudoti actio Pauliana, kad jo teises paþeidþian-
tis sandoris bûtø pripaþintas negaliojanèiu ir kad ið ðio sandorio pagrindu perleisto turto 
bûtø patenkintas jo reikalavimas.  

Sàvoka „kreditoriaus galiojanti reikalavimo teisë“ neturëtø bûti siejama su ðiam reika-
lavimui ástatymo nustatytu ieðkinio senaties terminu. Ieðkinio senaties termino pabaiga ne-
panaikina paèios prievolës, o teisinë prievolë transformuojasi á prigimtinæ. Ieðkinio senatis 
yra skolininko materialinë gynimosi priemonë, kurià tik skolininko praðymu taikydamas tei-
smas atsisako patenkinti pareikðtà ieðkiná.  
 

2.2. Skolininkas neturëjo prievolës sudaryti ginèijamo sandorio 
 

Galimybë actio Pauliana pagrindu anuliuoti skolininko sudarytus sandorius yra ið prin-
cipo apribota tais sandoriais, kuriuos skolininkas atliko, nors neprivalëjo. Jeigu sudaryti 
sandorá buvo skolininko pareiga, actio Pauliana negalima [13]. Privalëjimas sudaryti sandorá 
yra vienas ið imperatyvø, apribojanèiø sutarèiø sudarymo laisvæ. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje 
vartojama sàvoka „neprivalëjo“ reiðkia, kad skolininkas neturëjo teisinës prievolës sudaryti 
sandorio. Skolininko teisinë prievolë turëtø bûti aiðkinama siaurai, todël neprivalomais san-
doriais laikomi tokie sandoriai, kurie sudaromi nesant ástatymu arba kito susitarimu (pvz., iki-
sutartiniu susitarimu, ið vieðojo konkurso kylanèia prievole skolininkui vykdant teismo spren-
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dimà arba nutartá [23] ir pan.) pagrástos teisinës prievolës (ang. legal obligation). Visos kitos 
aplinkybës, tokios kaip sunki materialinë padëtis, nesinaudojimas perduodamu turtu, kito 
asmens perduoto turto pagerinimas ir pan., kurios gali turëti átakos skolininko elgesiui, 
negali bûti vertinamos kaip sudaranèios teisinës prievolës turiná. Ðià iðvadà patvirtino ir Lie-
tuvos Aukðèiausiasis Teismas civilinëje byloje V. Kastanauskas v. D. Bražiulienė ir kt. [21]. 
Aukðèiausiasis Teismas nustatë, kad skolininkë neturëjo teisinës prievolës perduoti treèia-
jam asmeniui nekilnojamàjá turtà, nes jø nesiejo jokie ikisutartiniai santykiai arba kitokio po-
bûdþio prievolës, o aplinkybës, kad skolininkë nesinaudojo parduotu turtu, kad jame jau 
penkerius metus gyveno dukra su ðeima, kuri pastatà savo lëðomis rekonstravo, mokëjo 
mokesèius, nesudaro teisinës prievolës toká turtà perduoti kito asmens nuosavybën.  

Neretai ámonës, turëdamos dideliø finansiniø sunkumø ir siekdamos iðvengti gresian-
èio bankroto, prisiima ávairius papildomus ásipareigojimus, taèiau tai lëmusios aplinkybës 
nesudaro teisinës prievolës. Nyderlandø Aukðèiausiasis Teismas Eneca byloje [9, p. 98–
100] priëjo prie iðvados: nors faktinë padëtis ir yra tokia, kad skolininkas negalëjo pasielgti 
kitaip, kaip tik sudaryti ginèijamà sandorá, taèiau sunki finansinë ámonës padëtis, turëjusi áta-
kos skolininko elgesiui, negali bûti vertinama kaip teisinë prievolë, dël kurios ámonë papraðë 
banko pratæsti kreditavimo terminà1.  

Kebliau yra tuomet, kai skolininkas prievolës tarp jo ir kreditoriaus atsiradimo mo-
mentu kartu ásipareigoja uþtikrinti prievolës ávykdymà, kai tik kreditorius to pareikalaus. Pa-
vyzdþiui, ámonë, sudarydama kreditavimo sutartá su banku, kartu ásipareigoja suteikti garan-
tijà, kai tik bankas to pareikalaus. Ar garantijos suteikimas, ar kita prievolës ávykdymo uþtik-
rinimo priemonë yra vertinami kaip privalomai sudaryti sandoriai, priklauso nuo bylos fakti-
niø aplinkybiø, t. y. kaip prievolës subjektai susitars, kokiu bûdu ir periodiðkumu bus patei-
kiamos prievolës ávykdymo uþtikrinimo priemonës. 2  

Atsiþvelgdamas á besiplëtojanèius visuomeninius santykius Nyderlandø Aukðèiausiasis 
Teismas Loeffen e. o. v. Mees&Hope I byloje [9, p. 45–56] priëjo prie iðvados, kad actio Pa-
uliana galima ginèyti sandorá, kuris sudarytas ne tik paties skolininko, bet ir kito asmens, jei 
sudaryti sandorá pastarasis neturëjo teisinës prievolës ir juo buvo paþeistos kitø skolininko 
kreditoriø teisës. Tai yra susijæ su áskaitymo sandoriais, kuriuos sudaro skolininko kredito-
rius, o ne pats skolininkas. Nyderlandø Aukðèiausiasis Teismas laikësi nuomonës, kad tokie 
sandoriai yra laikytini sandoriais pagal actio Pauliana, o actio Pauliano instituto esmæ bûtina 
aiðkinti atsiþvelgiant á besiplëtojanèius visuomeninius santykius ir jø kontekste. Lietuvos tei-
smø praktika taip pat pripaþásta, kad actio Pauliana gali bûti ginèijami ne tik tiesiogiai nesà-
þiningo skolininko, bet ir kitø kreditoriø sudaryti sandoriai, jei jie paþeidþia skolininko kredito-
riø interesus. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo nagrinëtoje byloje AB „Panevėžio maistas“ v. 
AB Lietuvos žemės ūkio bankas [19] buvo pripaþintas negaliojanèiu sandoris, sudarytas ne 

                                                 
1 Šioje byloje didelių finansinių sunkumų turinti įmonė paprašė banko pratęsti kredito terminą. Bankas pa-

reiškė, kad sutiksiantis tik tuo atveju, jei įmonė garantuos savo prievolės įvykdymą jai priklausančio turto įkeitimu. 
Įmonė sutiko su šia banko sąlyga ir kredito sutartis buvo pratęsta, tačiau po kelių mėnesių įmonei vis dėlto buvo 
iškelta bankroto byla. Teismas turėjo atsakyti į klausimą, ar bankrutuojančios įmonės turto administratorius gali 
pasiremti įkeitimo sandorio negaliojimu todėl, kad jis yra neprivalomo pobūdžio. Nyderlandų Karalystės Aukščiau-
siasis Teismas į šį klausimą atsakė teigiamai.  

2 Šį klausimą nagrinėjo Nyderlandų Karalystės Aukščiausiasis Teismas tirdamas c. b. Steinz e. o. v. Amro by-
lą. Šioje byloje ribotos atsakomybės bendrovė Ten Hoop, atidarydama banke Amrobank einamąją sąskaitą, 
įsipareigojo visus su prekyba susijusius reikalavimus garantuoti bendrovei priklausančio turto įkeitimu. Buvo 
sutarta, kad įkeitimo dokumentai bus perduodami periodiškai siunčiant bankui laiškus. Bankas paprašė ribotos 
atsakomybės bendrovės Ten Hoope nuo 1982 m. spalio 22 d. siųsti įkeitimo dokumentus kartą per dvi savaites. 
Vėliau bankas įkeitimo dokumentus gavo 1982 m. spalio 28 d., lapkričio 5 ir 8 d. 1982 m. lapkričio 9 d. buvo pra-
dėta Ten Hoop bankroto procedūra. Paskirtas bankrutuojančios įmonės Ten Hoop administratorius paskelbė, kad 
Ten Hoop 1982 m. lapkričio 8 d. įkeitimo dokumento siųsti neprivalėjo, nes tai nebuvo privalomas sandoris (pagal 
susitarimą įkeitimo dokumentai turėjo būti siunčiami kartą per dvi savaites), ir paprašė jį pripažinti negaliojančiu. 
Nyderlandų Karalystės Aukščiausiasis Teismas patenkino Ten Hoop įmonės administratoriaus ieškinį ir 1982 m. 
lapkričio 8 d. sandorį pripažino negaliojančiu. Teismas konstatavo, kad ta aplinkybė, jog ribotos atsakomybės 
įmonė Ten Hoop įmonėje pagal anksčiau sudarytą kredito sutartį buvo įsipareigojusi suteikti garantiją, esanti 
nesvarbi sprendžiant, ar 1982 m. lapkričio 8 d. perdavimas laikytinas privalomu, ar neprivalomu sandoriu.  
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paties skolininko, o kreditoriaus (banko memorialinis orderis Nr. 416), kuriuo bankas be 
skolininko sutikimo nuraðë sau 613 tûkst. litø taip paþeisdamas Laikinosios atsiskaitymø 
tvarkos ir sàlygø ástatymo 1 straipsnio 1 dalá [6]. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas taip pat 
pabrëþë, kad bankas negali atsidurti palankesnëje padëtyje dël to, kad yra skolininko sà-
skaitos tvarkytojas, jis privalo laikytis bendros skolininko atsiskaitymo su kreditoriais tvarkos.  

Nagrinëjant CK 6. 66 straipsnio 1 dalá darytina iðvada, kad actio Pauliana pareiðkimo 
sàlyga, jog skolininkas neturëjo teisinës prievolës sudaryti ginèijamo sandorio, turi vienà 
iðimtá, kada ji nëra bûtina, t. y. kai skolininkas, bûdamas nemokus, ar nors ir nebuvo ne-
mokus, sudarytu sandoriu suteikë pirmenybæ kitiems kreditoriams. Vadinasi, kreditorius ac-
tio Pauliana gali ginèyti ir tuos skolininko sandorius, kuriuos pastarasis sudaryti turëjo teisinæ 
prievolæ. Ði iðimtis yra pagrásta, nes kitaip nebûtø galima pripaþinti sandoriø, kuriais sutei-
kiama pirmenybë kitiems skolininko kreditoriams, negaliojanèiais ir taip bûtø paþeidþiami 
kitø kreditoriø teisëti interesai.  
 

2.3. Sandoris paþeidþia kreditoriaus interesus 
 

Kreditoriaus ginèijamas skolininko sudarytas sandoris turi paþeisti jo, kaip kreditoriaus, 
teises ir interesus. Sandoris paþeidþia kreditoriaus teises, jeigu dël jo skolininkas tampa ne-
mokus arba jo turtas gerokai sumaþëja, todël kreditorius praranda galimybæ savo reikala-
vimà patenkinti visiðkai arba ið dalies. Pavyzdþiui, kreditoriaus teises gali paþeisti sandoris, 
kuriuo skolininkas suteikia anksèiau gautai paskolai prievolës ávykdymo uþtikrinimà hipo-
teka, nes kreditorius tampa privilegijuotas, jo reikalavimas visa apimtimi ið ákeisto turto tenki-
namas pirmiau nei kitiems skolininko kreditoriams (CK 4.192 str.). Vadinasi, dël hipotekos 
sandorio sumaþëja galimybë patenkinti kitø skolininko kreditoriø reikalavimà, nes nukreipti 
iðieðkojimà á ákeistà turtà gali tik tuomet, kai patenkinamas hipotekos gavëjo reikalavimas. 
Skolininkas, prisiimdamas vis naujus skolinius ásipareigojimus, kuriø prisiimti neprivalëjo, 
taip pat paþeidþia kreditoriø interesus, nes skolininkui bankrutavus visø kreditoriø reikalavi-
mai bus tenkinami proporcingai, o ne pagal prievolës vykdytinumo momentà.  

CK 6.66 straipsnis pateikia tik pavyzdiná, o ne baigtiná sàraðà, kaip skolininko sudarytu 
sandoriu gali bûti paþeidþiamos kreditoriaus teisës, todël þala kreditoriaus interesams gali 
pasireikðti ávairiai. Lyginant CK 6.66 straipsná su Nyderlandø CK 3:45 straipsniu paþymëtina, 
kad juose átvirtinta panaði nuostata – „sandoriu buvo padaryta þala, prievolës ávykdymo ga-
limybës sumaþëjimo prasme”. Nyderlandø CK komentare nurodoma, kad ði þalos kredito-
riaus interesams sàlyga turi bûti aiðkinama siaurai [15, p. 1141], todël galima daryti iðvadà, 
kad CK ir Nyderlandø CK þalos kreditoriaus interesams sàlyga vertintina panaðiai.  

Skolininko sandoriai, nedarantys þalos kreditoriui, negali bûti pastarojo ginèijami, todël 
ið esmës actio Pauliana institutu negalima remtis, jeigu kreditoriaus reikalavimai visiðkai gali 
bûti patenkinti nukreipiant iðieðkojimà á kità skolininko turtà. Norint nustatyti, ar skolininko 
sudarytu sandoriu buvo padaryta þala kreditoriams, reikia palyginti esamà skolininko turto 
padëtá su ta, kokia ji bûtø buvusi, jei ginèijamas sandoris nebûtø buvæs sudarytas [10, p. 
336]. Ðis reikalavimas yra patenkintas, jei palyginimas rodo, kad skolininko turtas sumaþëjo 
dël sudaryto sandorio, taèiau árodyti, kad dël ðio sandorio nukentëjo visi kreditoriai, nebû-
tina. Vertinant, ar skolininko turtas sumaþëjo dël sandorio, reikia ávertinti ne tik piniginæ turto 
iðraiðkà, bet ir skolininko realø turtà, buvusá prieð sandorá ir po jo. Todël tokie sandoriai kaip 
reikalavimo teisës perleidimas taip pat gali paþeisti kreditoriø teises, jei dël jo sumaþëjo rea-
lus skolininko turtas. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo nagrinëtoje AB Turto bankas v. AB „Ri-
meda“, AB Lietuvos taupomasis bankas [18] byloje reikalavimo perleidimo sutartis buvo pri-
paþinta kaip paþeidþianti tiek ieðkovo, tiek ir kitø bankrutuojanèios ámonës kreditoriø teises, 
nes dël ðio sandorio sumaþëjo realus atsakovo turtas, ið kurio vertës bûtø buvæ galima ten-
kinti tiek ieðkovo, tiek ir kitø kreditoriø reikalavimus. Tokia pati byla turëtø bûti sprendþiama, 
jei skolininkas vienintelá savo likvidø turtà, pavyzdþiui, akcijas, iðmainytø á nelikvidø, nors 
mainomø daiktø (turto) kaina nesiskirtø ir skolininkas sandorio sudarymo metu nebûtø bu-
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væs nemokus. Sudarius minëtà sandorá, skolininko turtas formaliai nesumaþëja, taèiau ne-
bëra turto, kuris galëtø patenkinti reikalavimà, t. y. kreditoriui trukdoma ágyvendinti savo rei-
kalavimo teisæ.  

Jeigu dël skolininko sudaryto sandorio jo mokumas nepasikeièia, actio Pauliana nega-
limas. Tiek palikimo atsisakymas, tiek dovanos atsisakymas nëra laikomi sandoriais, maþi-
nanèiais skolininko nuosavybæ, nes ðiø sandoriø sudarymo momentu turtas nëra skolininko 
nuosavybë (CK 5.50 ir 6.468 str.), t. y. ðiais sandoriais skolininko turtas nëra maþinamas. 
Skolininko mokumas dël tokiø sandoriø nepasikeièia, todël pagal actio Pauliana tokie san-
doriai nëra laikomi sandoriais, paþeidþianèiais kreditoriø interesus. Minëti skolininko sando-
riai kreditoriaus gali bûti ginèijami pareiðkiant netiesioginá ieðkiná (CK 6.68 str.).  

Vis dëlto kreditorius actio Pauliana pagrindu gali ginèyti palikimo pasidalijimo sandorá, 
kuris paþeidþia jo, kaip kreditoriaus, interesus. Pabrëþtina, kad nuo palikimo priëmimo mo-
mento palikimas yra visø palikimà priëmusiø ápëdiniø bendra dalinë nuosavybë, t. y. nuo pa-
likimo priëmimo momento ir nemokus skolininkas yra tam tikros palikimo dalies savininkas. 
Todël jei palikimo pasidalijimo sandorio sudarymo metu skolininkas ir kiti ápëdiniai elgësi 
nesàþiningai, siekdami skirti jam tam tikrà nuosavybæ, á kurià iðieðkojimas negalëtø bûti nu-
kreiptas arba kurià bûtø galima nuslëpti, tokiu palikimo pasidalijimo sandoriu bûtø paþei-
dþiamos kreditoriaus teisës, nes dël jo kreditorius praranda galimybæ patenkinti savo reika-
lavimà visiðkai arba ið dalies. Atkreiptinas dëmesys, kad dalintis turtà tarpusavio susitarimu 
galima iki to momento, kai jis áregistruojamas nekilnojamojo turto registre (CK 5.70 str. 1 d.). 
Tokiu atveju actio Pauliana apima ir sutuoktiniø bendro turto pasidalijimo sandorius, jei pa-
tenkinamos kitos ieðkinio pareiðkimo sàlygos.  

Skolininkas, bûdamas nemokus, privalo laikytis atsiskaitymo su kreditoriais eiliðkumo 
[19]. Vis dëlto, remiantis Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo praktika, galima daryti iðvadà, kad 
vertinant, ar pirmenybës suteikimas kitam kreditoriui paþeidë ieðkovo-kreditoriaus teises, 
vien konstatuoti, jog buvo paþeista nustatyta atsiskaitymo su kreditoriais tvarka neuþtenka. 
Civilinëje byloje V. Andreičiuk v. R. Stundžienė ir kt. [26] skolininkë, sudarydama dvi 2000 m. 
vasario 23 d. akcijø pirkimo–pardavimo sutartis, suteikë pirmenybæ kitiems dviem kredito-
riams visiðkai ávykdydama savo skolinius ásipareigojimus (paskolø sutarèiø vykdymo termi-
nas buvo suëjæs 1997 m. gruodþio 31 d.), nors ginèijamø sandoriø sudarymo metu ji dar 
nebuvo atsiskaièiusi su ieðkove (1995 m. rugsëjo 5 d. teismo sprendimu priteista 200 tûkst. 
litø). Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas konstatavo, kad apeliacinës instancijos teismas pa-
grástai pabrëþë, jog 2000 m. vasario 23 d. akcijø pirkimo–pardavimo sutartimis ieðkovo tei-
sës nebuvo paþeistos, nes sudarius ginèijamus sandorius skolininkës atsiskaitymai ieðkovui 
labai suintensyvëjo, t. y. ðie sandoriai nesudarë kliûèiø atsiskaitinëti su ieðkovu, sudarydama 
ðiuos sandorius skolininkë nesiekë iðvengti ávykdyti savo prievolæ ieðkovei, ir tai árodo skoli-
ninkës ir kitø sandoriø ðaliø sàþiningumà. Manytina, kad skolininkë, bûdama nemoki ir suda-
rydama 2000 m. vasario 23 d. sandorius, aiðkiai paþeidë atsiskaitymo su kreditoriais eilið-
kumà, taip pat ir ieðkovës teises, nes suteikdama pirmenybæ visiðkai ávykdë skolinius ásipa-
reigojimus kitiems kreditoriams, o ieðkovës reikalavimai nebuvo patenkinti ir nagrinëjant bylà 
teisme dël minëtø sandoriø pripaþinimo negaliojanèiais metu. Tuo tarpu 2000 m. vasario 23 
d. akcijø pirkimo–pardavimo sutartys negalëjo bûti pripaþintos negaliojanèiomis, nes tretieji 
asmenys buvo sàþiningi.  

Kreditoriaus teisës gali bûti paþeistos skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir 
nesukëlë bendro skolininko nemokumo, sumaþino ákeisto turto, kuriuo buvo uþtikrinta kre-
ditoriaus reikalavimo teisë, vertæ. Ákeitimo ir kitø prievolës uþtikrinimo priemoniø esmë yra ta, 
kad skolininkui neávykdþius prievolës kreditoriui atsiranda papildoma turtinio pobûdþio prie-
monë paveikti skolininkà, kad nevirðydamas ákeistojo turto vertës ávykdytø pareigà pats arba 
tai padarytø uþ já tretieji asmenys [22]. Paþymëtina, kad net skolininko bankroto atveju tokio 
kreditoriaus padëtis yra privilegijuota, nes jam taikoma paritas creditorum principo iðimtis ir 
jis turi pirmumo teisæ, palyginti su kitais kreditoriais, patenkinti savo reikalavimà ákeisto turto 
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apimtimi. Galima daryti iðvadà, kad sandoriai, kurie maþina ákeisto turto vertæ, maþina kre-
ditoriaus galimybæ patenkinti savo reikalavimà, o tai paþeidþia jo, kaip kreditoriaus, teises. 
  

2.4. Skolininko ir treèiojo asmens nesàþiningumas 
 

Viena ið sàlygø tiek pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalá, tiek ir pagal 1964 m. galiojusio CK 
571 straipsnio 1 dalá, kurià kreditorius, pareiðkiantis actio Pauliana, turi árodyti – tai skolininko 
nesàþiningumas, t. y. kad skolininkas þinojo arba turëjo þinoti, jog jo sudaromas sandoris 
paþeidþia vieno arba keliø kreditoriø teises. CK 6.66 straipsnio 2 dalyje átvirtinta, kad dviðalio 
atlygintino sandorio atveju bûtina árodyti ir treèiojo asmens nesàþiningumà, t. y. kad jis þi-
nojo arba turëjo þinoti, jog sandoris paþeidþia skolininko kreditoriaus teises. Nëra reikalau-
jama, kad skolininko arba treèiojo asmens þinojimas bûtø nukreiptas á konkretø kreditoriø ir 
juo labiau á tà, kuris remiasi actio Pauliana. Tokiais atvejais uþtenka, kad ginèijamo sandorio 
ðaliø kaltë pasireikðtø neatsargia kaltës forma – skolininkas arba turto ágijëjas þino (arba turi 
þinoti), kad toks skolininko sandoris sukels arba sustiprins jo nemokumà.  

CK 6.66 straipsnio 2 dalis aiðkiai átvirtina sàþiningos treèiosios ðalies interesø apsaugà, 
jei sandoris yra dviðalis ir atlygintinas, taèiau ið straipsnio formuluotës nëra aiðku, ar teismas 
privalo atsiþvelgti á treèiosios ðalies sàþiningumà, kai skolininko sudarytas sandoris yra vie-
naðalis ir atlygintinas (pvz., reikalaujama skola sumokama). Nyderlandø CK 3:45 straipsnio 2 
dalis pateikia daug smulkesnæ nuostatà: dviðalis arba vienaðalis sandoris, kuris nëra neatly-
gintinas ir nukreiptas á vienà arba daugiau asmenø, gali bûti panaikinamas, jei paþeidþia 
kreditoriø interesus ir tie, su kuriais arba kuriems skolininkas atliko sandorá, buvo nesàþi-
ningi, t. y. þinojo arba turëjo þinoti, kad sandoriu bus paþeistos kreditoriø teisës [15; p. 
1139–1141]. Pavyzdþiui, nemokus fizinis asmuo turi du kreditorius, kuriø abiejø prievolës yra 
vykdytinos. Skolininkas nesilaiko atsiskaitymo su kreditoriais eiliðkumo ir savo pasirinkimu 
suteikia pirmenybæ vienam kreditoriui bei sumoka vëlesnæ skolà, taèiau mokëjimo sandorio 
sudarymo metu skolà susigràþinæs kreditorius yra sàþiningas. Pagal Nyderlandø CK 3:45 
straipsnio 2 dalá teismas atsisakytø ginèijamà mokëjimo sandorá pripaþinti negaliojanèiu, nes 
skolà susigràþinusi ðalis yra sàþininga, nors ir buvo paþeistas atsiskaitymo su kreditoriais ei-
liðkumas, t. y. buvo paþeistos kito kreditoriaus teisës. Galima daryti iðvadà, kad Lietuvos tei-
smai, nagrinëdami klausimà dël vienaðalio atlygintino sandorio pripaþinimo negaliojanèiu, 
turëtø atsiþvelgti á asmenø, kuriems buvo atliktas vienaðalis sandoris, sàþiningumà, nes toká 
sandorá pripaþinus negaliojanèiu taikoma restitucija, o tai susijæ su sàþiningos treèiosios ða-
lies ágytos nuosavybës teisës gynimu. Todël sàþiningi asmenys, pagal atlygintinà sandorá 
ágijæ nuosavybës teise gràþintinà turtà, gali panaudoti ðá sandorá prieð asmená, kuris reika-
lauja restitucijos (CK 6.153 str.).  

CK 6.66 straipsnio 2 dalis nustato, kad neatlygintino sandorio atveju treèiojo asmens 
sàþiningumas arba nesàþiningumas neturi reikðmës siekiant sandorá pripaþinti negaliojanèiu, 
nes ðaliø bendrininkavimas yra numanomas ir turto ágijëjas negali to paneigti. Ði norma 
atitinka ir CK 4.96 straipsnio 3 dalá, leidþianèià iðreikalauti neatlygintinai ágytà daiktà ið ágijëjo 
visais atvejais. CK 6.153 straipsnio 2 dalis nurodo, kad sàþiningi tretieji asmenys, pagal 
neatlygintinà sandorá ágijæ nuosavybës teise gràþintinà turtà, negali ðio sandorio panaudoti 
prieð asmená, kuris reikalauja restitucijos, jeigu ðis nëra praleidæs ieðkinio senaties termino. 
Remiantis CK 6.66 straipsnio 2 dalimi, neatlygintino sandorio atveju apdovanotojo sàþinin-
gumo arba nesàþiningumo aplinkybë nëra árodinëjimo dalykas ir sandoris pripaþástamas ne-
galiojanèiu, jei patenkinamos kitos actio Pauliana pateikimo sàlygos. Vis dëlto dël sandorio 
pripaþinimo negaliojanèiu teisiniø pasekmiø manytume, kad turëtø bûti atsiþvelgta á apdo-
vanotosios ðalies sàþiningumà. CK 6.66 straipsnis nereglamentuoja, kaip teismas turëtø pa-
sielgti, jei actio Pauliana pareiðkimo metu sàþiningas apdovanotasis dovanà bûtø sunau-
dojæs, perleidæs kitiems asmenims arba kitaip nebeturintis naudos ið skolininko sudaryto ne-
atlygintino sandorio. Nyderlandø CK 3:45 straipsnio 3 dalis átvirtina: jei sandoris buvo ne-
atlygintinas ir yra anuliuojamas dël þalos kreditoriams, pripaþinimas, kad sandoris negalioja 
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sàþiningai treèiajai ðaliai, kuri neþinojo ir neturëjo þinoti, kad ðiuo sandoriu bus padaryta þala 
vienam arba keliems kreditoriams, negalioja, jei ji árodo, kad ieðkinio pareiðkimo metu ji dël 
skolininko sudaryto sandorio nebeturi naudos. Tokia nuostata yra ginamos sàþiningo 
apdovanotojo teisës, nes jo, kaip fona fides, teisës yra gerbiamos [15, p. 1141]. Pavyzdþiui, 
sàþiningas apdovanotasis, t. y. asmuo, kuris dovanojimo sandorio sudarymo metu neþinojo 
ir neturëjo þinoti apie sandoriu daromà þalà kreditoriui arba kreditoriams, neturi prievolës 
gràþinti pinigø sumø, kurios nebëra jo turtas actio Pauliana pareiðkimo metu (kol buvo 
sàþininga). Galima daryti iðvadà, kad sprendþiant tokià paèià bylà Lietuvoje CK 6.66, 6.145 ir 
6.147 straipsniø nuostatos turëtø bûti aiðkinamos atsiþvelgiant á jø sisteminá ryðá, ðiø normø 
paskirtá ir turiná. Remiantis CK 6.66 straipsniu, neatlygintinas sandoris bûtø pripaþintas ne-
galiojanèiu ir taikoma restitucija, pagal kurià apdovanotasis privalo gràþinti ið dovanotojo 
neatlygintinai gautà turtà (CK 6.145 str. 1 d.). Jei nëra atsiþvelgiama á apdovanotojo sàþi-
ningumà, jis bet kuriuo atveju privalëtø gràþinti tai, kà yra gavæs pagal sandorá, o jei tai neá-
manoma arba sukeltø dideliø nepatogumø ðalims, sumokëti piniginá ekvivalentà pagal turto 
vertæ, buvusià jo gavimo, suþalojimo arba perleidimo, arba restitucijos metu atsiþvelgdamas 
á tai, kuriuo metu to turto vertë buvo maþiausia. Taigi gali bûti paþeistos sàþiningo apdo-
vanotojo teisës, nes jis dovana naudojosi sàþiningai. Vadinasi, jei actio Pauliana pareiðkimo 
metu apdovanotasis nebeturi naudos ið dovanos, turëtø bûti vadovaujamasi CK 6.145 
straipsnio 2 dalies iðimtimi ir restitucija netaikoma, nes dël jos taikymo vienos ið ðaliø padëtis 
nepagrástai ir nesàþiningai pablogëtø (sàþiningo apdovanotojo), o kitos atitinkamai pagerëtø.  

Nustatant ginèijamo sandorio ðaliø sàþiningumà sandorio turinys konkreèioje situaci-
joje gali skirtis. Tai priklauso nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje as-
menys veikia. Gana iðsamiai sàþiningumo nustatymo kriterijai atskleisti A. Safonovas v. T. 
Safonova ir kt. byloje [27]. Civilinë teisë átvirtina sàþiningumo prezumpcijà, todël turtà ágijæs 
asmuo laikomas sàþiningu ágijëju, kol nëra árodyta prieðingai (CK 4.26 str. 2 d.). CK 6.67 
straipsnis átvirtina ðio principo iðimtis ir nesàþiningumo prezumpcijà ávardydamas atvejus, kai 
preziumuojamas skolininko ir treèiosios ðalies nesàþiningumas. Iðnagrinëjus CK 6.67 
straipsnyje iðvardytus atvejus atkreiptinas dëmesys, kad kreditorius gali pasiremti nesàþi-
ningumo prezumpcija, jei sandoris yra dviðalis (iðskyrus minëto straipsnio 5 p.), nes visais 
atvejais naudojama formuluotë „skolininkas sudarė sandorį su … asmeniu“. Ið minëto 
straipsnio formuluotës neaiðku, ar kreditorius galëtø pasiremti nesàþiningumo prezumpcija, 
jei sandoris sudarytas CK 6.67 straipsnyje iðvardytø asmenø naudai. Sutartis treèiojo as-
mens naudai reiðkia, kad prievolæ pagal tokià sutartá ávykdyti turi teisæ reikalauti tiek sudaræs 
sutartá skolininkas, tiek ir treèiasis asmuo, kurio naudai iðlygtas prievolës ávykdymas, jeigu 
ko kita nenumato ástatymai ar sutartis arba nelemia prievolës esmë (CK 6.191 str. 1 d.). Ðiuo 
atveju svarbu ne sandorio antrosios ðalies sàþiningumas (pvz., draudiko), o treèiosios ðalies, 
kurios naudai sutartis yra sudaryta, sàþiningumas. Sutartyje treèiojo asmens naudai reikala-
vimo teisæ skolininkui gali turëti du asmenys – ir treèiasis asmuo, ir kreditorius. Treèiasis as-
muo reikalavimo teisæ ágyja nuo to momento, kai priima siûlymà ávykdyti sutartá jo naudai 
(CK 6.191 str. 3 d.). Nuo to paties momento kreditorius praranda galimybæ atðaukti treèiojo 
asmens reikalavimo teisæ. Asmuo, kurio naudai yra sudaryta sutartis, tiesiogiai sudarant su-
tartá nedalyvauja, taèiau priëmæs siûlymà ágyja savarankiðkà reikalavimo teisæ. Kadangi nuo 
priëmimo momento treèiasis asmuo tampa sutarties ðalimi [11, p. 522–526], galima daryti 
iðvadà, kad kreditorius, pareikðdamas actio Pauliana, galëtø pasiremti sandorio ðaliø nesà-
þiningumo prezumpcija, jei árodo, kad treèioji ðalis, kurios naudai sudaryta sutartis, yra as-
muo, nurodytas bent viename CK 6.67 straipsnio pirmos dalies punkte.  

Lyginant CK 6.67 straipsnio nuostatas su Nyderlandø CK 3:46 straipsniu, pastebimi ðie 
svarbesni skirtumai. Pirma, Nyderlanduose kreditorius gali pasinaudoti sandorio ðaliø nesà-
þiningumo prezumpcija, jei jis pareiðkia actio Pauliana per vienerius metus nuo ginèijamo 
sandorio sudarymo dienos ir jei skolininkas neturëjo teisinës prievolës ðá sandorá sudaryti. 
Jei skolininkas turëjo teisinæ prievolæ sudaryti ginèijamà sandorá, nesàþiningumo prezump-
cija pasiremti negalima. Skolininko bankroto atveju nesàþiningumo prezumpcija galioja, jei 
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ginèijamas sandoris yra sudarytas per vienerius metus iki bankroto bylos iðkëlimo. CK laiko 
poþiûriu neriboja kreditoriaus galimybës pasiremti ginèijamo sandorio ðaliø nesàþiningumo 
prezumpcija. Manyèiau, kad tai pagrásta, nes nustatoma sutrumpinta vieneriø metø ieðkinio 
senatis, kuri skatina kreditoriø imtis neatidëliotinø veiksmø, kad apskritai galëtø pasinaudoti 
actio Pauliana institutu. Antra, Nyderlandø CK nustatoma ðaliø nesàþiningumo prezumpcija 
ne tik dviðaliams sandoriams, bet ir kitiems vienaðaliams sandoriams, kurie buvo nukreipti á 
konkreèius su skolininku susijusius asmenis. Kodekse vartojama konstrukcija „skolininkas 
sudarė sandorį su … asmeniu ar … asmeniui”. Trečia, preziumuojama, kad skolininkas ne-
buvo bona fides ne tik sandorio, sudaryto dël skolos, kurios mokëjimo terminas dar nebuvo 
suëjæs, sumokëjimo, bet ir dël tokios skolos sumokëjimo uþtikrinimo.  

Tiek CK 6.67 straipsnyje, tiek Nyderlandø CK pateikiamas baigtinis sàraðas atvejø, kai 
ðalies nesàþiningumas preziumuojamas, ir jis negali bûti plaèiai aiðkinamas. Visais kitais at-
vejais galioja sandorá sudariusiø asmenø sàþiningumo prezumpcija, kurià turi paneigti san-
dorá ginèijantis kreditorius [25; 28]. Pabrëþtina, kad po 2001 m. liepos 1 d. kreditorius gali 
pasiremti CK 6.67 straipsnyje átvirtinta nesàþiningumo prezumpcija ir ginèijant sandorius, 
sudarytus iki minëtos datos, jeigu nepasibaigæ ieðkinio senaties terminai (CK patvirtinimo, 
ásigaliojimo ir ágyvendinimo ástatymo 42 str. 1 d.).  
 

III. Sandorio negaliojimo teisiniai padariniai skolininkui ir treèiajam asmeniui 
 

Nyderlandø CK 3:45 straipsnio 4 dalis pabrëþia actio Pauliana instituto specifikà nuo 
kitø sandoriø pripaþinimo negaliojanèiais pagrindø ir átvirtina, kad kreditorius, kuris dël san-
dorio padarytos þalos já ginèija, anuliuoja ðá tik savo labui ir ne daugiau nei patirtai þalai atly-
ginti. Tokia pati nuostata átvirtinta ir CK 6.66 straipsnio 4 dalyje, kad sandorio pripaþinimas 
negaliojanèiu sukelia pasekmes, pirma, tik ieðkiná dël sandorio pripaþinimo negaliojanèiu pa-
reiðkusiam kreditoriui ir, antra, tik tiek, kiek bûtina kreditoriaus teisiø paþeidimui paðalinti. 
Ðioje straipsnio dalyje bûtent yra átvirtinta actio Pauliana specifika nuo kitø sandorio pripaþi-
nimo negaliojanèiu pagrindø. Nyderlandø CK komentare [10, p. 1140–1144] pabrëþiama, 
kad skolininkas negali turëti naudos ið sandorio pripaþinimo negaliojanèiu, ir nurodoma, kad 
sandorio pripaþinimo negaliojanèiu padarinys turi dvejopà santykiná poveiká: pirma, jis ga-
lioja tik actio Pauliana pareiðkusiam kreditoriui ir, antra, ne daugiau nei reikia kreditoriaus 
teisiø paþeidimui paðalinti. Sandoris gali bûti panaikinamas tik kreditoriaus-ieðkovo naudai, 
vadinasi, kreditoriaus interesus paþeidþiantis skolininko sudarytas sandoris gali tebesieti 
skolininkà su sandorio antràja ðalimi ir skolininkas negali pasinaudoti sandorio pripaþinimo 
negaliojanèia aplinkybe, kad atsidurtø geresnëje padëtyje nei antroji sandorio ðalis.  

Tiek skolininkui, tiek treèiajam asmeniui, kuris privalo gràþinti ið skolininko ágytà turtà, 
sandorio pripaþinimas negaliojanèiu sukelia teisines pasekmes tik tiek, kiek bûtina kredito-
riaus teisiø paþeidimui paðalinti. Sandorá pripaþinus negaliojanèiu pirmiausia patenkinami 
ieðkovo kreditoriaus reikalavimai, o likæs turtas bûtinai gràþinamas skolininkui [10, p. 1109]. 
Skolininkui turtas turi bûti gràþinamas, nes yra pripaþástamas negaliojanèiu teisinis pagrin-
das (sandoris), kuriuo ðis turtas buvo perleistas kitai sandorio ðaliai, ir yra taikoma restitucija, 
kad kiekviena sandorio ðalis turi gràþinti tai, kà yra gavusi (CK 6.145 str.). Pripaþinto nega-
liojanèiu sandorio antroji ðalis ágyja reikalavimo teisæ á sumokëtà kainà, taèiau ji praranda 
sutartimi gautà ir skolininko savanoriðkai jai atiduotà laimëjimà, nes visas turtas gràþinamas 
skolininkui.1 Galima daryti iðvadà, kad skolininkas atsiduria palankesnëje padëtyje ir ið 
sandorio pripaþinimo negaliojanèiu laimi prieð antràjà sandorio ðalá.  
                                                 

1 Tarkime, skolininkas sudarė pirkimo–pardavimo sutartį už 100 litų, nors reali parduodamo turto vertė – 170 
litų, t. y. sutartis su dovanojimo elementu, kuria skolininkas savanoriškai perdavė 70 litų laimėjimą antrai sandorio 
šaliai. Actio Pauliana pagrindu ši sutartis pripažįstama negaliojančia ir nukreipiamas ieškovo kreditoriaus 80 litų 
reikalavimas. Kreditoriaus reikalavimas yra visiškai patenkinamas, o skolininkui grąžinamas likęs turtas, kurio ver-
tė šiuo atveju – 90 litų (reali turto vertė – 170 litų, kreditoriaus reikalavimas – 80 litų). Vadinasi, skolininkas dėl 
sandorio pripažinimo negaliojančiu atgauna tai, ką buvo perleidęs pirkimo–pardavimo sutartimi kitai šaliai, nors 
pirkėjas pardavėjo atžvilgiu yra sąžiningas.  
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Antroji sandorio ðalis gali iðsaugoti skolininko jai savanoriðkai perduotà laimëjimà 
dviem atvejais:  

Pirma, jei sandorio dalykas yra dalus ir teismas gali pripaþinti negaliojanèia tik sutarties 
dalá (CK 1.96 ir 6.226 str.), jei tai leis patenkinti kreditoriaus reikalavimà. Sandorio dalies pri-
paþinimas negaliojanèia nedaro sutarties negaliojanèios tik jeigu ði gali galioti ir be jos [10, 
p. 1303]. Ar sutartis gali bûti palikta galioti, turi bûti sprendþiama atsiþvelgiant á sàlygos 
svarbà konkreèiai sutarèiai, ar tai neprieðtaraus protingumo, teisingumo ir sàþiningumo prin-
cipams. Pavyzdþiui, kai ginèijamu sandoriu yra perduodami arba kitaip kito asmens nuosa-
vybën perleidþiami du savarankiðki daiktai arba sandorio dalykas yra dalus, sandorio dalies 
pripaþinimas neturëtø sukelti didesniø sunkumø. Atsiþvelgiant á tai, kad sandorio dalis yra 
pripaþástama negaliojanèia kreditoriaus reikalavimu, skolininkas neturi teisës remtis argu-
mentu, kad be ðios sandorio dalies, kuri pripaþástama negaliojanèia, nebûtø sudaræs sando-
rio, ir reikalauti, kad bûtø pripaþintas negaliojanèiu visas sandoris. Manau, kad visais atvejais 
turëtø bûti siekiama pripaþinti sutarties dalá negaliojanèia, jei tik ji gali galioti be jos ir jei jos 
uþtenka kreditoriaus reikalavimui patenkinti, nes CK 6.66 straipsnio 4 dalis átvirtina, kad san-
dorio pripaþinimas negaliojanèiu sukelia teisines pasekmes tik tiek, kiek bûtina kreditoriaus 
teisiø paþeidimui paðalinti.  

Antra, antroji ginèijamo sandorio ðalis gali pasiremti CK 6.51 straipsnio 1 dalimi ir ávyk-
dyti prievolæ uþ skolininkà bei perimti kreditoriaus teises, susijusias su skolininku. Minëto CK 
6.51 straipsnio 1 dalis numato, kad tretieji asmenys gali patenkinti kreditoriaus reikalavimà 
be skolininko sutikimo, jei dël nukreipto iðieðkojimo gali netekti tam tikrø teisiø á tà turtà. Va-
dinasi, antroji sandorio ðalis, ávykdþiusi prievolæ uþ skolininkà, laimi 70 litø ir ágyja regreso 
teisæ reikalauti,  kad skolininkas ávykdytø prievolæ. Ðiuo atveju antroji sandorio ðalis iðsaugo 
teisiná pagrindà (sandorá), kuriuo jai buvo perleistas turtas. Vis dëlto antroji sandorio ðalis, 
prieð pasiremdama CK 6.51 straipsnio 1 dalimi, turëtø pasidomëti, ar nëra daugiau kredito-
riø, kuriø interesus su skolininku sudarytas sandoris galëtø paþeisti, nes kiti skolininko kre-
ditoriai galës ginèyti visà sandorá actio Pauliana pagrindu. Jeigu antroji sandorio ðalis ávykdo 
uþ skolininkà prievolæ kaip treèiasis asmuo ir kiti kreditoriai pareiðkia actio Pauliana dël to 
paties skolininko sandorio pripaþinimo negaliojanèiu, ji gali tik padidinti reikalavimo nemo-
kiam skolininkui sumà. Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad turto ið skolininko ágijëjas 
gali iðsaugoti jai perduotà laimëjimà, jei sandorio dalykas yra dalus ir jei antrajai sandorio 
ðaliai yra naudinga vadovautis CK 6.51 straipsniu. Kitu atveju turto ágijëjas praranda laimë-
jimà ir ágyja reikalavimo teisæ á nemokø skolininkà sumokëtos kainos arba skolininkui per-
duoto turto apimtimi bei teisæ reikalauti nuostoliø dël sandorio pripaþinimo negaliojanèiu at-
lyginimo.  

Pripaþinus atlygintinà sandorá negaliojanèiu ir taikant abipusæ restitucijà1 galioja ben-
dra taisyklë, kad kiekviena sandorio ðalis turi gràþinti kitai ðaliai tai, kà yra ið jos gavusi, pa-
gal pripaþintà negaliojanèiu sandorá. Jei patenkinus kreditoriaus reikalavimà lieka turto, jis 
antrosios sandorio ðalies turi bûti gràþinamas skolininkui. Turto gràþinimo metu antroji san-
dorio ðalis yra ir skolininkas, ir kreditorius kitos sandorio ðalies (skolininko) atþvilgiu, taèiau 
ði sandorio ðalis negali remtis CK 6.130 straipsniu ir áskaityti savo reikalavimo (sumokëtos 
kainos pagal sandorá, pripaþintà negaliojanèiu), nes laikoma, kad sandorio dalykas visada 
buvo skolininko turto dalis ir jis neteisëtai priklauso kitam asmeniui, kuris privalo já gràþinti. 
Be to, áskaitymas negalimas, nes nesàþininga antroji sandorio ðalis gali tapti privilegijuotoja, 
palyginti su kitais skolininko kreditoriais. Jei likæs turtas yra gràþinamas skolininkui, antroji 
sandorio ðalis patenka á bendrà eilæ su kitais kreditoriais, kuriø reikalavimai bus tenkinami 
bendra tvarka pagal tai, kada kiekviena prievolë turëjo bûti ávykdyta. Pripaþinto negaliojanèiu 
sandorio ðalis skolininko kreditoriumi tapo nuo panaikinto sandorio sudarymo momento. 

                                                 
1 CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 44 str., Šeštosios knygos X skyriaus normos dėl re-

stitucijos taikomos ir sprendžiant ginčus, kilusius iš civilinių santykių, atsiradusių iki šio kodekso įsigaliojimo, jeigu 
restitucija taikoma įsigaliojus šiam kodeksui.  
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Skolininkui bankrutavus arba já restruktûrizavus antrosios sandorio ðalies reikalavimai bus 
tenkinami proporcingai su kitais kreditoriais.  

Antroji atlygintino sandorio ðalis, kurios nuosavybën nesàþiningas skolininkas perleido 
turtà, gràþinimo pareigà turi tuomet, jei ji pati yra nesàþininga (CK 6.66 str. 5 d., Nyderlandø 
CK 3:45 str. 5 d.). Jeigu turtas perleistas sàþiningai treèiajai ðaliai, restitucija negalima. Vadi-
nasi, kreditorius gali visà savo reikalavimà nukreipti á skolininkà ir antràjà sandorio ðalá, net 
jei pastaroji perleido ágytà ið skolininko turtà sàþiningai treèiajai ðaliai. Jø atsakomybë yra 
solidari [25], nes jie savo bendrais prieð kreditoriø nukreiptais veiksmais paþeidë kredito-
riaus interesus (CK 6.6 str. 3 d.). Nesant galimybës taikyti restitucijà sàþiningiems ágijëjams, 
t. y. nesant galimybës gràþinti turto natûra, restitucija taikytina sumokant jø vertæ pinigais, 
buvusià jo gavimo, suþalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsiþvelgiant á tai, kuriuo 
metu to turto vertë buvo didþiausia (CK 6. 146 str. ir 6.147 str. 2 d.). Vadinasi, perleidusi turtà 
nesàþininga ðalis atsakys ne maþesne apimtimi, kà yra gavusi ið sàþiningos treèiosios ðalies. 
Neatlygintino sandorio atveju gràþinimo pareigà turi ir sàþiningas turto ágijëjas, nebent áro-
dytø, kad actio Pauliana pareiðkimo metu dël neatlygintino sandorio nebeturi naudos (pla-
èiau ðis klausimas nagrinëjamas ðio darbo 2.4 skyriuje).  
 

Iðvados 
 

Apibendrinant moksliniame darbe iðnagrinëtà teorinæ ir praktinæ medþiagà galima pa-
daryti ðias esmines iðvadas: 

1. Actio Pauliana instituto taikymo pagrindinës sàlygos: pirma, kreditorius turi neabejo-
tinà ir galiojanèià reikalavimo teisæ; antra, skolininkas neturëjo teisinës prievolës sudaryti 
ginèijamo sandorio; trečia, sandoris paþeidþia kreditoriaus teises; ketvirta, atlygintino sando-
rio ðalys buvo nesàþiningos jo sudarymo metu.  

2. Actio Pauliana, kaip specifinis kreditoriaus interesø gynimo bûdas, yra iðimtinai 
skirtas ieðkiná pareiðkusio kreditoriaus interesams ginti: sandorio pripaþinimas negaliojanèiu 
teisines pasekmes sukelia tik ieðkiná pareiðkusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek bûtina jo teisiø 
paþeidimui paðalinti.  

3. Kreditorius gali pareikðti actio Pauliana ne tik tuomet, kai prievoliniai teisiniai santy-
kiai tarp kreditoriaus ir skolininko atsirado iki ginèijamo sandorio sudarymo, bet ir tais atve-
jais, kai prievoliniai teisiniai santykiai tarp jo ir skolininko atsirado sudarius ginèijamà san-
dorá, taèiau iki nuosavybës teisës á sandoriu perduodamà daiktà perëjimo treèiajam asmeniui 
momento (iki daikto perdavimo, jei ástatymai ar sutartis nenustato ko kita).  

4. CK 6.66 straipsnis átvirtintà nuostatà, kad kreditorius gali ginèyti skolininko sudary-
tus sandorius, bûtina aiðkinti atsiþvelgiant á besivystanèius visuomeninius santykius, todël 
actio Pauliana galima ginèyti ne tik tiesiogiai skolininko sudarytus sandorius, bet ir skolininko 
kreditoriø sudarytus sandorius, kurie paþeidë kitø skolininko kreditoriø teises.  

5. Jei dël skolininko sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, bankrutuoja arba 
be kreditoriaus sutikimo sumaþina ar sunaikina pateiktà prievolës ávykdymo uþtikrinimà, sko-
lininkas ágyja teisæ reikalauti ávykdyti prievolæ nedelsiant, o kartu ir teisæ pareikðti actio Pau-
liana.  

6. Bendra taisyklë, kad actio Pauliana galima ginèyti tik tuos skolininko sandorius, ku-
riø sudaryti ðis neturëjo teisinës prievolës. Sandorio sudarymo neprivalomumo sàlyga nëra 
bûtina actio Pauliana pareiðkimo sàlyga, jei yra ginèijami sandoriai, kuriais buvo suteikta 
pirmenybë kitiems skolininko kreditoriams ir kurie buvo sudaryti skolininkui esant nemo-
kiam.  

7. Kreditoriaus teisës yra paþeidþiamos ir tais atvejais, kai sumaþëja skolininko realus 
turtas arba kitaip apsunkinama kreditoriaus galimybë nukreipti savo reikalavimo patenkinimà 
á kità skolininko turtà, nors formaliai, vertinant jo piniginæ iðraiðkà, turtas gali bûti ir nesuma-
þëjæs. Pabrëþiama, kad vertinant, ar skolininko sudarytas sandoris paþeidë kreditoriaus inte-
resus, bûtina padaryti iðvadà, kad ginèijamas sandoris ið tikrøjø paþeidë kreditoriaus teises.  
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8. Atsiþvelgiant á prievoliø ávykdymo uþtikrinimo instituto esmæ, actio Pauliana galima 
ginèyti ne tik sandorius, lëmusius skolininko nemokumà arba pirmenybës kitam kreditoriui 
suteikimà, bet ir sumaþino ákeisto turto vertæ, kuria buvo uþtikrinta kreditoriaus reikalavimo 
teisë.  

9. Remiantis pagrindiniu civilinës teisës principu, kad sàþiningo ágijëjo teisës turi bûti 
ginamos, darytina iðvada, kad actio Pauliana pagrindu pripaþástant negaliojanèiu vienaðalá 
atlygintinà sandorá bûtina atsiþvelgti á ðalies, kurios naudai buvo sudarytas sandoris, sàþi-
ningumà.  

10. Neatlygintinas sandoris gali bûti pripaþintas negaliojanèiu nepaisant treèiojo as-
mens sàþiningumo, taèiau sprendþiant sandorio pripaþinimo negaliojanèiu teisiniø pasekmiø 
(restitucijos) klausimà á treèiosios ðalies sàþiningumà turëtø bûti atsiþvelgta. Sàþininga tre-
èioji ðalis, ágijusi turtà neatlygintino sandorio, paþeidþianèio skolininko kreditoriaus interesus, 
pagrindu, turëtø gràþinti toká turtà arba jo vertæ, buvusià actio Pauliana pareiðkimo metu ar 
kai suþinojo arba turëjo suþinoti, kad skolininkas buvo nesàþiningas (pagal CK 6.145 str.      
2 d.).  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The fountainhead of civil institute of actio Pauliana derives from Roman law that established 
the main principles of it. The present thesis deals with the application of actio Pauliana as one of the 
specific creditors’ measure in the view of developing social relations. Moreover, it presents the main 
questions that can arise for the creditors in defence of their rights.  

The purpose of the thesis is in the light of the national law and practice of the Supreme Court 
of Lithuania, comparing with the provisions of the Civil Code of the Netherlands to analyze the 
provisions of actio Pauliana application. The thesis aims to attract attention to certain aspects that 
are of the paramount importance while interpreting and applying the provisions of actio Pauliana. 
The creditor can avoid the transaction of debtor if: 1) the debtor has concluded it without being 
obliged to do so; 2) in concluding the transaction, the debtor and the person with whom the debtor 
acted knew or should have known that the interests of the creditors would be defeated as a result;      
3) the transaction prejudiced the creditor’s rights. Nevertheless, the author of the paper emphasizes 
that on the basis of actio Pauliana it is allowed to challenge the transactions made by the other 
persons than debtor; in the case of unilateral transaction it is necessary to proof that the person who 
was the object of the transaction knew when the transaction was performed that the interests of 
creditors would thereby be defeated; the injury can evidence in different ways and there is no 
requirement that due to transaction debtor would become insolvent; the annulment of the transaction 
has to have subsequences only in respect of creditor and as much as his claim and etc.  
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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje kalbama apie krovinių tarptautinio vežimo keliais teisinį reglamentavimą. 
Daugiausia dėmesio skiriama 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties 
konvencijai (toliau – CMR konvencija), kuri yra vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų 
transporto teisės srityje. Nagrinėjamos CMR konvencijos taikymo sąlygos, vežimo sutarties 
pagal šią konvenciją sudarymo tvarka, jos turinys, ypatumai, skirtumai nuo ekspedijavimo su-
tarties, aptariami vežimo teisinio santykio subjektai, važtaraščio reikšmė. Atskirai aptaria-
mos imperatyvios CMR konvencijos nuostatos ir jų taikymo ypatumai teismų praktikoje. 

Autorė pateikia Lietuvos nacionalinių įstatymų ir teismų praktikos šioje srityje analizę, 
taip pat kitų valstybių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos ypatybes.  
 

1. Pagrindiniai teisinio reguliavimo ðaltiniai 
 

Skirtingø valstybiø nacionaliniai ástatymai skirtingai reglamentuoja sutarèiø, taip pat ir 
veþimo, sudarymo tvarkà, formà, vykdymà, ðaliø atsakomybæ. Transporto teisë priklauso tai 
srièiai, kurioje itin reikalingas pagrindiniø nuostatø vienodas supratimas bei aiðkinimas. Lie-
tuvos integracijos á Europos Sàjungà procese svarbu, kaip Lietuva laikosi tarptautiniø sutar-
èiø ir susitarimø, taip pat ir veþimø srityje. Paþymëtina, kad tarptautiniai veþimai yra sritis, rei-
kalaujanti tam tikrø taisykliø unifikavimo tarptautiniu mastu. Dël ðios prieþasties transporto 
srityje priimta nemaþai tarptautiniø sutarèiø, konvencijø, pasiraðyta dviðaliø tarpvalstybiniø 
sutarèiø.  

Viena svarbiausiø tarptautiniø sutarèiø transportavimo srityje yra 1956 m. CMR kon-
vencija1. Ðià Konvencijà parengë Jungtiniø Tautø Organizacijos Ekonominës komisijos Euro-
pai (EKE) Vidaus transporto komitetas. CMR konvencija ásigaliojo nuo 1961 m. liepos 2 d., o 
jos tekstas buvo parengtas prancûzø ir anglø kalbomis, turinèiomis vienodà juridinæ galià. 

                                                 
1 Santrumpa CMR – iš prancūziško Konvencijos pavadinimo reikšminių žodžių – Convention relative au 

contrat de transport international de merchandise par route. 
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CMR konvencija buvo papildyta 1978 m. liepos 15 d. protokolu, kuriuo pakeistas Kon-
vencijos 23 straipsnis, numatantis, kad kompensacijos suma, privaloma mokëti veþëjui, pra-
radusiam visà arba dalá krovinio, ribojama nebe auksiniais frankais, kaip buvo numatyta pir-
minëje CMR konvencijos redakcijoje, o atsiskaitymo vienetu, apibûdinamu kaip „specialiø 
teisiø vienetas“ (angl. Special Drawing Right; pranc. le Droit de tirage special tel; vok. das 
Sonderziehungsrecht), aprobuotu Tarptautinio valiutos fondo. Ðis protokolas ásigaliojo 1980 
m. gruodþio 28 d. 

1993 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës potvarkiu Nr. 169 p. Lietuva pri-
sijungë prie CMR konvencijos ir ðios Konvencijos 1978 m. liepos 5 d. Protokolo. Oficialus 
CMR konvencijos tekstas su átrauktu á já 23 straipsnio pakeitimu paskelbtas 1998 m. gruodþio 
4 d. „Valstybës þiniose“ [1]. 

CMR konvencija pirmà kartà átvirtino bendras tarptautinës privatinës teisës nuostatas 
tarptautiniams veþimams automobiliais. Ðiø nuostatø tikslas buvo visø pirma unifikuoti:  

1) veþimo dokumentus; 
2) atsakomybës reguliavimà; 
3) reikalavimus dël þalos atlyginimo; 
4) santykiø tarp siuntëjo ir veþëjo, kaip veþimo sutarties ðaliø, teisiná reguliavimà; 
5) daugelá nuostatø, reglamentuojanèiø krovinio gavëjo, nesanèio veþimo sutarties ða-

limi, teises ir pareigas. 
Be CMR konvencijos, tarptautinius kroviniø veþimus keliais Lietuvoje dar reglamen-

tuoja tarpvalstybiniai dviðaliai susitarimai tarp Lietuvos Respublikos ir kitø valstybiø. 
Kroviniø veþimo keliais santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio ko-

dekso (toliau – CK) Ðeðtosios knygos XL skyrius, Lietuvos Respublikos keliø transporto ko-
deksas (toliau – KTK) [2], Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodþio 24 d. 
ásakymu Nr. 497 patvirtintos Kroviniø tarptautiniø veþimø keliø transportu taisyklës1 [3]. 

Tarptautinius kroviniø veþimus keliais reglamentuoja ir kai kurios kitos Lietuvos Res-
publikos Seimo ratifikuotos tarptautinës sutartys bei susitarimai2. 

Jei tarptautiniai veþimai vykdomi pagal TIR-CARNET dokumentus, reikia vadovautis ir 
1957 m. Muitinës konvencija dël tarptautinio kroviniø veþimo su TIR knygelëmis (TIR kon-
vencija). Prie jos Lietuva prisijungë 1993 m. vasario 11 d. Vyriausybës potvarkiu Nr. 1115 p.3 
[8]. Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 patvirtino TIR 
konvencijos ágyvendinimo nuostatas „Dël muitinës konvencijos dël tarptautinio kroviniø ga-
benimo su TIR knygelëmis“ [9]. O 2002 m. spalio 29 d. priëmë ðiø nuostatø pakeitimus [10]. 

                                                 
1 CMR konvencija yra specialus aktas bendrojo teisės akto – CK atžvilgiu. Ji numato ypatingas taisykles, 

kurios turi būti taikomos vežant krovinius tarptautiniais maršrutais kelių transportu, t. y. vežimo sutarties šalių 
teises ir pareigas, unifikuotą dokumentų sistemą, pretenzijų ir ieškinių pareiškimo tvarką ir pan. Tokių ypatingų 
taisyklių nenustato joks kitas Lietuvos teisės aktas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarime Nr. 31 nuro-
dyta, kad vadovaujantis principu lex specialis generali derogat (specialus įstatymas pakeičia bendrąjį) kolizijos 
atveju privalu remtis CMR konvencija [4, p. 6]. Be to, ir KTK, įsigaliojusiame nuo 1996 m. gruodžio 11 d., yra 
nuoroda, kad krovinių tarptautinių vežimų už atlyginimą santykius reguliuoja 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo 
keliais konvencija, pasirašyta Ženevoje (39 str. 1 d.). 

21996 m. rugsėjo 24 d. įstatymu Nr. I–1532 Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas 1970 m. Europos šalių 
susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) [5]. Juo 
siekiama suvienodinti keleivių ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais reikalavimus, kontrolės prietaisų trans-
porto priemonėse naudojimo tvarką; 1997 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII–536 Lietuvos Respublikos Seimo 
ratifikuotą 1990 m. Laikinojo įvežimo konvenciją (Stambulo konvencija), kuria siekiama nustatyti vienodas 
laikinojo įvežimo sąlygas, supaprastinti ir suderinti muitinės procedūras [6]. 1999 m. balandžio 21 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 454 nustatyta ATA knygelių (tarptautinio tam tikrų prekių laikinojo įvežimo 
dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją) išdavimo tvarka; Pavojingų krovinių vežimui taikytina taip pat 1957 
m. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) [7] ir kt. 

3 TIR knygeles išduoda Tarptautinė automobilių sąjunga (IRU) nacionaliniams garantijas teikiantiems subjek-
tams. Lietuvoje TIR knygeles vežėjams išduoda Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. 
TIR sistemos esmė: nacionalinis garantinis susivienijimas sumoka visus muitus ir mokesčius, jeigu yra rizika, kad 
nesusimokės pats vežėjas. Pati TIR knygelė yra garantija, ir jos pateikimas muitinei savaime yra realių garantijų 
veikimo įrodymas.  
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Kroviniø veþimo dokumentuose vartojami tarptautiniai prekybos terminai (INCO-
TERMS), aiðkinami pagal Tarptautiniø prekybos rûmø parengtas oficialias prekybos terminø 
aiðkinimo taisykles – INCOTERMS. Ðiuo metu galioja ðiø taisykliø 2000 m. redakcija. 

Reikðmingu CMR konvencijos nuostatø aiðkinimo ðaltiniu laikytinas Lietuvos Aukðèiau-
siojo Teismo senato 2001 m. birþelio 15 d. nutarimas Nr. 31 „Dël teismø praktikos, taikant 
Þenevos 1956 m. tarptautinio kroviniø veþimo keliais sutarties konvencijà (CMR)“ [4] (toliau 
– LATS nutarimas Nr. 31). Ðiame nutarime bei Senato aprobuotoje apþvalgoje suformuotos 
nuostatos dël Lietuvos teismø praktikos ðioje srityje suvienodinimo, atskirø Konvencijos 
straipsniø aiðkinimo ir jø taikymo. Paþymëtina, kad nutarimu aprobuotoje apþvalgoje pa-
teiktas atskirø CMR konvencijos straipsniø patikslintas vertimas á lietuviø kalbà, kuriuo ir bus 
vadovaujamasi ðiame leidinyje. 
 

2. CMR konvencijos taikymas 
 

Konvencijos 1 straipsnio 1 punkte nurodoma, kad „ši Konvencija taikoma kiekvienai 
kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinys perduo-
damas ir yra priimamas (pristatytas) valstybės – Konvencijos narės teritorijoje“. 

Siekiant nustatyti, ar veþimui yra taikytina CMR konvencija, reikia iðsiaiðkinti:  
1) ar buvo veþama keliø transporto priemone (automobiliu, automobiliu vilkiku, prie-

kaba, puspriekabe). Veþimà transporto priemone reikëtø aiðkinti kaip krovinio, o ne 
automobilio, skirto parduoti, transportavimà, t. y. krovinio veþimà bûtent transporto 
priemone (ant jos), nes automobiliui, jei jis vaþiuoja pats (nors jis yra prekë), trans-
portuoti CMR konvencija netaikoma. Taèiau automobilis, jei jis veþamas kita trans-
porto priemone (ant jos), yra krovinys ir jam veþti CMR konvencija taikoma; 

2) ar buvo veþama sausumos keliais; 
3) ar buvo veþama uþ uþmokestá. Sàvokos „uþmokestis“ teismai neturëtø traktuoti tik 

kaip piniginio atlygio. Uþmokestis gali bûti ir tam tikrø lengvatø veþëjams suteiki-
mas, jei tos lengvatos vertë atitinka veþimo kainà; 

4) ar buvo veþami kroviniai. Kroviniais laikytini bet kokie kilnojamieji daiktai, iðskyrus 
tuos, kurie numatyti CMR konvencijos 1 straipsnio 4 punkte; 

5) ar veþimas yra tarptautinis, t. y. krovinio iðsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingø 
ðaliø teritorijoje. Jei krovinio veþimo sutartyje numatytos krovinio pakrovimo ir iðkro-
vimo vietos yra toje paèioje valstybëje, tai CMR konvencija netaikytina, net jei ve-
þant kroviná buvo kirstos tos valstybës sienos. Pavyzdþiui, kroviniø gabenimas ið Vi-
durio Rusijos á Kaliningrado sritá, kai gabenama per Lietuvos Respublikos teritorijà. 

Lemiamu veiksniu nustatant, ar veþimas yra tarptautinis, yra tos pakrovimo ir 
iðkrovimo vietos, kurios suderintos sutartyje, o ne tos, kuriomis tapo realiai vykdant 
sutartá. Bet jei tikslios pakrovimo ir iðkrovimo vietos sutartyje nëra ir pasirinkti palie-
kama veþëjui, tai lemiamu veiksniu nustatant, ar veþimas buvo tarptautinis, tampa 
faktinës veþimo pradþios ir jo pabaigos vietos. Jei veþant kroviná siena nebuvo kirsta 
dël paskesniø siuntëjo nurodymø, veþimui taikytina CMR konvencija, vidaus veþi-
mas dël minëtø siuntëjo nurodymø taps „tarptautinis“.  

6) ar krovinio iðsiuntimo vietos ir(arba) krovinio gavimo vietos valstybë yra Konvenci-
jos narë. 

Esant ðioms sàlygoms, kroviniø tarptautinio veþimo už atlyginimą sutarèiai, veþëjo, si-
untëjo ir gavëjo tarpusavio santykiams, pareigoms bei atsakomybei taikoma CMR konven-
cija. 

Galimi dar du CMR konvencijos taikymo kroviniø veþimams atvejai: 
1) jei transporto priemonë su kroviniu dalá kelio veþama jûra, geleþinkeliu, vidaus van-

dens keliu, oro transportu, ir krovinys ið transporto priemonës yra neperkraunamas. 
Paþymëtina, kad jei krovinys yra iðkraunamas patikrinti, tvarkyti numatant sàlygà, 
jog vëliau jis bus veþamas automobiliu, CMR konvencija taikoma. Bet jei krovinys 
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iðkraunamas ið transporto priemonës sandëliuoti pagal CMR konvencijos 16 
straipsnio 2 punktà, kai veþëjas negali toliau vykdyti sutarties, veþimas laikomas 
baigtu ir tuomet santykiams, atsirandantiems iðkrovus kroviná, CMR konvencija 
netaikoma; 

2) jei sutarties ðalys numatë savo susitarime taikyti Konvencijos nuostatas, teismas, 
spræsdamas ginèà, vadovausis sutartimi, iðskyrus atvejus, kai taikoma ginèo spren-
dimui taikoma teisë imperatyviai nustato kitas taisykles arba kai paèioje Konvenci-
joje yra nurodyta, kad ji netaikoma. Pavyzdþiui, tokie atvejai, kai CMR konvencija 
negalëtø bûti taikoma, nors ðalys susitartø jà taikyti, yra numatyti Konvencijos 1 
straipsnio 4 punkte: 

a) veþimams, vykstantiems pagal tarptautines paðto konvencijas; 
b) palaikø veþimams; 
c) baldø veþimams persikraustant. 

CMR konvencijos nuostatos, nustaèius, kad buvo veþama pagal ðià Konvencijà, taiky-
tinos ne visiems teisiniams santykiams, o tik tiems, kurie yra Konvencijos konkreèiai regla-
mentuoti. 

CMR konvencija taikoma veþimo sutartims (ne veþimui apskritai, nes, pavyzdþiui, gali 
bûti sudaromos keliø veþimo etapø atskiros sutartys, kai kurioms ið jø CMR konvencija ne-
bus taikoma), kuriø viena ðalis yra veþëjas. Ar veþëjas veþa kroviná pats, ar pasitelkæs kitus 
asmenis, nesvarbu. Svarbu, kad veþëjas yra veþimo sutarties ðalis. Todël veþimo sutartá rei-
kia skirti nuo ekspedijavimo sutarties ir automobilio nuomos (panaudos) sutarèiø. Ekspedi-
javimo sutarèiai (nors jà atskirti nuo veþimo sutarties, kaip bus teigiama vëliau, kartais nëra 
paprasta), taikomi nacionaliniai ástatymai. Lietuvoje ekspedicijos sutartá reglamentuoja CK 
XLI skyrius. 

Ekspedicijos sutartis laikytina pagalbine sutartimi, susijusia su transporto paslaugø tei-
kimu. Tokia sutartimi siekiama, kad krovinio siuntëjas ir gavëjas nebevykdytø jiems nebû-
dingø funkcijø. Transporto ekspedicijos sutartimi viena ðalis (ekspeditorius) ásipareigoja uþ 
atlyginimà ir kitos ðalies – kliento (kroviniø siuntëjo ar gavëjo) lëðomis teikti arba organizuoti 
sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinio veþimu. Ekspeditoriai yra veþëjø ir 
klientø tarpininkai. Transporto organizacijø klientø aptarnavimo veikla yra vadinama ekspe-
dicija (lot. expeditio – iðsiuntimas). 

Kroviniø ekspedijavimo ir kroviniø ekspedicijos sutarties sampratas pateikia CK. Krovi-
nių ekspedijavimas – tai krovinio veþimo organizavimas ir su tuo susijæ veiksmai, numatyti 
kroviniø ekspedijavimo sutartyje (CK 6.824 str. 1 d.). Kroviniø ekspedicijos sutartimi viena 
ðalis (ekspeditorius) ásipareigoja uþ atlyginimà kitos ðalies – uþsakovo (uþsakovo kliento) lë-
ðomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su kroviniø veþimu 
(CK 6.824 str. 3 d.). 

Ekspeditorius uþ transporto sutarties neávykdymà arba netinkamà ávykdymà atsako 
sutartyje nustatytu dydþiu ir tvarka (CK 6.826 str. 1 d.). Jeigu ekspeditorius árodo, kad sutar-
tis buvo paþeista dël to, jog buvo neávykdyta arba netinkamai ávykdyta veþimo sutartis, tai 
ekspeditoriaus atsakomybë klientui nustatoma pagal tas paèias taisykles, pagal kurias eks-
peditoriui yra atsakingas atitinkamas veþëjas (CK 6.826 str. 2 d.) [11]. 

Uþsakovas (uþsakovo klientas) privalo pateikti ekspeditoriui dokumentus arba kità in-
formacijà apie krovinio savybes, jo veþimo sàlygas ir kità bûtinà informacijà, kad ekspedito-
rius galëtø tinkamai ávykdyti savo prievoles (CK 6.827 str. 1 d.). Uþsakovas (uþsakovo klien-
tas) atsako ekspeditoriui uþ nuostolius, kuriuos ekspeditorius gali patirti dël to, jog klientas 
jam nepateikë reikiamø dokumentø ir kitos informacijos apie krovinio savybes, jo veþimo 
sàlygas, taip pat kitokià informacijà, kuri buvo bûtina tam, kad ekspeditorius tinkamai ávyk-
dytø savo pareigas (CK 6.827 str. 4 d.). Ekspeditorius privalo praneðti klientui apie gautos 
informacijos trûkumus, o jeigu gauta ne visa informacija – pareikalauti ið kliento visos rei-
kiamos informacijos, taip pat turi teisæ sustabdyti sutarties vykdymà tol, kol tokia informacija 
bus pateikta (CK 6.827 str. 2 ir 3 d.). 
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Veþimo sutartá reikia taip pat skirti nuo automobilio su vairuotoju nuomos sutarties, ku-
riai CMR konvencija netaikoma. Ðiø sutarèiø atskyrimo kriterijai skirtingose valstybëse ðiek 
tiek skiriasi. Prancûzijoje, jei sutartyje yra nustatytas atlyginimas uþ nuvaþiuotus kilometrus 
veþant kroviná, tokios sutarties objektas yra automobiliø nuoma, o jeigu sutartimi susitariama 
veþti kroviná uþ nustatyto dydþio atlyginimà, tokia sutartis laikoma veþimo sutartimi. Austrijoje 
pagrindinis kriterijus, apibûdinantis automobiliø nuomos sutartá, yra tas, kad nuomininkui 
perduodama transporto priemonë ir suteikiama galimybë duoti valdingus ágaliojimus auto-
mobilio vairuotojui krovinio veþimo metu. Tokiu atveju veþëjas yra nuomotojas. Anglijoje 
áprasta atsiþvelgti á tai, kas priþiûri krovinio veþimà ir kaip apskaièiuojamas atlyginimas uþ ve-
þimo paslaugas. Automobilio nuomos sutarèiai bet kuriuo atveju CMR konvencija netai-
koma, todël automobilio savininko atsakomybë yra daug maþesnë negu veþëjo pagal CMR 
konvencijà [12]. Lietuvoje transporto priemoniø nuoma teikiant vairavimo ir techninës prie-
þiûros paslaugas reguliuojama CK 6.512–6.521 straipsniais, ði sutartis aiðkiai atribojama nuo 
krovinio veþimo sutarties, todël minëtai nuomos sutarèiai CMR konvencija netaikoma.  

CMR konvencija reglamentuoja ðiuos klausimus: 
1) veþëjo atsakomybæ uþ krovinio praradimà arba jo sugadinimà; 
2) veþëjo atsakomybæ uþ pavëluotà krovinio pristatymà; 
3) kroviniu disponuojanèio asmens teises duoti nurodymus veþëjui; 
4) vaþtaraðèio turiná ir teisinæ galià; 
5) ávykiø, trukdanèiø pristatymà, vyksmo padarinius; 
6) kai kurias papildomas veþëjo, siuntëjo ir gavëjo pareigas; 
7) kai kuriuos gavëjo teisinio statuso, ieðkinio senaties, teismingumo klausimus ir kt. 
CMR konvencija nereguliuoja tokiø klausimø kaip: 
1) veþimo sutarties ásigaliojimas ir teisinë jos prigimtis; 
2) sutarties galiojimas; 
3) pareigø pakraunant, iðkraunant, iðdëstant krovinius paskirstymas ir atsakomybë uþ 

ðias operacijas; 
4) atlygio uþ veþimà klausimø, iðskyrus CMR konvencijos 13 straipsná ir ieðkinio senatá; 
5) klausimø, susijusiø su prastova (iðskyrus kai kuriø reikalavimø senatá); 
6) ákeitimo, sulaikymo ir kitø teisiø. 
CMR konvencijoje nesureguliuoti ir ðie klausimai: veþëjo atsakomybë uþ transporto 

priemonës nepateikimà, veþëjui suteikiamos teisës palikti jo veþamà kroviná kaip uþstatà 
arba já areðtuoti, pavojingø kroviniø veþimo specifika, muitinës procedûros veþant kroviná, 
veþëjo regreso tvarka savo darbuotojams ir agentams, transporto priemoniø nuoma arba 
panauda veþimams ir kt. Tokie ginèai spræstini pagal nacionalinius ástatymus. 

 
3. Krovinio veþimo tarptautiniais marðrutais teisinis santykis  

ir jo subjektai 
 

Sisteminë CMR konvencijos normø analizë leidþia daryti iðvadà, kad tarptautinio ve-
þimo sutartis yra susitarimas, kuriuo viena ðalis (vežėjas) ásipareigoja atveþti kroviná (pristatyti 
já á paskirties vietà gavëjui), o kita ðalis (siuntėjas) – sumokëti veþimo uþmokestá. Apibûdinant 
ðios sutarties ypatumus paþymëtina, kad veþimas yra pagrindinė paslauga pagal sutartá, o 
krovinio priëmimas veþti – pagrindinis sutarties turinys.  

Minëta sutarties sàvoka leidþia laikyti sutartá dviðale, atlygintine. Tarptautinëje prakti-
koje beveik visuotinai priimta, kad sutartis, kurià numato CMR konvencija, yra konsensualinė 
sutartis [13]. Be Konvencijoje numatytø nuostatø, jai teismas taiko áprastinius sutarèiø reika-
lavimus, taip pat ir nustatant sutarties ðalis. Nors kai kurie autoriai laiko ðià sutartá realine, 
nes sieja jos ásigaliojimà su krovinio priëmimu veþti, mûsø nuomone, ji laikytina konsensua-
line, nes Konvencija nesieja sutarties galiojimo su faktiniu krovinio priëmimu, kaip turëtø bûti 
realinës sutarties atveju. Sutarties konsensualumas lemia, kad bet kurie su sutarties ðaliø 
teisnumu arba veiksnumu susijæ klausimai spræstini pagal nacionalinius ástatymus. 
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CMR konvencijos tekste minimi siuntëjas, veþëjas ir krovinio gavëjas, bet tiksliai nenu-
sakoma jø teisinë padëtis. Krovinio veþimo tarptautiniais marðrutais sutartis, sudaryta pagal 
CMR konvencijos nuostatas, laikytina sutartimi treèiojo asmens naudai (CK 6.191 str.), todël 
ðios sutarties ðalys yra krovinio siuntëjas ir veþëjas. 

Siuntėju laikytinas asmuo, savo vardu sudaræs sutartá su veþëju, bet nebûtinai prekiø 
pardavëjas, jei pastarasis pats nesudarë sutarties su veþëju. Tai reiðkia, kad CMR konven-
cijos prasme siuntëjas yra veþimo uþsakovas. Krovinio siuntëjas gali bûti ir fizinis, ir juridinis 
asmuo. 

Vežėjas – asmuo, kuris savo vardu ásipareigoja atlikti tarptautiná veþimà prisiimdamas 
atsakomybæ ir savo lëðomis. Jei kroviná gabena keli veþëjai, kiekvienas jø, tapæs sutarties 
ðalimi, ja iðlieka ir tada, kai veþimo procesà tæsia kitas veþëjas. Pagal Lietuvos ástatymus ve-
þëju, veþanèiu krovinius tarptautiniais marðrutais, gali bûti tiktai ámonës, turinèios licencijà, 
iðduotà Valstybinës keliø transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (KTK 8 str.       
2 p.). 

Daþnai pats veþëjas yra ir ekspeditorius, á kurio funkcijas áeina ne tik veþimas, bet ir 
prekiø ið siuntëjo priëmimas, saugojimas, tvarkymas, draudimas, muitinës formalumø atliki-
mas ir kt. Taigi á kroviniø gabenimà gana daþnai átraukiamas ne tik asmuo, tiesiogiai gabe-
nantis kroviná, bet ir kiti asmenys: ekspeditoriai, agentai, komisionieriai. Jei ekspeditorius 
sutartyje ásipareigoja kroviná veþti savo vardu, nors ir realiai neturi nuosavo transporto, laiky-
tina, kad ekspeditorius prisiima atsakomybæ uþsakovui uþ veþimà, nors jis krovinio pats ir 
negabens. Nors CMR konvencijoje ðis klausimas nëra iðsamiau sureguliuotas, tarptautinë 
praktika daþniausiai laikosi nuostatos, kad jei asmuo sudaro krovinio veþimo á paskyrimo 
punktà sutartá, bet veþa ne pats, o paveda tai daryti treèiajam asmeniui subrangos pagrindu, 
jis (sudaræs sutartá, nors faktiðkai krovinio neveþæs) vis tiek yra pirmasis veþëjas, o faktinis 
veþëjas yra kitas veþëjas. Tokiais atvejais ir pirmasis, ir antrasis veþëjai atsakys uþsakovui 
pagal CMR konvencijos VI skyriaus nuostatas, kuriose numatyta veþimà paeiliui vykdþiusiø 
keliø veþëjø atsakomybë uþ krovinio praradimà, sugadinimà arba pristatymo termino virði-
jimà. 

Tarptautinëje praktikoje daþniausiai pasitaikanti nuostata yra ta, kad ieðkovas, siekian-
tis ekspeditoriaus, kaip veþëjo, atsakomybës, turi árodyti, jog ekspeditorius pagal sutartá 
buvo ásipareigojæs veþti kroviná savo vardu ir rizika. Patrauktas atsakomybën ekspeditorius, 
atlyginæs þalà jà patyrusiam asmeniui, ágyja regreso teisæ á kroviná tiesiogiai sugadinusá ar 
praradusá arba pristatymo terminà virðijusá veþëjà. 

CMR konvencijos 3 straipsnyje átvirtinta nuostata, kad pagal ðià Konvencijà veþëjas at-
sako ne tik uþ savo, bet ir uþ savo agentø bei kitø asmenø, kuriø paslaugomis jis naudojasi, 
veiksmus ir klaidas, jei ðie agentai ir kiti asmenys vykdo jo ápareigojimus. Tokiais asmenimis 
laikytini ûkio subjektai (ámonës), kuriø ásipareigojimai veþëjui neretai aptariami iðsamioje ra-
ðytinëje pavedimo sutartyje, arba asmenys (vairuotojai), susijæ su veþëjo ámone darbo teisi-
niais santykiais.1 Taigi esant ginèui dël nuostoliø, patirtø veþant, veþimo ámonë krovinio 
siuntëjui, gavëjui arba jiems atstovaujantiems asmenims atsako pagal CMR konvencijos 3 
straipsnio nuostatas, o veþëjo darbuotojas, atstovas, komisionierius veþëjui – pagal nacio-
nalinius ástatymus [14]. 

Ne visiems teisiniams santykiams, atsiradusiems ið tarptautinio veþimo pagal CMR 
konvencijà, taikomos Konvencijos nuostatos, o tik tiems, kurie joje reglamentuoti. Konven-
cija nereglamentuoja veþëjo regreso tvarkos savo tarnautojams, agentams, komisionieriams, 
atstovams. Ðiems santykiams taikytini nacionaliniai ástatymai. 
                                                 

1 Pažymėtina, kad Konvencijos originalo kalbomis 3 str. minimos trys asmenų grupės, tarp jų ir tarnautojai 
(darbuotojai) (carrier shall be responsible for the acts and ommissions of his agents, servants and of any other 
persons). Tai svarbu, nes dažnai konkrečiai krovinį veža būtent vežėjo įmonės darbuotojas, su kuriuo sudaryta 
darbo sutartis. Tokiu atveju vežėjo (įmonės) atsakomybei yra taikomos CMR konvencijos nuostatos, o darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartį, ar kitų asmenų, sudariusių pavedimo sutartį, atsakomybė vežėjui nustatoma va-
dovaujantis nacionaliniais įstatymais. Tokia išvada buvo padaryta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nuta-
rime Nr. 31 [4]. 
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Jei krovinius gabena ne tik veþëjas, sudaræs veþimo sutartá ir ásipareigojæs nugabenti 
kroviná, bet ir kiti asmenys: ekspeditoriai, agentai, komisionieriai ir pan., kuriø paslaugomis 
veþëjas naudojasi, tai kilus ginèui dël nuostoliø, patirtø veþimo metu, veþëjo atsakomybei 
krovinio siuntëjui, gavëjui ar kitiems ágaliotiems asmenims taikoma CMR konvencija, o ve-
þëjo tarnautojø, agentø, komisionieriø, atstovø atsakomybei veþëjui taikomi nacionaliniai 
ástatymai tos valstybës, kurioje nagrinëjama byla.  

Gavėjas nelaikytinas veþimo sutarties ðalimi. Tais atvejais, kai Konvencija suteikia jam 
teisæ atlikti tam tikrus teisiðkai reikðmingus veiksmus, jis vis dëlto netampa sutarties ðalimi, o 
yra treèiasis asmuo, kurio naudai sudaryta veþimo sutartis. Aptariant gavëjo teisinæ padëtá 
paþymëtina, kad gavëjas nëra sutarties ðalis, todël jis nëra ápareigotas priimti kroviná. Bet jei 
jis reikalauja perduoti jam kroviná ir antràjá vaþtaraðèio egzemplioriø, atsiranda jo (gavëjo) pa-
reiga padengti skolas, susijusias su vaþtaraðtyje nurodytais mokëjimais (CMR konvencijos 
13 str. 2 p.). 

CMR konvencija nereguliuoja veþimo sutarties turinio bei formos. Konvencija nesieja 
sutarties galiojimo su vaþtaraðèio áforminimu arba jo perdavimu, todël ji nelaikytina formalia. 
Tai reiðkia, kad dël veþimo gali bûti susitarta bet kokia forma, t. y. ne tik suraðant ðaliø pasi-
raðomà dokumentà, bet pasikeièiant raðtais, uþsakymais, telegramomis, telefonogramomis, 
telefakso praneðimais arba kitais telekomunikacijø galiniais árenginiais perduodama infor-
macija, taip pat ir þodþiu.  

Pagrindiniais veþimo sutarties turinio elementais laikytini: 
a) nurodymas veþimo paslaugos kaip sutarties dalyko (pakrovimo vietos, marðruto, ið-

krovimo vietos ir t. t.); 
b) pristatymo vieta ir perdavimas gavëjui arba jo ágaliotam asmeniui;  
c) susitarimas dël uþmokesèio uþ veþimà.  
Krovinio veþimo sutartá patvirtinantis dokumentas yra vaþtaraðtis, kurio turinys, forma ir 

galiojimas yra aptarti CMR konvencijos 4–9 straipsniuose. Pagal CMR konvencijos 9 straips-
nio 1 punktà važtaraštis yra prima facie įrodymas, kad yra sudaryta vežimo sutartis, jos sąlygų 
patvirtinimas, taip pat įrodymas, kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon1. Taigi vaþtaraðtis 
yra: 

a) prima facie árodymas, kad sudaryta veþimo sutartis; 
b) veþimo sutarties sàlygø árodymas, t. y. dokumentinis árodymas, patvirtinantis ne tik 

sutarties sudarymà, bet ir jos turiná, net jei ir nëra raðytinës formos veþimo sutar-
ties2; 

c) patvirtinimas, kad veþëjas priëmë kroviná veþti; 
d) árodymas, kad krovinys ir pakuotë buvo iðoriðkai tinkami, o krovinio vietø skaièius, 

þymëjimas ir numeravimas atitiko vaþtaraðtyje nurodytus duomenis (jei nëra pas-
tabø) (CMR konvencijos 9 str. 2 p.).  

Kita vertus, vaþtaraðèio praradimas arba neteisingas uþpildymas, jei krovinys buvo at-
gabentas, taip pat negalëtø bûti pagrindas paneigti susitarimo dël ávykusio veþimo bei ve-
þimo sutarties aiðkinimo pagal CMR konvencijà. Veþëjas negali bûti atleistas nuo atsakomy-
bës tik dël to, kad nëra vaþtaraðèio. Pagal vyraujanèià tarptautinæ praktikà, jei vaþtaraðtis uþ-
pildytas neteisingai (pvz., nurodyti klaidingi duomenys) arba neiðsamiai (pvz., nëra kuriø 
nors duomenø, privalomø áraðyti á vaþtaraðtá), teismas turi nustatyti tikruosius sutarties ðaliø 
ketinimus. Tokius ðaliø ketinimus teismai iðsiaiðkina remdamiesi raðytinëmis sutartimis, ve-
þimo uþsakymais, dalykiniu ðaliø susiraðinëjimu ir kitais byloje surinktais árodymais. 

                                                 
1 Tekste pateiktas patikslintas teksto vertimas, kuris originalo kalbomis yra toks: angl. The consigment note 

shall be prima facie evidence of the making of the contract of carriage, the conditions of the contract and the 
receipt of the goods by carrier arba pranc. La lettre de voiture fait foi, jusqu’a preuve du contraire, des conditions 
du contrat et la reception de la marchandise par le transporteur.  

2 Tokia išvada pateikta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarime Nr. 31, kurio 12 punkte nurodyta, 
kad esant byloje CMR važtaraščiui, akivaizdžiai įrodytam faktui, jog vežimas įvyko, važtaraštyje nurodytam vežė-
jui ir krovinio gavėjui, važtaraštis yra įrodymas, kad buvo susitarta (sudaryta sutartis) dėl vežimo, be to, vežimas 
atliktas [4]. 
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Vaþtaraðtis labai svarbus dël ðiø aplinkybiø: 
1) esant ginèui, jei nëra vaþtaraðèio, labai sunku árodinëti, jog buvo susitarta, nes 

vaþtaraðtis yra veþimo sutarties sudarymo patvirtinimas, taip pat árodymas, kad kro-
vinys veþëjo þinion yra perëjæs iki tol, kol nebus árodyta prieðingai (CMR konvenci-
jos 9 str.1 p.); 

2) pagal CMR konvencijos 7 straipsnio 3 punktà, jei vaþtaraðtyje nëra nuorodos, kad 
krovinys veþamas pagal CMR konvencijà (o jei nëra vaþtaraðèio, nëra ir tokios nuo-
rodos), veþëjas neturi teisës riboti savo atsakomybës dydþio pagal Konvencijos 
nuostatas ir visiðkai atsako pagal nacionalinius ástatymus; 

3) Konvencijos 9 straipsnio 2 punktas átvirtina árodymø prezumpcijà. Jeigu vaþtaraðtyje 
nëra áraðyta motyvuotø pastabø dël krovinio ir pakuotës bûklës, tai iki prieðingo áro-
dymo laikoma, kad krovinio ir pakuotës iðorë priëmimo metu buvo tinkamos bûklës 
ir kad krovinio vietø skaièius, jo þymëjimas ir numeracija atitiko vaþtaraðèio áraðus. 
Taigi veþëjas turëtø áraðyti atitinkamas sàlygas á vaþtaraðtá, kad prireikus bûtø leng-
viau jas árodinëti. 

Pagal Konvencijos 5 straipsná iðduodami trys vaþtaraðèio egzemplioriai. Tarptautinës 
keliø sàjungos (IRU) parengta pavyzdinë vaþtaraðèio forma, pagal kurià siuntëjui paliekamas 
raudonas vaþtaraðèio egzempliorius, veþëjui – þalias, krovinio gavëjui – mëlynas, vietiniams 
nacionaliniams tikslams – juodas. Paþymëtina, kad CMR konvencijoje nëra numatytos sank-
cijos uþ daugiau nei trijø vaþtaraðèio egzemplioriø naudojimà, todël praktikoje nesilaikoma 
Konvencijos 5 straipsnio reikalavimø ir paprastai grynai praktiniais tikslais naudojama dau-
giau vaþtaraðèio egzemplioriø. Tinkamai patvirtintø vaþtaraðèiø kopijø arba fotokopijø, kuriø 
gali prireikti muitinës ir kitokiems formalumams atlikti, gali bûti iðduodamas neribotas kiekis. 

Konvencijos 5 straipsnyje nurodyta, kad bûtina iðduoti vaþtaraðtá, nors konkreèiai ir 
nenurodoma, kuri ið veþimo sutarties ðaliø tai turi padaryti. Ið straipsnio formuluotës „pirma-
sis vaþtaraðèio egzempliorius perduodamas siuntëjui, antrasis lydi kroviná, o treèiasis lieka 
pas veþëjà” iðeitø, kad paprastai já iðduoda veþëjas, o uþpildo krovinio siuntëjas. Nustatyti, 
kas tiksliai uþpildë vaþtaraðtá, yra svarbu, jei veþëjas praðo atleisti já nuo atsakomybës dël 
netinkamø nuorodø vaþtaraðtyje (dël pristatymo vietos ir kt.). 

Vaþtaraðtis turi bûti pasiraðytas abiejø ðaliø – krovinio siuntëjo ir veþëjo. Daþnai prakti-
koje vietoje paraðø ant vaþtaraðèio dedami atitinkamø asmenø spaudai. Tai laikytina pasira-
ðymu. Ðaliø nepasiraðytas vaþtaraðtis neturi árodomosios reikðmës pagal Konvencijos 9 
straipsnio 1 punktà, t. y. nëra prima facie árodymas, kad krovinys perduotas veþëjo þinion. 
Vaþtaraðtis, pasiraðytas treèiojo asmens savo vardu, negalios. Bet nepasiraðytas vaþtaraðtis 
nedaro negaliojanèios paèios veþimo sutarties. Jai vis dëlto taikomos CMR konvencijos 
nuostatos. Tokiu atveju ðaliø ketinimai yra árodinëjami kitomis árodinëjimo priemonëmis.  

Pagal CMR konvencijos 8 straipsnio 1 punktà veþëjas, priimdamas kroviná, privalo pa-
daryti du dalykus. Visø pirma jis turi patikrinti:  

a) ar teisingai vaþtaraðtyje nurodytas krovinio vietø skaièius, jo þenklinimas ir numera-
cija; 

b) krovinio ir pakuotës iðorinæ bûklæ. Jei poreikio ar galimybës tai patikrinti akivaizdþiai 
nëra, veþëjas turëtø paþymëti vaþtaraðtyje, jog tokios galimybës nebuvo.  

Nors Konvencijos 8 straipsnio 2 punkte reikalaujama motyvuotai pagrásti pastabas ir 
nurodymus, bet faktiðkai pastabos dël kroviniams skirtø vietø skaièiaus bei numeriø nerei-
kalauja motyvacijos. Tuo tarpu visos pastabos dël krovinio iðorinës bûklës bei pakuotës ve-
þëjo turi bûti motyvuotos ir glaustai iðdëstytos, pavyzdþiui, veþëjas nurodo aptiktus trûkumus 
bei apraðo, kokiu bûdu jis atliko patikrinimà, kurio metu nustatë trûkumus. Jei pakuotës pa-
þeidimas buvo þinomas arba akivaizdus, taèiau veþëjas apie tai vaþtaraðtyje neáraðë atitin-
kamø pastabø, siuntëjas atleidþiamas nuo atsakomybës uþ nuostolius. Jei veþëjas neturi ga-
limybiø patikrinti kroviniams skirtø vietø skaièiaus bei kroviniø þymëjimo ir numeriø, vaþta-
raðtyje turëtø pateikti savo pastabas. Pakankamomis galimybëmis atlikti patikrinimà laikyti-
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nos galimybës, kuriomis pasinaudoti galëtø sàþiningas veþëjas. Bûtent veþëjui tenka árodi-
nëjimo naðta, kad jis neturëjo pakankamai galimybiø patikrinti. 

Visos pastabos turi bûti átrauktos á vaþtaraðtá iki tol, kol pirmasis vaþtaraðèio egzemplio-
rius bus galutinai perduotas siuntëjui. Pastabos, vëliau áraðytos kituose dviejuose vaþtarað-
èio egzemplioriuose, árodomosios reikðmës neturi. 
 

4. CMR konvencijos imperatyvios nuostatos ir jø taikymas 
 

CMR konvencijoje, kitaip nei kituose privatinës teisës norminiuose aktuose, sutarties 
ðalims palikta maþai laisvës, nes dauguma Konvencijos nuostatø yra imperatyvios. Ðis CMR 
konvencijos nuostatø imperatyvus pobûdis nustatytas Konvencijos 41 straipsnio 1 punkte, 
kuriame nurodoma: 

Nepažeidžiant 40 straipsnio nuostatų visi susitarimai, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai 
nukrypstama nuo šios Konvencijos, laikomi negaliojančiais. Tokio susitarimo negaliojimas 
nesukelia kitų sutarties nuostatų negaliojimo. 

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 31 (54 p.) nurodë, kad: 
Esant vežimams, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai, vežėjai turi teisę dėl nuostolių pa-

skirstymo susitarti kitaip, negu numatyta CMR konvencijos 37 ir 38 straipsniuose (40 str.). Tai 
išimtis iš CMR konvencijos 41 straipsnio nuostatų, pagal kurias visi susitarimai, kuriais tiesio-
giai ar netiesiogiai nukrypstama nuo CMR konvencijos, laikomi negaliojančiais [4]. 

Atkreiptinas dëmesys, kad CMR konvencijos 41 straipsnio 1 punkto nuostatos negali 
bûti pakeistos arba apskritai eliminuotos remiantis nacionaline teise arba ðaliø susitarimu. 
Nagrinëjamos normos tikslu laikytinas siekis plaèiau taikyti unifikuotas CMR konvencijos tai-
sykles kroviniø veþimams autotransportu.  

Paprastai ðiø dienø Lietuvos kroviniø transportavimo automobiliø keliais praktikoje la-
bai daþnai susiduriama su uþsakymais veþti kroviná arba kroviniø veþimo sutartimis, kuriø te-
kste apstu nuostatø, prieðtaraujanèiø CMR konvencijos 41 straipsnio 1 punkto nuostatoms. 
Daþniausiai pasitaikantys nukrypimai nuo CMR konvencijos yra ðie: 

a) ðaliø susitarimai, pagal kuriuos iðduodamos ávairiausios garantijos dël krovinio 
pristatymo termino; 

b) ðaliø susitarimai, numatantys ávairiausias baudas arba delspinigius uþ veþimo sutar-
ties paþeidimus; 

c) ðaliø susitarimai dël nacionalinës teisës taikymo; 
d) ðaliø susitarimai dël didesnës veþëjo atsakomybës, nei numatyta Konvencijoje; 
e) susitarimai dël nuostoliø atlyginimo natûra; 
f)  ávairûs susitarimai, kuriais veþëjas prisiima papildomus ásipareigojimus, pavyzdþiui, 

pareiga tikrinti, ar gaunami ir siuntëjo dokumentai tikri ir ar atitinka reikalavimus; 
g) ávairûs susitarimai, apribojantys arba panaikinantys veþëjo atsakomybæ arba apribo-

jantys draudiko subrogacijos teises. 
Atkreiptinas dëmesys, kad tokie susitarimai negalioja ab initio, taèiau jie nedaro nega-

liojanèios visos sutarties, ir teismas, nagrinëjantis bylà, turi taikyti ne susitarimo sàlygas, 
prieðtaraujanèias CMR konvencijai, o CMR konvencijos nuostatas. 
 

4.1. Árodinëjimo naðtos paskirstymas 
 

CMR konvencijos 40 straipsnio 2 punkte numatyta imperatyvi nuostata, draudþianti bet 
kokias sutarties sàlygas, kurios árodymø naðtà gali perkelti kitai ðaliai. 

Jei veþëjas nori pasinaudoti jam pasiûlytomis (nustatytomis) gynimo priemonëmis 
(CMR konvencijos 17 str. 2 p. bei 17 str. 4 p.,), t. y. paneigti savo kaltës prezumpcijà, jis turi 
ávykdyti visus CMR konvencijos 18 straipsnyje numatytus reikalavimus, susijusius su árodinë-
jimo naðta. Jeigu veþëjas nepateikia visø Konvencijos 18 straipsnyje numatytø árodymø, t. y. 
nepaneigia savo atsakomybës prezumpcijos, ji lieka galioti. 
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CMR konvencijos 18 straipsnio 1 punktas numato árodinëjimo naðtà veþëjui – „veþëjas 
turi árodyti, kad krovinys prarastas, jo trûksta ar pristatytas ne laiku dël CMR konvencijos 17 
straipsnio 2 punktas numatytø aplinkybiø.“ Taigi jei veþëjas nori bûti atleistas nuo atsako-
mybës, jis turi árodyti, kad krovinio praradimas, sugadinimas arba pristatymo termino virðiji-
mas atsirado dël ieðkovo netinkamø veiksmø, aplaidumo ar netinkamø instrukcijø, paslëptø 
krovinio trûkumø arba aplinkybiø, kuriø veþëjas negalëjo iðvengti [15].  

CMR konvencija nenumato jokiø árodinëjimo taisykliø, todël árodinëjimo laipsnis (lygis) 
gali skirtis – tai priklauso nuo nacionaliniø ástatymø specifikos ir teismø praktikos tendencijø, 
árodymø tyrimo ir vertinimo klausimais. 

Paþymëtina, kad kontinentinës teisës sistemos teismai yra linkæ formuoti grieþtesná po-
þiûrá á veþëjà, árodinëjantá nurodytas aplinkybes, nei bendrosios teisës sistemos valstybiø tei-
smai, nors pastaruoju metu praktika ðioje srityje vienodëja. 1  

CMR konvencijos 18 straipsnio 2 punkte numatyta, kad jei veþëjas árodo, jog susida-
rius aplinkybëms krovinys prarastas ar sugadintas dël vieno ar keliø 17 straipsnio 4 punkte 
nurodytø rizikos faktoriø, tai preziumuojama, kad nuostoliai dël to ir buvo patirti. 

Taèiau ieðkovas gali árodyti, kad praradimas ar sugadinimas nëra atsiradæs visiðkai 
arba ið dalies dël vieno ið ðiø rizikos faktoriø. 

Ðios nuostatos esmë yra ta, kad norëdamas apsiginti pagal CMR konvencijos 17 
straipsnio 4 punkto nuostatas veþëjas turi árodyti galimybæ tø pagrindø, kuriais jis grindþia 
savo atleidimà nuo atsakomybës. Jei veþëjas árodinëjimo procese pasiekia minëtà tikslà, tai 
árodinëjimo naðta pakinta ir tada jau ieðkovas turi árodyti, kad praradimas arba þala buvo 
nulemti ne veþëjo nurodytø rizikos faktoriø, kuriais jis grindþia savo atleidimà nuo atsakomy-
bës, o paties veþëjo neatsargumo ar kitø su ypatinga rizika nesusijusiø aplinkybiø [17].  

Vis dëlto kas yra neatsargumas arba kitø su ypatinga rizika nesusijusiø aplinkybiø turi-
nys ir kas lemia veþëjo kaltës prezumpcijos paneigimà, kiekvienu atveju priklauso nuo to, 
kaip atskirø jurisdikcijø teismai aiðkina ir taiko CMR konvencijos 17 ir 18 straipsniø nuosta-
tas. Jei ieðkovui pasiseka árodyti veþëjo neatsargumà, tai pagal Konvencijos 17 straipsnio 1 
punktà ir veþëjas laikomas atsakingu. Neabejotina, kad daþnai veþëjams labai sunku, o kar-
tais beveik neámanoma tiesiogiai árodyti, kad praradimas arba suþalojimas atsirado dël vieno 
ið CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto numatytø atvejø, ypaè jei krovinio praradimo 
arba sugadinimo mechanizmas, daþnai pats savaime tai daro neámanomà arba kartais bûna 
objektyviai sunku atkurti ávykio aplinkybes, kad jos parodytø, kas ið tikrøjø atsitiko.  

R. Wijffelsas savo straipsnyje „Teisinis CMR konvencijos aiðkinimas: kontinentinis po-
þiûris“ iðnagrinëjo ne maþiau kaip 30 skirtingø teismø sprendimø Belgijoje, Prancûzijoje, Va-
karø Vokietijoje, Olandijoje, Italijoje, Austrijoje ir padarë iðvadà, kad ðie sprendimai rodo ne 
maþiau kaip 12 skirtingø CMR konvencijos nuostatø, susijusiø su veþëjo atleidimu nuo atsa-
komybës pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punktà, aiðkinimo (ypaè CMR konvencijos 
17 str. 4 p. „c” p. p. ir 18 str. 2 p.) taikymo atvejø. Autoriaus nuomone, ðiø normø 12 skir-
tingø aiðkinimo ir taikymo praktikos atvejai vienas nuo kito skiriasi 360 laipsniø [18]. 
 

4.2. CMR konvencijos nuostatos, susijusios su atskirø krovinio  
draudimo sutarèiø sàlygø negaliojimu 

 
CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punktas átvirtinta labai svarbi taisyklë, susijusi su kai 

kuriø krovinio draudimo sutarèiø atskirø sàlygø negaliojimu. Ðios normos CMR konvencijos 
41 straipsnio 2 punkto oficialiai paskelbtas lietuviðkas vertimas skamba taip: 

                                                 
1 Vokietijos Aukščiausiasis Teismas nustatė, jog tik prima facie įrodymai yra priimtini, taigi Vokietijos teismai 

gali atsižvelgti į tiesioginius faktus bei aplinkybes, kurios, priklausomai nuo praktikos, paprastai parodo konkrečią 
įvykių eigą [16]. 

Panašios pozicijos laikosi ir bendrosios teisės sistemos šalių teismai, kai tai susiję su atleidimu nuo atsako-
mybės dėl vagystės arba paslėptų krovinio trūkumų. 
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„Negaliojančiomis pripažįstamos visos sąlygos, kuriomis krovinio draudėjo teisės per-
duodamos vežėjui, ir visos kitos panašios sąlygos...“ 

Norime atkreipti ypatingà dëmesá á tai, jog oficialus CMR konvencijos 41 straipsnio 2 
punkto mus dominanèio sakinio vertimas yra netikslus1. Tikslesnis vertimas yra toks: 

„Negaliojančia pripažįstama bet kokia sąlyga, pagal kurią vežėjas pagal krovinio drau-
dimo sutartį tampa naudos gavėju2, taip pat bet kokia analogiška sąlyga, ...“ 

Minëtas oficialaus Konvencijos teksto vertimo á lietuviø kalbà neatitikimas iðplaukia ir ið 
paèios Konvencijos nuostatø aiðkinimo – Konvencijos 6 straipsnio 2 punkto „e“ p. p. numa-
toma krovinio siuntëjo teisë nurodyti vaþtaraðtyje instrukcijas dël krovinio draudimo. Ið to ið-
eina, kad veþëjas, jei ávykdytø tokias instrukcijas ir apdraustø gabenamà kroviná, pagal kro-
vinio draudimo sutartá taptø draudëju su visomis ið to plaukianèiomis teisëmis ir pareigomis, 
kurias draudimo sutartyje ágyja draudëjas. O tokia teisinë padëtis tiesiogiai prieðtarautø ofi-
cialiai paskelbto CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punkto vertimo á lietuviø kalbà nuosta-
toms. Ið tikrøjø pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punktà negaliojanèiomis pripaþásta-
mos tik tokios krovinio draudimo sutarties sàlygos, pagal kurias veþëjas krovinio draudimo 
sutartyje ágyja naudos gavëjo (treèiojo asmens) teises, arba sàlygos, pagal kurias krovinio 
draudimo sutartis veþëjui tiesiogiai arba netiesiogiai naudinga. 

CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punkto átvirtintos taisyklës, susijusios su krovinio 
draudimo tikslu – kad veþëjas visais atvejais bûtø atsakingas uþ gabenamo krovinio prara-
dimà arba sugadinimà, o tai savaime verèia veþëjà stengtis neprarasti ir nesugadinti krovinio 
ir taip padidinti veþëjo „rûpinimàsi“ veþamu kroviniu bei bendrà veþëjo atsargumà [12]. 
Svarbu nustatyti, kada gi kroviná drausti veþëjui yra naudinga. Manome, kad kroviná pagal 
krovinio draudimo sutartá veþëjui gali bûti naudinga drausti tada, kai kroviná praradus arba 
sugadinus (uþ tai atsakingas veþëjas) dël sudarytos krovinio draudimo sutarties sàlygø: 

a) veþëjui apskritai netaikoma atsakomybë, nes draudimo sutartyje numatoma sàlyga, 
kad draudikas, sumokëjæs draudimo iðmokà uþ prarastà arba sugadintà kroviná, 
neágyja pagal subrogacijà jokiø teisiø á veþëjà arba tokiø teisiø ið anksto atsisako; 

b) veþëjas gauna uþ prarastà arba sugadintà kroviná draudimo iðmokà – tokiais atve-
jais veþëjas, neturëdamas draudiminio intereso, savo naudai draudþia svetimo kro-
vinio praradimo ar sugadinimo rizikà. 

Deja, ðiandien Lietuvos transporto ir draudimo praktikoje pasitaiko atvejø, kai veþëjai 
veþamus svetimus krovinius draudþia savo arba krovinio gavëjo, arba siuntëjo naudai, krovi-
nio draudimo sutartyje numatydami subrogacijos prieð veþëjà negalimumà. Draudikai savo 
ruoþtu esà suinteresuoti tokio pobûdþio kroviniø draudimo sutartimis, nes tai didina drau-
dimo ámokø surinkimà ir, aiðku, draudimo kompanijø pelnà. Lietuvoje iki ðiol nebuvo civiliniø 
bylø su tokio pobûdþio problemomis, o tai leidþia daryti iðvadà, kad vis dëlto tokia praktika 
nëra pakankamai iðplëtota. Jei prieðtaraujanèios Konvencijos 41 straipsnio 2 punktui krovi-
nio draudimo sutartys sudaromos, tarp sutarties ðaliø nekyla ginèai, o jei tokie ginèai ir kyla, 
tai niekas negina savo teisiø teismine tvarka.  

Pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punkto formuluotæ krovinio draudimo sutarties 
sàlygos, pagal kurias veþëjas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudà, laikytinos negaliojan-
èiomis nuo jø sudarymo momento (ab initio) (CK 1. 95 str. 1 d.) su visomis ið tokios sàlygos 
iðplaukianèiomis teisinëmis pasekmëmis, taèiau daþniausiai tai nedaro negaliojanèios visos 
krovinio draudimo sutarties. Atkreiptinas dëmesys, kad CMR konvencijos 41 straipsnio 2 
punktas susijæs tik su krovinio draudimo sutartimis, dël kuriø veþëjas turi naudos. Tuo tarpu 
krovinio draudimo sutartis sudarinëja ir ekspeditoriai, tad manome, jog tokias sutartis suda-
ryti galima, jos neprieðtarauja CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punktui. Prieðtaravimo Kon-

                                                 
1 Angl. – „In particular, a benefit of insurance of the carrier or any other similar clause, …“; pranc. – „ En 

particulier, seraient nulls toute clause par laquelle le transporteur se ferait ceder le benefice de l’assurance de la 
marchandise ou toute autre clause analogue, …“.  

2 Pagal 1996 m. redakcijos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 str. 6 p. terminologiją „trečiuoju asme-
niu“. 
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vencijos 41 straipsnio 2 punkte nëra net ir tuo atveju, kai pagal krovinio siuntëjo arba gavëjo 
ir ekspeditoriaus sudarytos sutarties sàlygas ekspeditorius gali bûti laikomas veþëju pagal 
CMR konvencijà. Svarbiausia tai, jog ekspeditorius draudþiamo krovinio faktiðkai negabentø 
ir nesiruoðtø to daryti. 

Ekspedicinė įmonė pagal sutartį su krovinio siuntėju įsipareigojo atlikti ne tik krovinio 
išsiuntimo darbus, bet ir prisiėmė pareigą pervežti krovinį ir atsakyti už krovinio saugumą, 
nors pats ekspeditorius faktiškai krovinio negabeno, o savo vardu pasamdė kitą vežėją. 

Manytume, kad tokiomis sàlygomis sudaryta krovinio draudimo sutartis, kurioje buvo 
numatyta sàlyga – „subrogacijos prieð ekspeditoriø nebuvimas“ – turi bûti laikoma galiojan-
èia, o draudikas savo teises, ágytas pagal subrogacijà, galëtø ágyvendinti veþëjui, kuris fak-
tiðkai veþë kroviná. 

CMR konvencijos 41 straipsnio 2 punkto nuostatos uþkerta kelià sudarinëti krovinio 
draudimo sutartis, pagal kurias naudà galëtø gauti veþëjas, taèiau ði taisyklë netaikoma ve-
þëjo civilinës atsakomybës draudimui [13]. Manome, kad veþëjas, siekdamas apsaugoti 
savo verslà nuo galimø nuostoliø, susijusiø su civilinës atsakomybës taikymu jam, bei veik-
damas protingai ir rûpestingai, turëtø drausti savo civilinës atsakomybës atsiradimo rizikà ir 
taip apsaugoti savo ámonæ nuo nuostoliø bei uþtikrinti papildomà kroviniø siuntëjø ir(ar) ga-
vëjø turtiniø interesø apsaugà. V. Mikelënas savo darbe raðë: „vienu, nors ir ne paèiu reikð-
mingiausiu civilinës atsakomybës instituto bruoþu yra civilinës atsakomybës draudimas“ 
[19]. Ið tikrøjø civilinës atsakomybës draudimà sunku pervertinti, jo svarba ðiuolaikiniame 
pasaulyje yra akivaizdi. Civilinës atsakomybës draudimu uþtikrinami tiek draudëjø, kuriø civi-
linës atsakomybës draudimo rizika esti apdrausta, tiek ir nukentëjusiøjø asmenø turtiniai ir 
ekonominiai interesai. Savo ruoþtu veþëjo civilinës atsakomybës draudimo sutartis savo 
esme yra labai specifinë sutartis, nes ji visø pirma susijusi su sutartinës civilinës atsakomy-
bës draudimu, antra vertus, draudimo sutarties sàlygos su jose esanèiomis iðlygomis, drau-
dimo suma, draudiminiø ávykiø sàraðu toli graþu ne visuomet ir ne visada „perima“ ið veþëjo 
(draudëjo) pareigà atlyginti nuostolius dël sugadinto ar prarasto krovinio. Tai ápareigoja ve-
þëjà elgtis su kroviniu atsargiai ir rûpestingai. Ðià sutartá sudaro dvi verslo ámonës, t. y. drau-
dimo ámonë ir kroviniø veþimo ámonë, kuriø ðalys laisva valia gali susitarti dël vienokiø arba 
kitokiø veþëjo civilinës atsakomybës draudimo sutarties sàlygø. Galiausiai veþëjo civilinës 
atsakomybës sutartis ágauna ypatingà reikðmæ tais atvejais, kai atsitinka tai, kas gali lemti 
veþëjo civilinæ atsakomybæ.  

Ðiame straipsnyje nebuvo nagrinëti veþëjo atsakomybës, jo atleidimo nuo atsakomy-
bës uþ krovinio praradimà, sugadinimà ar pavëluotà pristatymà pagrindai. Tai itin reikðminga 
kalbant apie CMR konvencijos ypatumus. Ðie klausimai bus tolesnio temos nagrinëjimo ob-
jektas. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Article deals with the legal regulation of the international carriage of goods by road, mainly 
focussing on the provisions of 1956 Geneva Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR) as one of the main international instruments in the field of 
transport law. The scope of application of the CMR Convention, entering into a contract of carriage, 
conditions and peculiarities of the contract of carriage under the CMR Convention, differences 
between a contract of carriage and forwarding contract, parties to legal relation of carriage and legal 
significance of the consignment note are analysed in the article. Mandatory provisions of the CMR 
convention as well as peculiarities of their interpretation and application in judicial practice are 
analyzed individually.  

Author presents analysis of national law of Lithuania and judicial practice of  
Lithuanian courts related to the subject–matter, as well as peculiarities of legal regulation of 

carriage of goods by road in other states.  
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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje pateikiama išsami valdymo funkcijos analizė, nes teisinis reguliavimas val-
dymo funkcijai suteikia didelę reikšmę. Straipsnį sudaro trys dalys. 

Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjama juridinio asmens organo paskirtis – atstovauti 
juridiniam asmeniui ex officio, nors pats „atstovavimo“ terminas šiame kontekste vartojamas 
dviprasmiškai. Kadangi atstovavimo instituto skiriamasis bruožas yra atstovo fiduciarinė 
padėtis atstovaujamojo atžvilgiu, kyla klausimas: kiek tai būdinga dalyvių susirinkimui kaip ju-
ridinio asmens organui. Prieinama prie išvados, kad akcininkų susirinkimas, kaip bendrovės or-
ganas, atstovauja bendrovei pagal savo kompetenciją. Antrojoje straipsnio dalyje apibrėžiami 
kriterijai, kuriais remiantis atskiriami valdymo organai nuo kitų bendrovės organų. Pabrėžiama, 
kad valdymo funkcijos turinio nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK), nei lie-
tuviškoji jurisprudencija neatskleidžia. Todėl trečiojoje straipsnio dalyje per valdymo ekonomi-
nio turinio santykį su teisiniu reguliavimu analizę atsakoma į klausimą, ar valdymas turi kokią 
nors teisinę reikšmę, ir prieinama prie išvados, kad valdymo funkciją, priklausomai nuo bendro-
vės kapitalo nuosavybės struktūros, gali įgyvendinti nebūtinai valdymo organas. 
 

Ávadas 
 

Naujasis CK sukëlë sumaiðtá nusistovëjusioje bendrovës valdymo organø struktûroje. 
Dar prieð keletà metø niekam nekëlë abejoniø, kad bendrovës valdymo organai yra visuoti-
nis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas [1,22 str. 1 
d.]. Ásigaliojus kodeksui 2000 liepos 13 d. redakcijos Akciniø bendroviø ástatymo1 22 straips-
nio nuostata ëmë atrodyti sunkiai suderinama su CK Antrosios knygos 7 skirsnio juridinio 
asmens valdymo organø samprata. Formaliai problemos lyg ir nebuvo, nes 2.82 straipsnis – 
                                                 

1 Pranešimas buvo skaitomas iki naujos redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo įsigaliojimo. Daug techninio 
pobūdžio klausimų, nagrinėtų pranešime, buvo išspręsti įsigaliojus naujai Akcinių bendrovių įstatymo redakcijai 
(pvz., Akcininkų susirinkimas jau nebevadinamas valdymo organu), tačiau pati valdymo funkcijos analizė tebėra 
aktuali. 
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blanketinë norma, nukreipianti á jau minëtà Akciniø bendroviø 22 straipsná [2]1. Taèiau prak-
tika bei ámoniø teisës teorija pasuko kitu keliu – buvo pradëti skirti bendrovës organai ir 
bendrovës valdymo organai. Sulaukta ne tik Teisingumo ministerijos iðaiðkinimo, paskatinu-
sio pakeisti Registrø centro bendroviø reikalavimus, bet ir fundamentinio, nors ir trumpo tei-
sës teoretikø ávertinimo CK Antrosios knygos komentare. Tiek ministerija, tiek ir CK Antrosios 
knygos [3, p. 182,183] komentaro autoriai ið esmës teigë viena: sistemiðkai aiðkinant CK 
nuostatas ir iðnagrinëjus dalyviø susirinkimo vykdomas funkcijas, akcininkø susirinkimas ir 
stebëtojø taryba negali bûti priskiriami prie valdymo organø.  

Todël naujojo Akciniø bendroviø ástatymo[4] autoriai jau sàmoningai siekë iðvengti 
dviprasmybës akcininkø susirinkimà pavadindami bendrovës organu, stebëtojø tarybà – 
prieþiûros organu, o valdybà (administracijos vadovà) – valdymo organu. Visuotiniam akci-
ninkø susirinkimui priskirtos jau tik tos funkcijos, kurios ne tik nëra kitø bendrovës organø 
funkcijos ( ði nuostata buvo iki 2004 m. galiojusiame akciniø bendroviø ástatyme), bet ir „pa-
gal esmę nėra valdymo organų funkcijos“ [4, 20 str. 2 d.]. Kokios funkcijos „pagal esmæ“ yra 
valdymo funkcijos, nei ástatymo autoriai, nei lietuviðkoji ámoniø teisës doktrina nepateikë. 

Todël klausimas, koks yra valdymo organo funkcijos turinys, tapo mûsø trumpos stu-
dijos objektu. 

Ðio darbo tikslas nëra vienareikðmiðkai oponuoti besiformuojanèiai sampratai lietuvið-
koje jurisprudencijoje, bet atskleisti tokios sampratos formavimosi prieþastis ir jos pagrás-
tumà, skatinti neformalià valdymo funkcijos analizæ. Ðiame darbe keliami ðie uþdaviniai: 

• atskleisti juridinio asmens organø paskirtá; 
• apibrëþti, kokiais kriterijais vadovaujantis CK buvo atskirti juridinio asmens „valdymo“ 

organai nuo kitø organø, tokiø kaip dalyviø susirinkimas arba juridinio asmens prieþiûros or-
ganas; 

• atskleisti „valdymo“ funkcijos priklausomybæ nuo bendrovës tipo. 
Juos padëjo pasiekti sisteminiu ir lyginamuoju metodais atlikta Lietuvos Respublikos 

teisinës bazës ir lietuviðkos bei uþsienio ðaliø jurisprudencijos analizë. 
 
 

1. Juridinio asmens organø paskirtis 
 

Juridinio asmens organø paskirtá reglamentuoja CK. 2.81 straipsnis teigia, kad juridi-
niai asmenys ágyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas ágyvendina per savo or-
ganus. Ði norma tiesiog apibrëþia, kad juridinio asmens organai vykdo juridinio asmens at-
stovavimo funkciją ex officio – be atskiro ágaliojimo. Atstovavimo funkcija juridiniø asmenø 
doktrinoje vadinama iðorine juridinio asmens organo funkcija2 ir juridinio asmens organo 
veiksmai prilyginami paties juridinio asmens veiksmams [5, p. 133]. Pats „atstovavimo“ ter-
mino vartojimas juridinio asmens organo veiklos kontekste yra dviprasmiðkas, nes faktas, 
kad juridinio asmens organas veikia juridinio asmens vardu, nesuteikia pagrindo teigti, jog 
jis yra jo atstovas tradicine atstovavimo instituto prasme. Juridinio asmens organo veikla – 
tai paties juridinio asmens valios raiðka, be papildomo savo funkcijø delegavimo ágaliotiniui. 
Atstovavimo instituto normos, nors ir gali bûti taikomos ðiems santykiams, tai tik mutatis 
mutandis. Tenka pripaþinti, kad lietuviðkoje jurisprudencijoje nëra skiriama deramo dëmesio 
juridinio asmens organo teisiniam statusui, taigi ir jo vykdomø funkcijø analizei, o juridinio 
asmens atstovavimo institutas daþnai tapatinamas su tradiciniu atstovavimu.3 Tik sistemiðkai 
                                                 

1 CK 2. 82 str.2 d.: Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį arba kolegialų valdymo organą ir dalyvių 
susirinkimą, jeigu steigimo dokumentuose ir juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenuma-
tyta kitokia organų struktūra. 

2 CK Antrosios knygos komentaras atstovavimo funkciją sieja tik su valdymo organu. 
3 „Juridinį asmenį ir jo organą sieja pasitikėjimo santykiai: juridinio asmens organo narys juridinio asmens ir 

kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui, vengti 
savo asmeninių ir juridinio asmens interesų konflikto, nenaudoti juridinio asmens turto savo arba trečiųjų asmenų 
naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo“ [3, p. 259]. 
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analizuojant juridinio asmens sandoriø negaliojimo pagrindus pastebimas atstovavimo ins-
tituto tikràja ðio þodþio prasme ir juridinio asmens organo atstovavimo instituto atskyrimas. 
Ðiuo atveju ástatymø leidëjas vartoja dvi sàvokas – atstovo ágaliojimø virðijimà ir juridinio as-
mens organo kompetencijos virðijimà [2, 1.82, 1.92 str.]. Atstovavimo instituto skiriamasis 
bruoþas – atstovo fiduciarinë padëtis atstovaujamojo atþvilgiu. Kiek jis mutatis mutandis bû-
dingas dalyviø susirinkimui, kaip juridinio asmens organui? Tiek, kiek dalyviø susirinkimas 
yra juridinio asmens fiduciaras. Jei atsakymo á ðá klausimà ieðkosime CK, sumaiðtá sukels 
netiksli terminologija – 2.87 straipsnis pavadintas „Juridinio asmens organø nariø pareigos“, 
o straipsnio tekste pareigos priskiriamos tik „valdymo organo nariams“. Todël sistemiðkai 
aiðkinant ðá straipsná galima bûtø teigti, kad dalyviø susirinkimo ir juridinio asmens nesieja 
pasitikëjimo santykiai. 
 

Akcininkø susirinkimo, kaip bendrovës organo, funkcija 
 

Visa, kas buvo pasakyta apie juridinio asmens atstovavimo funkcijà, gali bûti taikoma ir 
akcininkø susirinkimui. Visø pirma jis yra bendrovës organas [4, 19 str. 1 d.], turi tam tikras 
nedeleguotinas pareigas ir kompetencijà1, todël pagal tà kompetencijà atstovauja bendrovei 
juridinio asmens organo atstovavimo instituto prasme. Tai patvirtina ir teismø praktika – 
Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavæs, kad praneðimo áteikimas 
vieninteliam akcininkui yra tinkamas praneðimas paèiai bendrovei) [6].  

 

2. Kriterijai, kuriais vadovaujantis CK buvo atskirti „valdymo“  
organai nuo dalyviø susirinkimo 

 
Kaip jau minëta, juridinio asmens atstovavimo funkcija yra bûdinga visiems juridinio 

asmens organams ir negali bûti tinkamas kriterijus atribojant valdymo organus nuo kitø juri-
dinio asmens organø. Akivaizdu, kad CK buvo remtasi bûtent valdymo funkcija atskiriant 
valdymo organus nuo juridinio asmens organø. Taèiau koks turinys suteikiamas valdymui? 
CK nepateikia valdymo funkcijos sampratos. Apsiribojama valdymo organo nedeleguotinø 
pareigø iðvardijimu, kurios ið esmës atitinka Akciniø bendroviø ástatymo numatytas valdybos 
(administracijos) vadovo pareigas2. Lietuviðkoje jurisprudencijoje ðis klausimas irgi maþai 
nagrinëtas. CK Antrosios knygos komentaro autoriai valdymo funkcijà apibrëþia kaip vidinæ 
valdymo organo funkcijà. Ðiame apibrëþime daroma klaida, logikoje vadinama idem per 
idem. Ir to prieþastis – ne autoriø neapsiþiûrëjimas, o negrieþtai diferencijuota, spontaniðkai 
prigijusi teisinë terminija. Mums irgi nepavyks iðvengti ðio pasikartojimo, taèiau pabandy-
sime atskleisti valdymo funkcijos turiná per sisteminæ valdymo organø ekonominæ funkcijø 
analizæ. 
 

3. Valdymo funkcijos turinys 
 

Paþymëtina, kad Lietuva nëra vienintelë valstybë, susidurianti su valdymo terminolo-
gijos ir doktrinos problema. Uþsienio ðaliø ástatymuose ir jurisprudencijoje bendrovës val-
                                                 

1 Ten pat, 20 str. 
2 Akcinių bendrovių įstatymo 2.82 str.:Valdymo organas atsako už: 
• finansinės atskaitomybės sudarymą,  
• juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimą,  
• duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui,  
• pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai,  
• juridinio asmens veiklos organizavimą,  
• juridinio asmens dalyvių apskaitą, veiksmus, nurodytus šio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalyje, jei kitaip nenu-

matyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar juridinio asmens steigimo do-
kumentuose. 
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dymas taip pat nëra vienareikðmë sàvoka – vien anglø kalba jis verèiamas ir kaip „manage-
ment“, „administration“, „direction“, „governance“. Todël atsiþvelgiant á bendroviø teisæ sun-
ku kalbëti apie valdymà kaip apie terminà. Kai norima aptarti atviro tipo bendrovëje vei-
kianèias struktûras nuo akcininkø susirinkimo iki administracijos vadovo, taip pat ir tokias 
kaip darbuotojø ar akcininkø prieþiûros komitetai, vartojamas terminas „corporate gover-
nance“. Kai kalbama apie valdybos arba vykdanèiøjø direktoriø, kurianèiø bendrovës 
strategijà, ágyvendinanèiø plëtros projektus, vykdanèiø kasdienæ verslo veiklos prieþiûrà, 
veiklà, vartojamas terminas „management“. Ðia prasme valdymo turiná iðsamiau apibrëþia 
ekonomikos mokslas. 
 

Ekonominis valdymo turinys 
 

Lietuvos teisës aktai ir jurisprudencija nepateikia valdymo funkcijos sampratos, t. y. 
apsiriboja tik valdymo organo nedeleguotinø pareigø iðvardijimu, nors teisinis reguliavimas 
jai suteikia didelæ reikðmæ1, todël tenka ðio termino turinio ieðkoti ekonomikos moksle ir 
praktikoje. Ekonomistai taip pat pripaþásta esant terminijos problemø „valdymui“ apibrëþti. 
Anot Roberto C. Appleby, „trumpame Oksfordo þodyne“ þodis „administravimas“ aiðkina-
mas kaip „valdymas“, t. y. vienas þodis pakeièiamas kitu“ [7, p. 19]. Be to, autorius nurodo, 
kad nemaþa ir kitø valdymo terminø seniai ir plaèiai vartojami, todël yra ágijæ paèiø ávairiausiø 
reikðmiø, o autoriai ðiuos terminus apibrëþia pagal savo poreikius ir tikslus. Taèiau dauguma 
ekonomistø „valdymà“ apibûdina keturiomis funkcijomis: planavimu, organizavimu, vadova-
vimu ir kontrole.2 Kita vertus, valdymas taip pat apima sprendimø procesà, kurá sudaro penki 
etapai: sprendimø inicijavimas; tvirtinimas; ágyvendinimas; stebësena ir kontrolë3. Sunku 
bûtø paneigti, kad akcininkø susirinkimo iðimtinë kompetencija tvirtinti bei keisti ástatus, ku-
riuose gali bûti nurodytos bendrovës veiklos rûðys (taip apribojant bendrovës vadovo kom-
petencijà sudarinëti sandorius), pelno paskirstymas, valdybos nariø ar direktoriaus skyrimas, 
bendrovës veiklos ataskaitos ir finansinës atskaitomybës tvirtinimas reiðkia akcininkø susi-
rinkimo dalyvavimà verslo planavimo, vadovavimo ir kontrolës bei sprendimø procese, o 
kartu ir valdyme.  

Ekonomikos mokslas daug dëmesio skiria trims valdymo lygiams: strateginiam (stra-
tegic), vadovavimo (managerial) ir operatyviniam (operational), kuriuos atitinka valdþios ly-
giai. Robertas Appleby monografijoje „Ðiuolaikinio verslo administravimas“ pateikia tokià 
valdþios lygiø organizacijoje piramidæ [7, p. 146]: 

 
Akcininkai 

 
Direktoriø valdyba 

 

Generalinis direktorius 
 
Vidurinioji vadovybë 
 
Priþiûrinti vadovybë 
 
Darbuotojai 

                                                 
1 Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 2 d. numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas, be įstatyme numatytų 

klausimų, gali spręsti ir kitus, nepriskirtus kitiems bendrovės organams klausimus, jeigu tai nėra valdymo organų 
funkcijos.  

2 Nuo XIX šimtmečio pabaigos priimta valdymą apibrėžti pagal keturias konkrečias vadovo atliekamas funk-
cijas [8, p. 10]. 

3 Plačiau apie tai [9, p. 5]. 
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Ið trumpos valdymo analizës galima daryti iðvadà, kad ekonominis valdymo turinys 

negali bûti redukuotas á valdybos arba administracijos vadovo vykdomas funkcijas ir apima 
ne tik visø bendrovës organø veiklà (tarp jø ir akcininkø susirinkimà bei stebëtojø tarybà), 
bet ir darbuotojus. 

Nagrinëjant akcininkø susirinkimo vykdomà funkcijà Lietuvoje ryðkëja tendencija siau-
rinti akcininkø susirinkimo kompetencijà valdybos (administracijos) vadovo labui1. Iki 2004 
m. sausio 1 d. galiojusioje Akciniø bendroviø ástatymo redakcijoje akcininkø susirinkimas ne 
tik buvo vadinamas aukðèiausiu bendrovës valdymo organu, bet ir turëjo galimybæ ið esmës 
veikti kasdienæ bendrovës veiklà bei plësti savo kompetencijà prisiimdamas kitiems valdymo 
organams priskirtus klausimus. Todël konkreèiu atveju, priklausomai nuo bendrovës vidinës 
struktûros valdymo, funkcija galëjo bûti vykdoma ir paèiø akcininkø, o bendrovës vadovui 
palikta tik siaura administravimo funkcija2.  

Galima pagrástai abejoti, ar bûtina teisës normomis reguliuoti tai, kas puikiai suregu-
liuojama ekonominiais veiksniais3; ir ar pats juridinio asmens organø skirstymas á valdymo 
organus ir kitus organus yra teisiðkai pagrástas? Pirmàjá klausimà nagrinëti ðiame darbe atsi-
sakyta – jis paliktas teisës teorijos srièiai. Atsakymas á antràjá klausimà vis dëlto teigiamas; 
bandysime já pagrásti apibrëþdami teisiná valdymo turiná. Valdymo funkcijø pasidalijimas 
konkreèioje ámonëje paprastai yra nulemtas tos ámonës kapitalo nuosavybës struktûros4.  
 

Taigi ar valdymas turi kokià nors specifiðkai teisinæ reikðmæ? 
 

Ieðkant atsakymo á ðá klausimà daugiau informacijos nei lingvistinë termino analizë 
mums gali suteikti sisteminis valdymo organø [1, 19 str. 8 d.] bei jo nariø pareigø tyrimas. 
CK 2.87 straipsnis, kaip ir Akciniø bendroviø ástatymas, nustato ne tik bendrà valdymo or-
gano (jei jis kolegialus – nario) pareigà elgtis sàþiningai, bet ir fiduciarines pareigas.5 Tai 
kokybiðkai aukðtesnis bendrovës valdymo organo pareigø nei juridinio asmens organo 
standartas. Jis yra nulemtas valdymo organo ir bendrovës santykio patikëjimo. Bûtent fidu-
ciariniai santykiai yra tas pagrindas, tas specifinis ryðys, kuris paprastai su bendrove sieja tik 
direktorius, o ne akcininkus, nes ðie daþniausiai neprivalo bendrovës tikslø laikyti prioriteti-
niais.  

                                                 
1 Naujojoje akcinių bendrovių įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2004 m. sausio 1 d., bendrovės vadovui 

ar valdybai priskiriama akcininkų susirinkimui priklausiusios kompetencijos dalis: priimti nutarimą dėl ilgalaikio 
turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų 
subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo arba 
garantavimo.

2 Pagal valdymo ir kapitalo struktūrą šiuolaikinė įmonių teisė išskiria dvi iš esmės skirtingas bendrovių rūšis – 
atviro ir uždaro tipo. „Atviros“ bendrovės yra valdomos ir kontroliuojamos vidinės valdymo struktūros – akcininkų, 
stebėtojų tarybos, darbuotojų (profsąjungos) bei išorinės kontrolės – vertybinių popierių komisijos. „Uždaroms“ 
bendrovėms minėtos valdymo ir kontrolės formos turi įtakos tik formaliai, nes išorinės institucijos yra nepajėgios 
užtikrinti efektyvios kontrolės arba iš viso nekontroliuoja, o vidinė kontrolė yra faktiškai perimama dominuojančiojo 
akcininko ir kartu direktoriaus. 

3 Plg. [10, p. 154–158]: Teisinis reguliavimas atskiriamas nuo kitų socialinio reguliavimo formų apibrėžiant jo 
objektą, todėl nereikėtų naudotis juridinio poveikio priemonėmis ten, kur to paties galima pasiekti neteisinio re-
guliavimo priemonėmis. Be to, siekiant suvokti, kokie visuomeniniai santykiai priskirtini teisinio reguliavimo sričiai, 
reikia vadovautis ne tik turiningais, bet ir formaliais tų santykių požymiais, t. y. priskirtini teisinio reguliavimo sričiai 
tik tokie socialiniai santykiai, kuriuos galima kontroliuoti valstybės priemonėmis. 

4 Iš tiesų, ar gali būti vienodai traktuojamos akcinės bendrovės, kuriose yra daug akcininkų, ir vieno dalyvio 
bendrovės? Turint galvoje ekonominius procesus galima teigti, kad vis didesnę įtaką ekonomikai turi neklasikinės 
privačios įmonės (klasikinės kapitalo nuosavybės struktūros bendrovė – tai bendrovė, kurioje yra daug akcininkų). 
Taigi atsižvelgdams į šią ekonominę realybę įstatymų leidėjas turi būti itin lankstus ir kartais abstraktus, dar 
lankstesnė turėtų būti teismų praktika. Šis lankstumas yra būtinas, kad neišsipildytų ekonomistų prognozės, jog 
akcinis kapitalas greitai gali būti tik praeitimi / Корняков В. Новая модель отношений собственности ( анализ 
современного опыта ) [11, p. 77].  

5 CK minimos fiduciarinės pareigos: lojalumo pareiga, interesų konflikto vengimo, pareiga nepainioti savo ir 
juridinio asmens turto, nesinaudoti pasitikėjimo santykiuose gauta informacija; Akcinių bendrovių įstatyme – 
pareiga veikti išimtinai bendrovės ir jos akcininkų interesais. 
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Cia yra priestaravimas su anksciau buvusia nuoroda.



Kodël bendrovës valdymo organai yra saistomi papildomø  
pareigø bendrovei? 

 
Bendrovëje aptinkame dualistinius nuosavybës santykius: akcininkas yra bendrovës 

akcijø, kurios paþymi akcininko dalá bendrovës kapitale, o bendrovë – bendrovës turto savi-
ninkai [12, p. 592]. Korporatyvinë juridinio asmens forma reiðkia nuosavybës ir valdymo at-
skyrimà, tam tikrà bendrovës atskirà valià nuo jos dalyviø.1 Fiduciarinës pareigos skiriamos 
valdymo organo2 nariui tik tada, kai jis gali valdyti svetimą turtą be efektyvaus savininkų (akci-
ninkų) įsikišimo, kaip teisinė priemonė, apsauganti bendrovę nuo galimo piktnaudžiavimo 
[13]. 

Kad fiduciariniø pareigø standartus perimame ið anglosaksø teisës, rodo ir vis gausë-
janti Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo praktika [14].3 Taèiau pati fiduciariniø pareigø doktrina 
mums maþiau paþástama – ji suponuoja fiduciariniø pareigø kilimà tik subjektui, ágyvendi-
nanèiam beveik neribotà svetimo turto kontrolæ4. Bendrovës atveju – organui, faktiðkai 
valdanèiam bendrovæ, nesvarbu, kas ðià funkcijà vykdo. Daþniausiai atviro tipo bendrovëse 
ðià funkcijà vykdo valdyba, uþdaro – dalyviai. Todël vien tik formaliai siejant fiduciarines pa-
reigas su vienu arba kitu juridinio asmens organu reikiamo rezultato nepasiekiama. Tai pat-
virtina ir ðiuolaikinë teismø praktika – ðtai Anglijos teismas Colman v Myers byloje pripaþino, 
jog direktoriai neturi besàlygiðkø fiduciariniø pareigø akcininkams. Kiekvienu atveju tai fakto 
klausimas, ar direktoriø su ámone sieja fiduciariniai santykiai. 
 

Ar valdymo funkcijà visada ágyvendina valdymo organas? 
 

Kas ágyvendina valdymo funkcijà bendrovëje, visø pirma lemia jos struktûra. Jei ben-
drovë yra klasikinio atviro tipo ir jos savininkai – nuolat besikeièiantys investuotojai akcijø 
birþoje, tai veikia Akciniø bendroviø ástatyme átvirtinta nuosavybës ir valdymo atskyrimo 
idëja, kai valdymo funkcija ne tik priskirta valdymo organams, bet ir jø ágyvendinama. Taèiau 
tai daþnai negalioja uþdaro tipo bendrovëms5, nes, kaip pabrëþë jau bendroviø teisës klasi-
kai A. Berle’as ir C. Gardiner Meansas, „...asmuo galėjo [ir gali] suteikti savo verslui korpo-
ratyvinę formą, nors jis vis dėlto išliko jo asmenine investicija, asmenine veikla, asmeniniais 
verslo sandėriais, jis tik faktiškai sukurdavo alter ego įkurdamas bendrovę kaip nominalų 

                                                 
1 Tai pagrindžia ir Lietuvos akcinių bendrovių įstatymas, numatantis nedeleguotinas pareigas ne tik akcininkų 

susirinkimui ir valdymo organams. 
2 Tenka tik apgailestauti dėl Civilinio kodekso terminologijos. Jame valdymo organo ir organo nario sąvokos 

vartojamos sinonimiškai. 
3 Bendrovę ir jos valdymo organus sieja fiduciariniai, t. y. tarpusavio pasitikėjimu grindžiami, santykiai, todėl 

visi bendrovės valdymo organai privalo veikti išimtinai bendrovės interesais. 
4 Fiduciarinių pareigų kilmės teorija iš esmės kertasi su bendrovės, kaip savo turto savininkės, samprata, vy-

raujančia Lietuvoje, tačiau yra plačiau taikoma praktikoje. Ši problema reikalauja platesnės studijos, todėl šiame 
darbe nebus išsamiau nagrinėjama. 

5 Ypač tai pasakytina apie vienanares bendroves: vieno dalyvio bendrovių valdymo struktūra paprastai visiškai 
nesiderina su įstatyminiais reikalavimais bendrovės organizacinei struktūrai. Juk per įstatymais nustatytą bend-
rovės organizacinę struktūrą siekiama išreikšti bendrą juridinio asmens dalyvių valią, t. y. savarankišką juridinio 
asmens, kaip subjekto, valią, atskirą nuo jo kiekvieno iš dalyvių valios. Taigi visas bendrovės valdymo mechaniz-
mas siekia dviejų priešingų tikslų – suderinti dalyvių interesus ir apginti tam tikrų suinteresuotų grupių interesus. 
Plačiau žr. [15, p. 15]. Vienanarėse bendrovėse privalo būti visi tradiciniai juridinio asmens organai – visuotinis 
akcininkų susirinkimas, administracija, revizorius, tačiau dažniausiai šie organai yra formalūs. Mat visas valdymo 
funkcijas atlieka bendrovės savininkas, jis ir atstoja visus šios bendrovės valdymo organus. Tokioms bendrovėms 
visiškai nereikalingi dauguma įstatymų leidėjo nurodymų, reguliuojančių bendrovių veiklą. Iš tikrųjų, kaip galėtų 
būti panaudotos įstatymų nuostatos dėl visuotinių susirinkimų tvarkos, vienų organų atskaitomybės kitiems, 
direktorių paskyrimo, jei visuose susirinkimuose dalyvauja tik vienas dalyvis. Taigi vieno dalyvio valdymo organai 
bendrovėse dažnai beprasmiškai, nes bendrovės interesai ir valia visiškai sutampa su jos akcijų savininko 
interesais ir valia. Tokiam akcininkui nebereikia gintis nuo paties savęs, tačiau tuomet jau reikia ginti kreditorius, 
darbuotojus, kita bendrovės veikla suinteresuotus asmenis. Plačiau žr. [16, p. 38]. Todėl kalbant apie vienanarių 
bendrovių arba bendrovių, turinčių mažai akcininkų, teisinį reguliavimą, siūlytiną bendrovių teisinį reguliavimą 
supaprastinti.  
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įrankį“ [17, p. 5]. Ðiuo atveju teigti, kad valdymo organas vykdo valdymo funkcijà, reikðtø 
nesuteikti ðiai funkcijai beveik jokio turinio.  

Kaip minëta, fiduciariniø pareigø doktrina siekiama spræsti konkreèià problemà – turto 
(nuosavybës) ir galimybës já valdyti atskyrimo problemà. Taèiau fiduciarinës pareigos neatsi-
randa vien tik vykdant iðorinæ atstovavimo funkcijà: maþos bendrovës savininkas gali 
pasamdyti direktoriø atlikti smulkias uþduotis, bet pats priiminëti verslo sprendimus, t. y. 
nedeleguoti paèios valdymo funkcijos. Tam, kad vienas arba kitas bendrovës organas bûtø 
valdymo organus, jam turi bûti deleguota kontrolë arba bent esminë jos dalis.  
 

Iðvados 
 

Ðio darbo tikslas buvo atskleisti valdymo funkcijos turiná ir ðiuolaikinës juridinio as-
mens valdymo organø sampratos pagrástumà.  

• Tyrimas parodë, kad juridinio asmens organø funkcija – ágyvendinti juridinio asmens 
subjektiðkumà. Atstovavimo funkcija priklauso ne tik valdybai ir (ar) administracijos vadovui, 
bet ir kitiems bendrovës organams, todël ji negali bûti tinkamas kriterijus atriboti valdymo 
organus nuo kitø bendrovës organø.  

• Valdymo organai negali bûti atriboti nuo kitø bendrovës organø remiantis formaliu 
valdymo kriterijumi, nes ekonominis valdymo turinys negali bûti redukuotas á keletà funkcijø.  

• Teisinis valdymo turinys priklauso nuo bendrovës tipo: uþdaro tipo bendrovëse – 
akcininkams, atviro – direktoriams. 

• Teisinë valdymo charakteristika – tai svetimo turto kontrolës ágyvendinimas, ir ið to 
kylantys valdymo organo fiduciariniai santykiai bendrovës ir akcininkø atþvilgiu. Jie realûs tik 
tuo atveju, jei bendrovë yra atviro tipo – bendrovës direktoriai veikia kaip pasyviø akcininkø, 
valdanèiø diversifikuotus akcijø portfelius ir nesidominèiø konkreèios firmos veikla bei dele-
guojanèiø beveik visà kontrolæ direktoriams, patikëtiniai.  

• Naujasis Akciniø bendroviø ástatymas iðsprendë terminologijos problemà, kilusià 
ásigaliojus CK, taèiau atsakyti á klausimà, kokios funkcijos yra „pagal esmæ valdymo funkci-
jos“ teks doktrinai ir praktikai.  
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SUMMARY 
 

This article approaches an issue of corporate governance from the narrow perspective of legal 
significance of governing function. The discussion was initiated by the inconsistency in regulations of 
former Lithuanian Law on Corporations and Lithuanian Civil Code concerning the governing 
bodies of legal entities. The subject – matter of this article is structural analysis of governing function. 
The objectives of this article were to reveal the main inconsistencies of Lithuanian legal approach 
towards governing function of legal entities and propose the criteria to analyze them.  

Whereas this is an interdisciplinary topic, a comparative view of governing function is taken 
from economic and legal perspectives. From economical analysis of the notion the inference is 
drawn, that this would be substantially precarious to reduce governing function to the managing body 
of the legal entity. Contrarily, legal analysis infers, that governing function has to be interpreted 
narrowly. 

This article shows that governing function is properly characterized as applying in narrower 
circumstances than the language of statutory regulations suggests. Specifically, governing function is 
performed and fiduciary duties arise only when one party delegates open–ended control over her 
property to another party. Extending governing function beyond this specific situation decreases the 
effectiveness of owners’ governance rights and dilutes true governing bodies’ legal and extralegal 
incentives. The article analyzes how this view operates in a legal form of corporation. Those whom 
the law classifies as governing bodies must carry on their dealings with beneficiaries at a level high 
above ordinary commercial standards.  
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S a n t r a u k a  
 

Šiame straipsnyje autorius nagrinėja vieną iš civilinių teisių gynybos būdų – prevencinius 
reikalavimus, jų esmę, pateikimo sąlygas, gynybos ribas, naudingumą civilinės apyvartos sub-
jektams. Taip pat gvildenamas prevencinių reikalavimų – užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems 
veiksmams ir uždrausti atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, santykis.  

Pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 
dalies 3 punkte įtvirtintas prevencinis ieškinys, kaip civilinių teisių gynimo būdas, neatitinka 
CK 6.255 straipsnio reikalavimų ir keistinas terminu „prevenciniai reikalavimai“. 

Pažymima, kad kiti civilinių teisių gynybos būdai plačiąja prasme yra skirti atkurti pa-
dėtį, buvusią iki teisių pažeidimo ir(ar) išieškoti iš teisę pažeidusio asmens turtinę arba ne-
turtinę žalą, tuo tarpu prevenciniais reikalavimais, taip pat ir prevenciniu ieškiniu, siekiama 
įvykiams užbėgti už akių ir neleisti teisės subjektams patirti žalos. 

Šio straipsnio tikslas – ištirti prevencinių reikalavimų reikšmę apsaugant teisės sub-
jektų teises ir interesus civilinių teisių gynybos sistemoje. 

Darbo tyrimo objektas – norminių teisės aktų, reglamentuojančių civilinių teisių gynimo 
būdus, prevencinių reikalavimų užtikrinat stabilią civilinę apyvartą analizė. 

Tyrimo uždaviniai – išnagrinėti prevencinio reikalavimo ištakas, prevencinio pobūdžio 
priemones kituose teisės aktuose ir kitose šalyse, taip pat prevencinio ieškinio taikymą. 

Straipsnyje remiamasi lyginamosios analizės, lingvistiniu, logikos tyrimo metu pateikia-
momis išvadomis. 
 

Valstybë, suteikdama galimybæ bendruomenës nariams ágyti tam tikras civilines teises 
bei susikurti tam tikras pareigas, turi apibrëþti ne tik civiliniø teisiø bei pareigø ágyvendinimo 
principus, bet ir numatyti, kaip civilinio teisinio santykio subjektams apginti paþeistas civili-
nes teises. CK [1] normos teisës subjektui suteikia galimybæ teisiø ir interesø paþeidëjui tai-
kyti ávairius civiliniø teisiø gynybos bûdus siekiant atkurti teisinæ padëtá, buvusià iki teisiø ir 
interesø paþeidimo. Ðitie bûdai yra iðvardyti CK 1.138 straipsnyje. Dabartinis CK, palyginti su 
prieð tai galiojusiu CK, numato visiðkai kitokias galimybes ginti paþeistas civilines teises. 
Ðiuo metu plaèiau ir iðsamiau reglamentuotos specifinës fiziniø asmenø teisës bei jø gyni-
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mas ( teisë á atvaizdà, teisë á vardà, teisë á asmens privatø gyvenimà ir pan.). CK iðplëtë ne-
turtinës þalos atlyginimo galimybes ir nenumatë nei minimaliø, nei maksimaliø atlygintinos 
þalos ribø, átvirtino specifinius kreditoriaus interesø gynybos bûdus. Taigi CK, be prevencinio 
ieðkinio, atsiranda ir nauji ieðkiniai: Actio Pauliana (Pauliaus ieðkinys), netiesioginis ieðkinys. 
Pagal CK [2] 49 straipsná yra numatyta galimybë pareikðti dar ir grupës ieðkiná apginti vieðàjá 
interesà. 

Paþeistø teisiø gynybos bûdai daugiausia priklauso nuo teisës paþeidimo pobûdþio ir 
to paþeidimo padariniø. Vienas labiausiai paplitusiø ir daþniausiai naudojamø civiliniø teisiø 
gynybos priemoniø yra civilinë atsakomybë, kuri taikoma uþ prisiimtø pareigø nevykdymà ar 
netinkamà vykdymà arba uþ padarytà þalà asmens gyvybei, sveikatai, turtui. Taèiau daug 
veiksmingesni ir pranaðesni, palyginti su kitais civiliniø teisiø gynimo bûdais, apsauganèiais 
teisës subjektà nuo galimø jo teisiø paþeidimo ateityje, yra prevenciniai reikalavimai. Tai gali 
bûti kelio teisæ paþeidþiantiems veiksmams uþkirtimas arba uþdraudimas atlikti veiksmus, 
kurie kels grësmæ þalai atsirasti, taip pat teisinio santykio nutraukimas arba pakeitimas. Rei-
këtø paþymëti, kad viena ið pagrindiniø civilinës atsakomybës funkcijø, iðskirianèiø jà ið kitø 
teisinës atsakomybës rûðiø, yra kompensacinë, arba atkuriamoji. Teisës literatûroje nuro-
doma ir kita civilinës atsakomybës funkcija – prevencinë [16, p. 40]. Taigi civilinës atsako-
mybës taikymas yra áspëjimas asmenims, jog teisës paþeidimo atveju bus privaloma atlyginti 
padarytà þalà ir bus iðieðkota turtinë ir neturtinë þala. 

Prevenciniø reikalavimø, kaip vieno ið civiliniø teisiø gynybos bûdø, nagrinëjimas neat-
siejamai susijæs su terminø aiðkinimu. Sàvoka „prevencija“ reiðkia ðalinimà uþbëgant uþ akiø 
[14, p. 594]. Prevencija (lot. praeventio) – iðankstinis kelio uþkirtimas, uþbëgimas uþ akiø 
[18, p. 398]. 

CK 6.255 straipsnyje nurodyta, kokiomis aplinkybëmis galima pareikðti prevenciná ieð-
kiná. Prevencinis ieðkinys nuo kitø ieðkiniø ( pripaþinimo, priteisimo ir kt.) skiriasi tuo, kad 
ieðkinio pateikimo momentu ieðkovas dar nepatyrë þalos, bet yra realus pagrindas manyti, 
kad dël kito asmens veiksmø galima objektyviai ir greitai patirti realios þalos. Tuo tarpu CK 
1.138 straipsnyje átvirtinta dvinarë prevencinio ieðkinio samprata – ieðkovo galimybë kreiptis á 
teismà uþkertant kelià teisæ paþeidþiantiems veiksmams arba uþdraudimas atlikti veiksmus, 
kelianèius pagrástà grësmæ þalai atsirasti. Prevencinio ieðkinio taikymo sàlygos, kaip jau mi-
nëta, konkreèiai nurodomos CK 6.255 straipsnyje. Pagal ðá straipsná prevenciniu ieðkiniu, ku-
riuo siekiama uþdrausti atlikti veiksmus, kelianèius realià þalos padarymo ateityje grësmæ. 
Kaip matyti ið CK 6.255 ir 1.138 straipsnio analizës, CK 1.138 straipsnyje prevencinis ieðki-
nys apibûdinamas kitaip, t.y. civilines teises galima ginti uþkertant kelià teisæ paþeidþian-
tiems veiksmams, tuo tarpu pagal CK 6.255 straipsná pagrindas pareikðti prevenciná ieðkiná 
yra veiksmai, kurie ateityje turi sukelti realià þalos padarymo grësmæ. Nors ástatymo leidëjas 
civilinës teisës gynimo bûdus CK 1.138 straipsnio 1 dalies 3 punkte ávardija kaip prevenciná 
ieðkiná, taèiau tarp jø yra tam tikrø esminiø skirtumø, kuriuos jau minëjome nagrinëdami pre-
vencinio ieðkinio pateikimo sàlygas. Kelio teisæ paþeidþiantiems veiksmams uþkirtimas su-
ponuoja tokià teisinæ padëtá, kad civilinio teisinio santykio subjekto teisës yra paþeidþiamos 
ðiuo momentu ir tie veiksmai atliekami toliau. Jeigu yra atliekami neteisëti veiksmai, vadinasi, 
padaroma reali þala teisës saugomoms vertybëms. Remiantis iðdëstytomis aplinkybëmis 
galima teigti, kad civilinës teisës gynimo bûdus, pateiktus CK 1.138 straipsnio 1 dalies 3 
punkte – uþkirsti kelià teisæ paþeidþiantiems veiksmams ir uþdrausti atlikti veiksmus, kelian-
èius pagrástà grësmæ þalai atsirasti, tikslingiau bûtø pavadinti prevencinëmis priemonëmis, o 
ne prevenciniu ieðkiniu, nes prevencinio ieðkinio samprata yra kita, pateikta CK 6.255 
straipsnyje ir neatitinka civiliniø teisiø gynimo bûdo – uþkirsti kelià teisæ paþeidþiantiems 
veiksmams – esmës. 

Prevencinio ieðkinio iðtakas galima aptikti romënø privatinëje teisëje. Vienas ið pa-
grindø atsirasti prievolei romënø teisëje, be sutarties, delikto ir kvazidelikto, buvo kvazikont-
raktas, o Institutiones ir Digesto pateikia duomenø apie kvazikontrakto (quasi–contratto) vei-
kimo sàlygas [10, p. 365; 12, p. 402, 514]. Senovës Romoje asmuo galëjo pareikðti ieðkiná 
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namo ðeimininkui ir ðis turëdavo sumokëti baudà, jeigu kaþkas buvo ne taip pastatyta arba 
iðkelta virð gatvës ir tai këlë pavojø aplinkiniams gyventojams. Bauda buvo iðieðkoma, nors 
jokios realios þalos ir nebuvo padaryta. Taigi namo savininkas turëdavo paðalinti kliûtis, ku-
rios galëdavo padaryti realià þalà ateityje neapibrëþtam asmenø ratui. Ðiuo atveju prievolës 
atsiradimo pagrindas buvo kvazikontraktas [20, p. 119]. 

Taip pat reikëtø paþymëti, kad senajame CK 6 straipsnyje kaip vienas ið civiliniø teisiø 
gynybos bûdø buvo galimybë uþdrausti atlikti veiksmus, kuriais gali bûti paþeista teisë. Da-
bar galiojantis CK, be jau minëtø 1.138 ir 6.255 straipsniø, numato ir kituose straipsniuose 
galimybæ taikyti asmenims prevencines priemones. Pavyzdþiui, CK 3.34 straipsnyje nusta-
toma: jei sutuoktinis savo veiksmais kelia grësmæ turtiniams ðeimos interesams, kitas su-
tuoktinis gali kreiptis ir praðyti teismo uþdrausti jam be kito sutuoktinio sutikimo disponuoti 
bendru turtu. CK 3.180 straipsnyje numatyta teismo galimybë apriboti tëvø valdþià, jei tëvai 
arba vienas ið jø piktnaudþiauja tëvø valdþia arba þiauriai elgiasi, nesirûpina vaikais, daro 
jiems þalingà átakà savo amoraliu elgesiu. CK 6.304 straipsnyje numatyta teismo galimybë 
nagrinëjant þalos atlyginimo bylà uþdrausti skleisti klaidinanèià reklamà. 

Specialûs ástatymai taip pat numato galimybæ kreiptis á teismà dël paþeistø civiliniø tei-
siø gynimo pareiðkiant prevencinius reikalavimus. Pats pirmas bandymas taikyti prevencinio 
pobûdþio priemonæ [ 6, p. 74] buvo numatytas Lietuvos Respublikos patentø ástatyme [3]. 
Ðio ástatymo 41 straipsnis numato sàlygas, kurioms esant iðradimo patento savininkas arba 
pareiðkëjas (potencialus patento savininkas) turi teisæ kreiptis á teismà su ieðkiniu. Toks as-
muo turi teisæ pareikðti ieðkiná teisme bet kuriam asmeniui, paþeidinëjanèiam patentà, arba 
patentinæ paraiðkà, kuriai suteikta laikina apsauga, ir praðyti nutraukti paþeidþianèius veiks-
mus bei atlyginti padarytà þalà. Taip pat kiekvienas ið jø gali pareikðti ieðkiná asmeniui, kuris 
savo veiksmais sudaro paþeidimo grësmæ. Toká prevenciná ieðkiná galima pareikðti ne vëliau 
kaip per 3 metus nuo paþeidimo fakto nustatymo.  

Lietuvos Respublikos autoriø ir gretutiniø teisiø ástatymas (ir senasis [4], ir naujasis) 
numatë ir numato galimybæ kreiptis á teismà su prevencinias reikalavimais. Remiantis Lietu-
vos Respublikos autoriø ir gretutiniø teisiø ástatymo pakeitimo ástatymo [5] 77straipsniu ga-
lima: 

– uþdrausti atlikti veiksmus, dël kuriø gali bûti realiai paþeistos teisës ir atsirasti þalos; 
– reikalauti uþdrausti tarpininkui teikti kompiuteriniais tinklais paslaugas tretiesiems as-

menims, kurie ðiomis paslaugomis naudojasi paþeisdami autoriø bei gretutines tei-
ses. Draudimas teikti tokias paslaugas apima informacijos perdavimo tinklais sustab-
dymà. 

Lietuvos Respublikos konkurencijos ástatymo [6] 17 straipsnyje numatyta ûkio sub-
jekto teisë, kurio interesai paþeidþiami dël nesàþiningos konkurencijos kreiptis á teismà su 
ieðkiniu dël neteisëtø veiksmø nutraukimo.  

Galimybë taikyti prevencines priemones, kaip civiliniø teisiø gynybos bûdà, numatyta 
ne tik nacionaliniuose norminiuose aktuose, bet ir tarptautiniuose dokumentuose. Tai, pa-
vyzdþiui, Pasaulinës prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedas Sutartis dël inte-
lektinës nuosavybës teisiø aspektø, susijusiø su prekyba (Agrement on Trade Related As 
peats of Intelectual Property Rigts) [7]. Minëta sutartis, dar vadinama TRIPS sutartimi, buvo 
sudaryta 1994 m. balandþio 15 d. ir apima visas intelektinës nuosavybës sritis. Jos pagrindu 
bus sprendþiami intelektinës nuosavybës srities klausimai, atsirandantys tarp valstybiø vyks-
tant laisvajai prekybai. Nuo 2001 m. geguþës 31 d. Lietuva – TRIPS sutarties narë. Remiantis 
ðio sutarties 14 straipsniu galima uþkirsti kelià ðiems be atlikëjo leidimo atliekamiems veiks-
mams – fiksuoti neuþfiksuotà (neáraðytà) atlikimà bei atgaminti ir tiraþuoti atlikimo áraðà, tie-
siogiai (gyvai) atlikimo áraðà transliuoti bevielëmis ryðio priemonëmis ir kitaip vieðai skelbti. 

Tarptautinë Romos konvencija dël atlikëjø, fonogramø gamintojø ir transliuojanèiø or-
ganizacijos apsaugos Lietuvoje ásigaliojo nuo 1999 m. liepos 22 d. [8]. Pagal ðià konvencijà 
atlikëjas turi tik galimybæ uþdrausti be jo leidimo transliuoti ar vieðai skelbti atlikimus, áraðyti 
dar neáraðytà atlikimà, atgaminti atlikimo áraðà be atlikëjo leidimo. Uþdrausti atgaminti atli-
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kimo áraðà galima, jeigu áraðo originalas buvo padarytas be atlikëjo leidimo, jeigu atlikimo 
áraðas atgaminamas ne tais tikslais, kuriais atlikëjas davë sutikimà já atgaminti, jeigu atlikimo 
áraðas atgaminamas ne tais tikslais, kuriais buvo padarytas áraðo originalas. 

Lietuva yra Europos Tarybos narë, o nuo 2004 m. geguþës 1 d. – ir tikroji Europos 
Sàjungos narë, todël mums svarbi Europos Þmogaus Teisiø Teismo praktika, kuri, mano 
nuomone, susijusi su prevencinio poveikio priemonëmis. Manyèiau, mûsø nagrinëjamos 
temos aspektu yra svarbi byla Lopez Ostra prieð Ispanijà dël valymo stoties padarytos þalos. 
Ðalia ponios L. Ostra namø Ispanijoje pradëjo veikti vandens ir odø fabriko atliekø valymo 
stotis. Dël stoties iðskiriamø garø pablogëjo pilietës L. Ostra gyvenimo sàlygos, sutriko jos 
sveikata, buvo padaryta þalos gamtai. L. Ostra kreipësi á vietos nacionalinæ institucijà Mursi-
jos Audencia Teritorial (á Administracinæ kolegijà), kuri turëjo apginti jos paþeistas teises. Nu-
kentëjusioji reiðkë pretenzijas dël neteisëto kiðimosi á jos gyvenamàjá bûstà ir reikalavo uþda-
ryti valymo stotá, atlyginti fizinæ bei moralinæ þalà. Teismas atmetë ieðkiná neatsiþvelgdamas á 
teigiamà prokuratûros iðvadà dël ieðkinio. Vëliau ieðkovë, iðnaudojusi visas teisëtas gynybos 
priemones, kreipësi á Europos Þmogaus Teisiø Teismà. Pateiktoje peticijoje L. Ostra laikë 
save teisës á bûsto nelieèiamybæ paþeidimo auka, nes dël valymo stoties jos asmeninis ir 
ðeimos gyvenimas tapo neámanomas. Ji rëmësi Konvencijos 8 straipsnio 1 dalimi ir 3 
straipsniu. Europos Þmogaus Teisiø Teismas nustatë, kad buvo paþeistas Konvencijos 8 
straipsnis. Konstatuota taip pat, kad didelë þala aplinkai gali paveikti asmens gerovæ, atimti 
ið jo galimybæ naudotis savo gyvenamuoju bûstu ir taip pakenkti jo asmeniniam bei ðeimos 
gyvenimui, nors ir nekeldama didelio pavojaus jo sveikatai. Teismas nurodë, kad specialus 
ieðkinys dël pagrindinës teisës gynimo, dël kurio ponia L. Ostra kreipësi á Administracinæ 
kolegijà, buvo veiksminga ir skubi priemonë padarytai þalai atlyginti ir galëjo bûti pagrindas 
uþdaryti valymo stotá [11, p. 429–430].  

Daugelio uþsienio ðaliø civilinës teisës kodeksuose taip pat yra átvirtinta galimybë pa-
reikðti prevenciná ieðkiná ir taikyti prevencinio poveikio priemones. Toks ieðkinys yra þinomas 
Rusijos, Italijos, Japonijos, Prancûzijos, Vokietijos ir kitø valstybiø civilinëje teisëje [16, p. 
74]. Taikyti prevencinio poveikio priemones numato ir Rusijos Federacijos civilinis kodeksas 
(toliau – RF CK). 12 jo straipsnyje nurodyti visi galimi civilinës teisës gynimo bûdai ir vienas 
ið jø – uþkardyti veiksmus, paþeidþianèius teisæ arba sudaranèius grësmæ jas paþeisti. RF CK 
1065 straipsnyje reglamentuojama, jog realios þalos atsiradimo galimybë ateityje gali bûti 
pagrindas pareikðti ieðkiná, kuriuo bus siekiama uþdrausti pavojø kelianèià veikà. Taèiau RF 
CK komentare [21, p. 891] minëto straipsnio taikymas yra siaurinamas konstatuojant, kad 
1065 straipsnis yra prevencinio pobûdþio ir skirtas uþkardyti galimà ekologinæ þalà, galinèià 
atsirasti paþeidus aplinkosaugos teisës normas. Ðio straipsnio nuostatos skirtos cheminiø, 
biologiniø ir kitø pavojingø objektø veiklai, galinèiai sukelti þalà aplinkai. 

Pagal Italijos Respublikos civiliná kodeksà (toliau – IR CK) [15] turto savininkas savo 
daiktines teises gali ginti tik daiktiniais ieðkiniais (actines in rem), kurie gali bûti dvejopo po-
bûdþio – ieðkiniai nuosavybei ginti (petitoriniai ieðkiniai), numatyti IR CK 948–951 straips-
niuose, ir ieðkiniai dël valdymo, kaip teisinio santykio, apsaugos (posesoriniai ieðkiniai), nu-
matyti IR CK 1168–1170 straipsniuose. Pastaruosius ieðkinius gali pareikðti valdytojas, kuris 
nëra turto savininkas, taèiau valdymo apsauga yra laikina, nes natûraliai ribojama nuosavy-
bës teise, priklausanèia kitam asmeniui. Tuo tarpu petitoriniai ieðkiniai, prieðingai, uþtikrina 
savininkui absoliuèià ir galutinæ apsaugà, nes ðiuo atveju yra konstatuojamas ne valdymo, 
kaip teisinio santykio, teisëtumas, o tam tikras daiktinës teisës turëjimas. Vienas ið petitoriniø 
ieðkiniø rûðiø yra paneigiamasis arba prevencinis ieðkinys (azione negatoria) (IR CK 949 
straipsnis). Kiti nuosavybei apginti arba saugoti ieðkiniai yra: rivendikacinis arba iðreikalau-
jamasis (IR CK 948 straipsnis), ieðkinys dël þemës ribø nustatymo (IR CK 950 straipsnis) ir 
ieðkinys dël riboþenkliø uþdëjimo arba atnaujinimo (IR CK 951 straipsnis). 

Pagal prevenciná (paneigiamàjá) ieðkiná turto savininkas kreipiasi á teisëjà ir praðo pa-
skelbti niekinëmis kito asmens reiðkiamas daiktines teises á jo turtà, taip pat uþdrausti ki-
tiems asmenims ágyvendinant savo teises piktnaudþiauti arba kitaip paþeisti savininko teises. 
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Toks ieðkinys gali bûti pateikiamas tik tuo atveju, kai egzistuoja realus þalos padarymo pa-
vojus turto savininkui arba atliekami imitaciniai veiksmai [13, p. 507]. Pagal IR CK 833 
straipsná imitaciniai veiksmai suprantami kaip asmens atliekami nuosavybës teisiø ágyvendi-
nimo procese, taèiau iðimtinai siekiant vienintelio tikslo – kenkti kitiems asmenims. 

Japonijos CK irgi numato prevencinio poveikio priemonæ galimam teisiø paþeidëjui. 
Tai numatyta CK Antrojoje knygoje „Daiktinë teisë“. Ðios knygos 197–202 straipsniuose 
reglamentuojama subjekto teisë pareikðti ieðkiná dël valdymo, kaip savarankiðkos teisës gy-
nimo, bei numatyta þalos, padarytos valdymui, atlyginamo tvarka. Remiantis CK 199 straips-
niu sukonkretinama turto valdytojo teisë pareikðti ieðkiná dël valdymo teisës iðsaugojimo, 
jeigu yra realus pavojus jo turtui [19, p. 52–53]. 

Civilinës teisës normos, reglamentuojanèios prevenciná ieðkiná, labai susijusios su 
daiktine teise ir yra panaðios á negatoriniø nuosavybës teises gynimà, ypaè Italijoje, Japoni-
joje. Todël ne veltui V. Mizero monografijoje „Autoriø teisës: civiliniai gynimo bûdai“teigiama, 
kad „prevencinis ieðkinys kildinamas ið negatorinio teisiø gynimo“ [17, p. 250]. 
 
 

Iðvados 
 

– CK daug plaèiau ir tiksliau reglamentavo bendruosius civilinës teisës gynimo bûdus 
ir átvirtino specifinius kreditoriaus interesø gynimo bûdus. Todël remiantis CK galima pa-
reikðti ne tik prevenciná ieðkiná, bet ir Actio Pauliana, netiesioginá ieðkiná. 

– Galimybæ pareikðti prevenciná ieðkiná ir taikyti kitas prevencinio poveikio priemones 
(reikalavimus) ginant civilines teises numato ne tik CK, bet ir kiti ástatymai. 

– Prevenciniø reikalavimø iðtakas galima sieti su Romënø privatine teise, o prevencinis 
ieðkinys, kaip civiliniø teisiø gynimo bûdas, þinomas daugelyje ðiuolaikiniø uþsienio ðaliø ci-
vilinëje teisëje. 

– CK 1.138 straipsnyje 1 dalies 3 punkte átvirtinti keli civilinës teisës gynybos bûdai – 
prevenciniai reikalavimai: uþkirsti kelià teisæ paþeidþiantiems veiksmams ir uþdrausti atlikti 
veiksmus, kelianèius pagrástà grësmæ þalai atsirasti, nëra tapatûs pagal taikymo sàlygas. 
Todël terminas „prevencinis ieðkinys“, apibûdinantis minëtus civilinës teisës gynimo bûdus, 
keistinas tinkamesniu terminu „prevenciniai reikalavimai“. 

– Nuo kitø civilinës teisës gynybos bûdø prevenciniai reikalavimai ið esmës skiriasi tuo, 
kad jø tikslas – apsaugoti civilinës apyvartos subjektus nuo galimos bûsimos realios þalos 
ateityje ir taip stengtis nutraukti kito asmens atliekamus veiksmus, kurie potencialiai gali pa-
þeisti arba jau paþeidþia civiliniø teisiniø santykiø subjektø teises bei jø interesus. 
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SUMMARY 
 

In this article the author analyses one of the civil rights defense methods – preventive demands, 
their essence, submission conditions, defense limits, and their usefulness to entities of civil 
circulation. The interception of preventive claims is also examined. 

The article stresses that the article 1.138, part 1, clause 3 of the Civil Code of the Republic of 
Lithuania (thereinafter LR CC) establishes a preventive claim as a way of defending civil rights, does 
not correspond to the provisions of LR CC article 6.255 and is replaced by the term preventive 
demands. 

The article highlights that other methods of civil rights defense in a wide sense are intended to 
restore the situation before the violation of rights and recover from a violator of rights material or 
immaterial damage, meanwhile by using preventive demands including the preventive claim it is 
attempted to pre-empt incidents and prevent legal entities from damage. 

The aim of this article is to investigate the importance of preventive demands in protecting 
rights and interests of legal entities in the system of civil rights defence. 
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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjami autorių turtinių teisių apribojimai 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais, numatyti Lietuvos Respublikos autorių tei-
sių ir gretutinių teisių įstatyme. Gvildenama šių apribojimų teisinė prigimtis, jų taikymo sąly-
gos ir ypatumai, įskaitant taikymo ypatumus skaitmeninėje aplinkoje. Lietuvos teisinėje lite-
ratūroje šie klausimai iki šiol nebuvo keliami, todėl straipsnyje pirmiausia pateikiama autorių 
turtinių teisių apribojimų samprata bei reikšmė autorių ir visuomenės interesų derinimui. Di-
delę įtaką šios srities teisiniam reglamentavimui turi tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjun-
gos teisės normos. Atsižvelgiant į tai Lietuvoje galiojančios normos aptariamos kartu su 
tarptautinėmis ir regioninėmis šios srities teisės normomis. Nors Lietuvos teismų praktika 
šioje srityje nėra didelė, jos analizė, pateikiama straipsnyje, leidžia daryti išvadas apie autorių 
turtinių teisių apribojimų mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais teisinio reglamen-
tavimo spragas ir aktualias šių teisės normų taikymo problemas. 
 
 

Ávadas 
 

Pastaruoju metu autoriø teisëje daug dëmesio tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lyg-
meniu skiriama autoriø arba jø teisiø perëmëjø ir visuomenës interesø derinimui. Autoriø ir 
visuomenës interesø pusiausvyros paieðka – tai ilgas ir sudëtingas procesas, kuris tarptauti-
niu mastu prasidëjo XIX a. pabaigoje derybomis dël Berno konvencijos, skirtos literatûros ir 
meno kûriniø apsaugai (toliau – Berno konvencija). Ði konvencija buvo pasiraðyta 1886 m. 
rugsëjo 9 d. [1]. 1884 m. Diplomatinës konferencijos baigiamojoje kalboje Ðveicarijos dele-
gato Numa Drozo iðsakyta nuomonë, kad „apribojimai iðimtinei apsaugai gali bûti nustatyti 
tik visuomenës interesais“ [2, p. 3], tapo pagrindu kuriant atitinkamà teisinio reguliavimo 
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mechanizmà, leidþiantá iðlaikyti autoriø teisiø iðimtinës apsaugos ir visuomenës interesø pu-
siausvyrà.  

Ðiame straipsnyje nagrinëjami ne visi autoriø turtiniø teisiø apribojimø atvejai, numatyti 
2003 m. kovo 5 d. priimtame Lietuvos Respublikos autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø ástatyme 
(toliau – ATGTÁ) [3]. Nagrinëjimo objektas – autoriø turtiniø teisiø apribojimai, taikomi mo-
kymo, moksliniø tyrimø ir informacijos srityje. Ðis nagrinëjimo objektas pasirinktas neatsitik-
tinai. Autorës nuomone, bûtent ðios visuomenës gyvenimo sritys reikalauja daugiausia dë-
mesio derinant autoriø ir visuomenës interesus. Lietuvos teisinëje literatûroje ðie klausimai ið 
esmës nebuvo gvildenami, taèiau autoriø teisiø reguliavimo klausimus nagrinëjantys autoriai 
atkreipia dëmesá á bûtinybæ visuomenës interesais taikyti ðiø teisiø apribojimus: „autoriø tei-
sës, kaip ir visos kitos civilinës teisës, negali bûti suabsoliutintos, t. y. jomis gali bûti laisvai 
naudojamasi tiek, kiek jos nepaþeidþia kitø asmenø teisiø ir laisvës ágyvendinti tas teises“ [4, 
p. 37].  
 

1. Autoriø turtiniø teisiø apribojimø samprata 
 

Teisinëje literatûroje daþniausiai pateikiami autoriø turtiniø teisiø apribojimø aiðkinimai, 
kuriuose pabrëþiamas ðiø apribojimø tikslas – suderinti autoriø ir visuomenës interesus. Pa-
brëþiant ðá tikslà autoriø turtiniø teisiø apribojimai apibûdinami kaip ástatymø átvirtintas autoriø 
turtiniø interesø ir informacijos naudotojø interesø derinimo rezultatas [5, p. 12]. Taèiau tokie 
apribojimo tikslà pabrëþiantys paaiðkinimai neatskleidþia apribojimø esmës ir neatsako á 
klausimà, kokiomis priemonëmis jie iðreiðkiami. Profesoriaus V. A. Dozorcevo nuomone, 
autoriø turtiniø teisiø apribojimai – tai ástatymø nustatyti pagrindai, kuriais remiantis kûrinys 
gali bûti naudojamas (atgaminamas ir platinamas) be autoriaus leidimo ir nemokant autori-
nio atlyginimo. Atskirais atvejais (dalinio teisiø apribojimo atvejais) autoriui paliekama teisë 
gauti atlyginimà [6, p. 136].  

Pasaulinës intelektinës nuosavybës organizacijos autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø ter-
minø þodyne (toliau – PINO þodynas) autoriø teisiø apribojimai apibrëþiami kaip ástatymø 
nuostatos, apribojanèios autoriaus iðimtines kûrinio naudojimo teises. Pagrindinës tokiø ap-
ribojimø iðraiðkos formos – tai laisvas kûriniø naudojimas, priverstinës ir ástatymo licencijos 
[7, p. 147]. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiamasi nustatant laisvà kûriniø naudojimà – tai 
informacijos tikslai, ðvietimo, mokslo ir kultûros raidos poreikiai. PINO þodyne laisvas kûriniø 
naudojimas aiðkinamas kaip galimybë tam tikrais atvejais naudoti kûriná neatlygintinai ir ne-
klausiant leidimo, taèiau laikantis ástatymø nustatytø atitinkamø sàlygø, susijusiø su naudo-
jimo tikslu ir mastu bei autoriø asmeniniø neturtiniø teisiø apsauga [7, p.125]. Kitaip nei nau-
dojant kûriná laisvai, priverstiniø ir ástatymo nustatytø licencijø taikymo atveju autoriø turtinës 
teisës apribojamos tik ið dalies, t. y. kûriniai naudojami be autoriaus leidimo, taèiau mokant 
atitinkamà atlyginimà kaip kompensacijà uþ autoriaus turtiniø teisiø apribojimà1.  

Anglø ir amerikieèiø teisës tradicijos valstybiø teisës doktrinoje laisvas kûriniø naudo-
jimas siejamas su sàþininga praktika (angl. fair use). Sàþiningos praktikos sàvoka 1996 m. 
buvo átvirtinta JAV autoriø teisiø ástatymo 107 straipsnyje [8]. Taikant ðià praktikà kûriniai be 
teisiø turëtojø leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo gali bûti naudojami ðvietimo, tyrimø ir 
visuomenës informavimo tikslais.  

Autoriø turtiniø teisiø apribojimø sàvoka Lietuvos teisëje atsirado palyginti neseniai. 
Prasidëjus Europos Sàjungos integracijos procesui ið esmës buvo pakeisti autoriø teisiø ap-
saugà reglamentuojantys ástatymai. 1999 m. geguþës 18 d. priimto ATGTÁ 14–15 straips-
niuose autoriø teisës buvo aiðkiai suskirstytos á turtines ir asmenines neturtines teises, o 19–
29 straipsniuose buvo reglamentuoti autoriø turtiniø teisiø apribojimai ir jø taikymo sàlygos 
[9]. Iki tol galiojusio 1964 m. CK 532 straipsnio [10] nuostatos taip pat reglamentavo kûriniø 
naudojimà be autoriaus leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo, taèiau toks literatûros, 

                                                 
1 Išsamiau apie priverstines ir įstatymu nustatytas licencijas [7, p. 51, 248]. 
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mokslo ir meno kûriniø naudojimas nebuvo aiðkiai ávardytas kaip apribojantis autoriaus 
iðimtines teises. Kodekse nebuvo vartojama ir sàvoka „autoriø turtinës teisës“.1 Didelæ 
reikðmæ nustatant autoriø turtiniø teisiø ir jø apribojimø sampratà turi naujojo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) [11] 1.112 straipsnio nuostatos, kuriose numa-
tyta, kad civiliniø teisiø objektai yra turtinës teisës, atsirandanèios ið intelektinës veiklos re-
zultatø. Teisiø skirstymo á turtines ir asmenines neturtines teises aiðkus reglamentavimas 
pateikiamas ir 2003 m. redakcijos ATGTÁ. Autoriaus iðimtinës teisës leisti arba uþdrausti 
naudoti kûriná bet kuriuo bûdu ir forma átvirtintos ATGTÁ 15 straipsnio 1 dalyje. Ðio straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad bet koks kûrinio originalo arba jo kopijos naudojimas be autoriaus, jo 
teisiø perëmëjo arba jo tinkamai ágalioto asmens leidimo yra laikomas neteisëtu, iðskyrus 
ástatymo numatytus atvejus. Ástatymo leidëjas, aiðkiai apibrëþdamas iðimtiniø teisiø esmæ, 
kartu pateikia nuorodà á ástatymo nuostatas, apribojanèias autoriaus iðimtines teises leisti 
arba uþdrausti kûrinio naudojimà. Apribojimø taikymo konkreèius atvejus ir ribas (laisvas kû-
rinio naudojimas, ástatymo arba priverstinës licencijos sàlygomis) nustato ATGTÁ 20–33 
straipsniø nuostatos. Atskirai nuo turtiniø teisiø, kaip teisiø, leidþianèiø autoriui kontroliuoti 
kûrinio naudojimà ir gauti ið to naudà, t. y. teisiø, turinèiø ekonominá turiná, ATGTÁ 14 straips-
nyje numatytos autoriø asmeninës neturtinës teisës (autorystës teisë, teisë á autoriaus vardà 
ir teisë á kûrinio nelieèiamybæ). Ðios teisës neturi bûti paþeidþiamos ribojant autoriø turtines 
teises.  

Manytume, kad pateikta analizë leidþia autoriø turtiniø teisiø apribojimus apibûdinti 
kaip ástatymø nustatytà visumà priemoniø, skirtø sudaryti sàlygas tam tikrais ypatingais at-
vejais panaudoti kûriná be autoriaus arba jo tinkamai ágalioto asmens arba teisiø perëmëjo 
leidimo (t. y. nesudarius autorinës sutarties) ir nemokant autorinio atlyginimo arba mokant 
atitinkamà atlyginimà, kuris nustatomas kaip kompensacija uþ autoriaus turtiniø teisiø apri-
bojimà. Autoriø turtiniø teisiø apribojimø tikslas – nemenkinant iðimtiniø autoriø teisiø apsau-
gos nustatyti deramà teisiø turëtojø ir visuomenës interesø pusiausvyrà.  
 
 

2. Tarptautinëse sutartyse ir regioniniuose teisës aktuose numatytos autoriø 
turtiniø teisiø apribojimø taikymo bendrosios sàlygos 

 
ATGTÁ 19 straipsnyje numatyta, kad apriboti turtines teises leidþiama specialiais ðio 

ástatymo numatytais atvejais. Turtiniø teisiø apribojimas neturi prieðtarauti áprastiniam kûrinio 
naudojimui ir nepagrástai paþeisti teisëtø autoriaus arba kito autoriø teisiø subjekto interesø. 
Ðiø sàlygø, taikomø visais ástatyme numatytais autoriø turtiniø teisiø apribojimø atvejais, tei-
sinæ prigimtá galima suvokti tik nagrinëjant tarptautines ðios srities teisës normas. Tokie rei-
kalavimai buvo pradëti taikyti remiantis Berno konvencija: Sàjungos ðaliø ástatymams sutei-
kiama teisë atskirais, ypatingais atvejais leisti atgaminti kûrinius numatant sàlygà, kad ðis at-
gaminimas neprieðtarautø áprastiniam kûrinio naudojimui ir nepaþeistø teisëtø autoriaus inte-
resø (9 str. 2 d.). Ðie Berno konvencijos reikalavimai, suformuluoti 1967 m. Stokholmo per-
þiûros metu ir numatyti Paryþiaus redakcijoje (1971 m.), bendrai vadinami „trijø pakopø te-
stu“ (angl.„Three-Step Test“) [2, p.20]. 

Nagrinëjant ATGTÁ 19 straipsnio formuluotæ aiðkëja, kad sàlygas, kurias Berno kon-
vencija reikalauja taikyti apribojant iðimtinæ autoriaus teisæ atgaminti kûriná, ástatymo leidëjas 
átvirtina kaip bendràsias sàlygas, kurios privalomos apribojant ir kitas autoriø turtines teises: 
teisæ platinti, transliuoti, retransliuoti ir kitaip vieðai skelbti kûriná, áskaitant teisæ padaryti kûriná 
vieðai prieinamà kompiuteriø tinklais (internetu). Bûtent ðiø teisiø apribojimai aktualûs mûsø 
nagrinëjamais mokymo, moksliniø tyrimø ir informacijos tikslais. Á klausimà, kodël Lietuvos 

                                                 
1 1964 m. CK 519 straipsnio 1 dalies 1 punkto formuluotėje „autoriui priklauso teisės į savo kūrinio pa-

skelbimą, atgaminimą ir platinimą visais įstatymo leistais būdais savo vardu (pseudonimu) arba vardo nenurodant 
(anonimiškai)“ pabrėžiamas autorių teisių asmeninis neturtinis pobūdis, leidžiantis daryti išvadą, kad šios teisės 
neturi ekonominio turinio.  
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ástatymø leidëjas „trijø pakopø testo“ reikalavimus taiko visais autoriø turtiniø teisiø 
apribojimø atvejais, atsako Berno konvencijos normos. Berno konvencijos 20 straipsnis lei-
dþia Berno Sàjungos narëms sudaryti specialius susitarimus autoriø teisiø apsaugos klausi-
mais numatant sàlygà, kad jie neprieðtarautø Berno konvencijos nuostatoms. Autoriø turtiniø 
teisiø apribojimø sàlygos numatytos tokiuose specialiuose susitarimuose kaip Pasaulio pre-
kybos organizacijos sutartis dël intelektinës nuosavybës teisiø aspektø, susijusiø su prekyba 
(toliau – TRIPS sutartis) [12], ir Pasaulinës intelektinës nuosavybës organizacijos autoriø tei-
siø sutartis (toliau – PINO autoriø teisiø sutartis) [13]. Lietuvai ratifikavus minëtas tarptautines 
sutartis jau 1999 m. redakcijos ATGTÁ normos buvo suderintos su TRIPS sutarties 13 
straipsnio ir PINO autoriø teisiø sutarties 10 straipsnio atitinkamomis nuostatomis, regla-
mentuojanèiomis autoriø turtiniø teisiø apribojimus ir bendràsias jø taikymo sàlygas, kurios 
neprieðtarauja Berno konvencijoje numatyto „trijø pakopø testo“ reikalavimams. 2003 m. re-
dakcijos ATGTÁ normos taip pat suderintos su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dël 
autoriø teisiø ir gretutiniø teisiø informacinëje visuomenëje tam tikrø aspektø derinimo (toliau 
– Informacinës visuomenës direktyva) 5 straipsnio nuostatomis [14], kurios reglamentuoja 
autoriø turtiniø teisiø apribojimà skaitmeninëje aplinkoje. Informacinës visuomenës direkty-
vos 5 straipsnio 5 dalyje pakartojamos Berno konvencijos „trijø pakopø testo“ bendrosios 
apribojimø taikymo sàlygos.  

Pagal „trijø pakopø testo“ kriterijus apribojimai leidþiami, jeigu jie: 
– numatyti ástatyme;  
– neprieðtarauja áprastiniam kûrinio naudojimui; 
– nepaþeidþia teisëtø autoriaus interesø.  
Remiantis ðiais kriterijais, nacionaliniuose ástatymuose apribojant autoriø turtines teises 

turi bûti nustatytos konkreèios apribojimø taikymo ribos ir sàlygos. Nagrinëjant „trijø pakopø 
testo“ bendràsias sàlygas matyti, kad jos atitinka CK 1.2 straipsnyje numatytus civilinio teisi-
nio reguliavimo principus (nuosavybës nelieèiamumo, proporcingumo, draudimo riboti civi-
lines teises kitaip nei ástatymo numatyta tvarka ir pagrindais), taip pat teisingumo, protin-
gumo ir sàþiningumo principus, numatytus CK 1.5 straipsnyje. 
  
 

3. Autoriø turtiniø teisiø apribojimø mokymo, moksliniø tyrimø ir  
informacijos tikslais teisinis reguliavimas 

 
Kûriniø panaudojimo mokymo, moksliniø tyrimø ir informacijos tikslais tvarkà ir sàlygas 

reguliuoja ATGTÁ 22 ir 24 straipsniø normos. Nustatydamas autoriø turtiniø teisiø apribojimus 
ðiose srityse ástatymo leidëjas turëjo atsiþvelgti á tarptautinius ásipareigojimus, taip pat áver-
tinti tokiø apribojimø poveiká autoriø interesams skaitmeninëje aplinkoje. Panagrinëkime ðias 
normas teisinio aiðkumo ir praktinio taikymo aspektu. Ar nustatydamas autoriø turtiniø teisiø 
apribojimus ðiose srityse ástatymo leidëjas paisë bendrøjø autoriø turtiniø teisiø apribojimø 
taikymo sàlygø („trijø pakopø testo“ reikalavimø), ar ðiuos klausimus paliko teismø praktikai?  
 

3.1. Kûriniø naudojimas mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais 
 
Kûriniø naudojimà mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais reglamentuoja ATGTÁ 22 

straipsnio 1 dalies normos. Taèiau ir ATGTÁ 21 straipsnio nuostatos, leidþianèios be kûrinio 
autoriaus arba kito to kûrinio autoriø teisiø subjekto leidimo atgaminti nedidelæ iðleisto arba 
kitaip vieðai paskelbto kûrinio dalá tiek originalo kalba, tiek iðverstà á kità kalbà, kaip citatà 
kitame kûrinyje, svarbios ne tik visuomenës informavimo, bet ir mokymo bei moksliniø ty-
rimø tikslams pasiekti. Kaip matyti ið pateiktø normø formuluotës, ástatymo leidëjas, apribo-
damas autoriø turtines teises nurodytais atvejais, nustatë laisvà kûriniø naudojimà. Atkreipti-
nas dëmesys, kad ðiuo atveju nustatytos apribojimø taikymo sàlygos, susijusios su autoriø 
asmeniniø neturtiniø teisiø apsauga (reikalavimas nurodyti, jei tai ámanoma, naudojamà ðal-
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tiná ir autoriaus vardà), yra tokios pat 21 straipsnyje ir 22 straipsnio 1 dalyje numatytais at-
vejais. Ðie reikalavimai numatyti derinant ATGTÁ nuostatas su Berno konvencijos 10 straipsniu.  

ATGTÁ 22 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos leidþia kaip pavyzdá mokymo ir moks-
liniø tyrimø tikslais atgaminti nedidelius iðleistus kûrinius arba trumpà iðleisto kûrinio iðtraukà 
raðytiniu, garso ar vaizdo pavidalu tiek, kiek tai susijæ su mokymo programomis ir neperþen-
gia mokymo arba mokslinio tyrimo ribø. Palyginus ðià formuluotæ su 1999 m. redakcijos 
ATGTÁ to paties punkto formuluote aiðkiai matomi grieþtesni reikalavimai, susijæ su turtiniø 
teisiø apribojimais mokymo tikslu. Ástatymo leidëjas, siekdamas uþkirsti kelià nepagrástam 
autoriø teisëtø interesø paþeidimui, kuris gali bûti daromas prisidengus mokymo poreikiais, 
áveda papildomà reikalavimà mokymo tikslui apibrëþti. 2003 m. redakcijos ATGTÁ ðis punktas 
papildytas paaiðkinanèia nuostata, kad atgaminti galima tiek, „kiek tai susijæ su mokymo 
programomis“. Èia reikëtø atkreipti dëmesá, kad, kitaip negu Berno konvencijos 10 straips-
nyje, kuris numato, jog panaudojimas bûtø suderintas su gerais paproèiais, Lietuvos ásta-
tymo leidëjas sàvokos „geri paproèiai“ nevartoja. Reikia sutikti su dr. A. Vileitos nuomone: 
„nors Lietuvoje „gerø paproèiø“ sàvoka nevartojama ir jos turinio daugelis nesuvokia, taèiau 
kûriniai mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais gali bûti naudojami be autoriaus sutikimo ir ne-
mokant jam atlyginimo bûtent prisilaikant gerø paproèiø. Geri paproèiai reikalauja nepikt-
naudþiauti turima teise, nepaþeisti kitø asmenø teisiø ir interesø, nesiekti pasipelnyti kitø as-
menø sàskaita, paþeidþiant jø teises ir interesus“ [15, p.81 ].  

Kaip rodo teismø praktika, prisidengus mokymo ir moksliniø tyrimø poreikiais nepa-
grástai paþeidþiami autoriø interesai. Kaip pavyzdá galima pateikti civilinæ bylà pagal ieðkovø 
G. Astrausko, V. Bloþës ir kitø 18 autoriø atstovo Lietuvos autoriø teisiø gynimo asociacijos 
agentûros ieðkiná atsakovui UAB „Mûsø gairës“ dël autoriø turtiniø ir neturtiniø teisiø paþei-
dimo ir turtinës bei moralinës þalos atlyginimo (Civilinë byla Nr. 2A-250 2000 m., kat.78). 
Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniø bylø skyriaus kolegija, nagrinëdama bylà apeliacine 
tvarka, nustatë, kad pirmosios instancijos teismas pripaþino, jog atstovo iðvardyti autoriø kû-
riniai atsakovo buvo panaudoti leidinyje „Grûto parko lyrika. Totalitarinës poezijos antologija 
1940–1990“ nesant sutarties su autoriais arba jø teisiø perëmëjais ir nesumokëjus jiems au-
torinio atlyginimo, taip paþeidþiant ástatymo numatytø kûriniø naudotojø pareigà mokëti atly-
ginimà uþ kiekvienà kûrinio naudojimà. Remdamasis bylos medþiaga teismas laikë, jog at-
sakovas neárodë, kad ieðkovø kûriniai buvo naudojami kaip pavyzdys mokymo arba moksli-
niø tyrimø tikslais. Vadovaudamasis Berno konvencijos 10 straipsnio 2 punktu teismas nu-
rodë, jog kûrinio naudojimas mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais turi bûti suderintas su ge-
rais paproèiais, kurie reikalauja nepiktnaudþiauti turima teise, nepaþeisti kitø asmenø inte-
resø, nesiekti pasipelnyti paþeidþiant kitø asmenø teises ir interesus. Tuo tarpu tolimos ir 
skaudþios praeities kûriniø naudojimas be autoriø sutikimo, teismo teigimu, buvo nesuderi-
namas su gerais paproèiais. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniø bylø skyriaus kolegija 
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai atmetë atsakovo argumentus dël 
ATGTÁ ástatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos, leidþianèios be kûrinio autoriaus 
arba kito kûrinio autoriaus teisiø subjekto leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo atgaminti 
kaip pavyzdá mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais nedidelius iðleistus kûrinius arba trumpà 
iðleisto kûrinio iðtraukà. Kolegijos nuomone, teismas, remdamasis sàvokø „mokslinis“, „mo-
komasis“, „antologija“ aiðkinimais, kuriuos pateikia „Dabartinës lietuviø kalbos þodynas“, 
„Tarptautiniø þodþiø þodynas“, teisingai konstatavo, kad atsakovø leidinys neatitinka ATGTÁ 
22 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimø. Be to, atsakovø iðleistoje knygoje iðspausdinta 
po keletà ðiø poetø eilëraðèiø, tuo tarpu minëta ástatymo norma, nustatydama teisæ naudoti 
kûrinius be autoriø sutikimo, ðià teisæ apibrëþia ne vien panaudojimo tikslu, taèiau ir mastu 
[16]. 

Ði teismo iðvada atkreipia dëmesá á ástatymu nustatytà reikalavimà naudoti kûrinius 
mokymui ar moksliniam tyrimui tiek, kiek to reikia ðiems tikslams. Tai susijæ ir su autoriø tur-
tiniø teisiø apribojimø sàlygose („trijø pakopø testas“) numatytu reikalavimu, kad toks nau-
dojimas neprieðtarautø áprastiniam kûrinio naudojimui mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais. 
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Èia reikëtø panagrinëti, koks naudojimas mokymo tikslais bûtø laikomas áprastiniu. Pavyz-
dþiui, mokytojas, nukopijavæs eilëraðtá reprografijos bûdu (fotokopijavimo arba kitu panaðiu 
bûdu popieriuje), iðdalija kopijas klasëje mokiniams kaip pavyzdþius, naudojamus literatûros 
pamokoje. Kitas pavyzdys: áraðæs nedidelius muzikos kûrinius arba muzikos kûriniø iðtrau-
kas á kompaktinæ plokðtelæ, mokytojas naudoja jà per muzikos pamokà pavyzdþiais iliust-
ruodamas dëstomo dalyko medþiagà. Autorës nuomone, tai áprastiniai kûriniø naudojimo 
mokymo tikslais atvejai, nepaþeidþiantys autoriø teisëtø interesø. Kitas pavyzdys: audiovizu-
alinio kûrinio (filmo) iðtraukos rodomos Muzikos akademijos studentams, bûsimiems akto-
riams, ir aiðkinamos aktorinio meistriðkumo subtilybës. Tai áprastas kûrinio  naudojimas au-
ditoriniam mokymui. Taèiau filmo vieðo rodymo kino teatre, net ir anonsuojant já kaip mo-
kymo priemonæ, áprastu naudojimu mokymo tikslais laikyti negalime. Reikëtø sutikti su dr. A. 
Vileitos nuomone, kad „prisidengus mokymo poreikiais, negalima rengti mokamø koncertø, 
leisti literatûros arba meno kûriniø rinkinius, naudoti dailës, fotografijos kûrinius kaip iliustra-
cijas leidiniuose, skirtuose neapibrëþtam skaitytojø ratui“ [15, p. 81]. 

Tiek Berno konvencijos 10 straipsnis, tiek ATGTÁ 22 straipsnio 1 dalies 1 punkto nor-
mos neriboja kûrinio atgaminimo bûdo ir formos: kaip pavyzdá mokymo ir moksliniø tyrimø 
tikslais nedidelis kûrinys arba trumpa iðleisto kûrinio iðtrauka gali bûti atgaminta raðytiniu, 
garso arba vaizdo pavidalu, áskaitant atgaminimà elektronine forma. PINO autoriø teisiø su-
tarties 10 straipsnio suderintuose paaiðkinimuose nurodoma, kad 10 straipsnio nuostatos 
yra suprantamos kaip leidþianèios susitarianèioms ðalims iðplësti autoriø turtiniø teisiø apri-
bojimà ir skaitmeninei aplinkai [13]. Atsiþvelgiant á skaitmeninës aplinkos reikalavimus mo-
kymu laikomas tiek áprastas mokymo procesas klasëje (auditorijoje), tiek mokymas naudo-
jantis elektroninëmis ryðio priemonëmis, kai moksleiviai arba studentai uþduotis gauna per 
elektronines ryðio priemones (nuotolinis mokymas).  

Nagrinëjant kûriniø naudojimo specifikà skaitmeninëje aplinkoje reikia ávertinti naujas 
ástatymo suteiktas galimybes, kuriø nenumatë ankstesnës 1999 m. redakcijos ATGTÁ 22 
straipsnis. Dabar galiojanèios ðio straipsnio redakcijos 1 dalies 3 punkte numatyta iki tol 
ástatyme nereglamentuotas kûrinio naudojimo mokymo ir moksliniø tyrimo tikslais bûdas, 
susijæs su skaitmeniniø technologijø taikymu – galimybë naudoti kûrinius, esanèius vieðo-
siose bibliotekose, mokymo ástaigose, muziejuose, archyvuose, moksliniø tyrimø arba as-
meniniø studijø tikslais juos vieðai skelbti arba padaryti vieðai prieinamus kompiuteriø tink-
lais tam skirtuose terminaluose tø ástaigø patalpose. Ði nuostata ástatyme atsirado derinant 
jo normas su Informacinës visuomenës direktyvos 5 straipsnio 3 dalies (n) punkto nuosta-
tomis, reglamentuojanèiomis kûriniø vieðà paskelbimà kompiuteriø vidaus tinkle (intranete). 
Ástatymo leidëjas nustatë grieþtas tokio naudojimo sàlygas: 

– kompiuteriø tinklais gali bûti skelbiami tik tie kûriniai, kuriuos biblioteka, mokymo 
ástaiga, muziejus arba archyvas turi savo fonduose; 

– vieðas kûriniø skelbimas kompiuteriø tinklais galimas tam skirtuose terminaluose tik 
tø ástaigø patalpose;  

– atgaminti kûrinius tik tuo atveju, jei autoriai arba kiti tø kûriniø autoriø teisiø subjektai 
nëra uþdraudæ tokio kûriniø naudojimo.  

Ástatymo norma aiðkiai neatsako, kaip turëtø bûti iðreikðtas autoriø teisiø subjektø 
draudimas naudoti kûriná tokiu bûdu. Akivaizdu, kad tokiu draudimu nereikëtø laikyti autoriø 
teisiø apsaugos þenklo, numatyto ATGTÁ 12 straipsnyje, kurá autorius arba kitas autoriø teisiø 
subjektas gali nurodyti kûrinyje praneðdamas visuomenei apie savo teises. Ðio þenklo pa-
skirtis – informuoti visuomenæ apie teisiø valdymà. Tais atvejais, kai ástatymas, apribodamas 
autoriø turtines teises, numato laisvà kûriniø panaudojimà keliant sàlygà, kad autoriø teisiø 
subjektai nëra uþdraudæ tokio kûriniø naudojimo, toks draudimas naudoti kûriná, autorës 
nuomone, turëtø bûti aiðkiai suformuluotas nurodant kûrinio naudojimo bûdus, susijusius su 
autoriø turtinëmis teisëmis.1  
                                                 

1 Šis klausimas bus svarbus ir toliau nagrinėjant autorių turtinių teisių apribojimus visuomenės informavomo 
tikslais.  
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Baigiant nagrinëti ástatymo normas, susijusias su kûriniø atgaminimu mokymo ir 
moksliniø tyrimø tikslais, reikëtø atkreipti dëmesá á reikalavimus, susijusius su kûriniø naudo-
jimu nekomerciniu tikslu. ATGTÁ 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant, ar kûrinys 
buvo naudotas nekomerciniais tikslais, turi bûti atsiþvelgiama á naudojimo paskirtá. Kûrinio 
naudotojo teisinë forma, organizacinë struktûra ir finansavimo bûdas ðiuo atveju nëra le-
miami veiksniai. Ástatymo leidëjas aiðkiai nepasako, ar ði nuostata taikoma visais autoriø tur-
tiniø teisiø apribojimo atvejais, numatytais ATGTÁ 22 straipsnio 1 dalyje. Sàvokà „nekomerci-
niai tikslai“ ástatymo leidëjas vartojo tik ðios dalies 3 punkte, kurio normos reglamentuoja 
laisvà kûriniø atgaminimà ðvietimo, mokymo arba moksliniø tyrimø tikslais þmonëms, turin-
tiems klausos arba regos negalià. Ankstesnëje 22 straipsnio redakcijoje apskritai nebuvo 
apibrëþtas reikalavimas paisyti nekomercinio tikslo naudojant kûrinius mokymui ir moksli-
niam tyrimui. Ði nuostata ástatyme atsirado derinant jo normas su Informacinës visuomenës 
direktyva, kurioje pabrëþiama, kad valstybës narës gali numatyti autoriø teisiø iðimtis ir apri-
bojimus nekomerciniais mokymo ir mokslinio tyrimo tikslais (5 str. 3 d. (a) ir (b) punktai), taip 
pat atgaminant kûrinius specifiniais atvejais vieðosiose bibliotekose, mokymo ástaigose, 
muziejuose arba archyvuose nesiekiant tiesioginës ar netiesioginës ekonominës ar komer-
cinës naudos (5 str. 2 d. (c) p.). Dr. Silke von Lewinski, komentuodama Informacinës visuo-
menës direktyvos nuostatas, susijusias su teisiø apribojimais ðvietimo ir moksliniø tyrimø 
tikslais, atkreipia dëmesá, kad „ðvietimo arba mokslo tyrimo tikslas negali bûti komercinis. 
Taigi ði galima iðimtis netaikoma komercinëms suaugusiøjø mokykloms ar kitoms panaðaus 
pobûdþio institucijoms, teikianèioms iðsilavinimà komerciniais tikslais, ir tyrimams, atlieka-
miems siekiant pelno“ [17, p. 18]. Ástatymo norma turëtø aiðkiai apibrëþti nekomerciná kûri-
niø panaudojimo mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais pobûdá. Tai leistø iðvengti panaðiø pro-
blemø kaip nagrinëtame teismø praktikos pavyzdyje, kai prisidengus mokymo arba moksli-
niø tyrimø tikslais kûriniai be autoriø leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo átraukiami á su-
daromus rinkinius ar kitus komerciniais tikslais leidþiamus leidinius. Reikëtø sutikti su profe-
soriaus V. A. Dozorcevo nuomone, kad autoriø turtiniø teisiø apribojimai negali bûti pateisi-
nami, kai asmenys, naudojantys kûrinius tokiomis sàlygomis, gauna pajamas [6, p. 138]. 
Todël ATGTÁ 22 straipsnio 1 dalies nuostatas reikëtø tobulinti aiðkiai apibrëþiant kûriniø ne-
komercinio panaudojimo mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais pobûdá.  
 

3.2. Kûriniø naudojimas informacijos tikslais 
 

ATGTÁ 24 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose numatytus autoriø turtiniø teisiø apriboji-
mus informacijos tikslais galima suskirstyti á dvi pagrindines grupes:1  

1. Apribojimai, susijæ su atskirø, ástatyme konkreèiai ávardytø kûriniø naudojimu: 
straipsniø aktualiomis ekonomikos, politikos arba religijos temomis ir analogiðko 
pobûdþio transliuojamø kûriniø naudojimas; þodiniø kûriniø (politiniø kalbø, teismo 
proceso metu pasakytø kalbø ir paskaitø) naudojimas. 

2. Apribojimai, susijæ su ástatyme apibrëþta kûriniø naudojimo specifika: atsitiktinis kûri-
niø naudojimas (literatûros arba meno kûriniø naudojimas ávykiø apþvalgose); rek-
laminio pobûdþio naudojimas (meno kûriniø naudojimas praneðant apie vieðà jø pa-
rodà arba pardavimà).  

Akivaizdu, kad ðiose normose numatytø autoriø turtiniø teisiø apribojimø tikslas yra 
sudaryti sàlygas visuomenei gauti operatyvià informacijà (uþtikrinti jos prieinamumà). Atsa-
kant á klausimà, koká autoriø turtiniø teisiø apribojimo bûdà informacijos tikslais pasirinko 
ástatymo leidëjas, reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad aiðkiai apibrëþdamas galimybæ naudoti 
kûrinius be autoriaus arba kito kûrinio autoriø teisiø subjekto leidimo ástatymo leidëjas ne-

                                                 
1 ATGTĮ 24 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta galimybė be autoriaus ar kito to kūrinio autorių turtinių teisių 

subjekto leidimo atgaminti ir viešai skelbti kūrinį, kai tai susiję su įrangos demonstravimu ir taisymu. Šis autorių 
turtinių teisių apribojimo atvejis, mūsų nuomone, daugiau susijęs su techninio pobūdžio (įrangos remonto) klau-
simais, o ne su informacijos tikslais, todėl čia nebus nagrinėjamas. 
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numatë autoriams kompensacijos. Tai leidþia daryti iðvadà, kad ðiame straipsnyje numatyti 
autoriø turtiniø teisiø apribojimai reiðkia laisvà kûriniø naudojimà (be autoriaus ar kito autoriø 
teisiø subjekto leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo).  
 

3.2.1. Apribojimai, susiję su atskirų rūšių kūrinių naudojimu 
 

ATGTÁ 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta galimybë be autoriaus ar kito to kûri-
nio autoriø teisiø subjekto leidimo atgaminti spaudoje, vieðai skelbti arba padaryti vieðai 
prieinamus iðleistus straipsnius aktualiomis ekonomikos, politikos ar religijos temomis, taip 
pat tokio paties pobûdþio transliuojamus kûrinius. Ði norma pakartoja Berno konvencijos 
10bis straipsnio 1 dalies nuostatas. Nagrinëjant ðià normà praktinio taikymo aspektu matyti, 
kad ástatymo leidëjas nepasinaudojo galimybe nustatyti aiðkesnes jos taikymo sàlygas. Kaip 
ir Berno konvencijoje, autoriø turtiniø teisiø apribojimas siejamas su atitinkamos rûðies ir 
tematikos kûriniø naudojimu – tai straipsniai aktualiomis ekonomikos, politikos ir religijos 
temomis. Ástatymo leidëjas nepaaiðkina aktualumo sàvokos, tai paliekama spræsti teismø 
praktikai. Berno konvencijos komentare aiðkinama, kad „tai turi bûti straipsniai einamaisiais 
klausimais (juose turi bûti kalbama ðiuolaikine aktualia tema, o ne kokiais nors praeities 
klausimais)“ [18, p. 67]. Atsiþvelgiant á skaitmenines technologijas, ástatymo norma buvo 
papildyta naujomis nuostatomis, kuriø nebuvo 1999 m. redakcijos ATGTÁ. Tai buvo padaryta 
atsiþvelgiant á Informacinës visuomenës direktyvos 5 straipsnio 3 dalies (c) punkto reikala-
vimus, susijusius su vieðo kûriniø paskelbimo teise. Vieðo paskelbimo teisë apima ne tik kû-
rinio transliavimà, retransliavimà, bet ir vieðà skelbimà kompiuteriø tinklais (ATGTÁ 15 str. 1 d. 
8 p.). Èia reikëtø atkreipti dëmesá, kad ðie turtiniø teisiø apribojimai gali bûti taikomi tik tais 
atvejais, jeigu autorius nëra aiðkiai uþdraudæs taip naudoti kûrinius.1  

Politiniø kalbø ir teismo proceso metu pasakytø kalbø, vieðø paskaitø arba kitø pana-
ðiø kûriniø naudojimà informacijos tikslais reglamentuoja ATGTÁ 24 straipsnio 1 dalies 3 
punkto normos. Berno konvencijos 2bis straipsnio 1 dalyje numatyta teisë Sàjungos ðalims 
nacionaliniuose ástatymuose nustatyti ðiø þodiniø kûriniø apsaugos ribas, áskaitant galimybæ 
netaikyti apsaugos tokiems kûriniams. Kaip aiðkinama Berno konvencijos komentare, ði 
nuostata pagrásta informacijos laisvës principu [18, p. 25]. Taèiau Lietuvos ástatymø leidëjas 
pasirinko kità informacijos laisvës principo ágyvendinimo bûdà, suderintà su Berno konven-
cija. Suteikdamas apsaugà ðiems kûrininiams, jis numatë autoriø turtiniø teisiø apribojimà 
informacijos tikslais. ATGTÁ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta galimybë be kûrinio 
autoriaus arba kito to kûrinio autoriø teisiø subjekto leidimo informuojant visuomenæ atga-
minti laikraðèiuose, periodiniuose leidiniuose ar bet kuriuo bûdu vieðai skelbti politines kal-
bas, iðtraukas ið vieðø paskaitø ar kitø panaðiø kûriniø, taip pat teismo proceso metu pasa-
kytas kalbas tiek, kiek tai pateisina informavimo tikslai. Toks reglamentavimas atitinka Berno 
konvencijos 2bis straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios Berno sàjungos ðalims palieka gali-
mybæ nacionaliniuose ástatymuose nustatyti tokiø kûriniø naudojimo sàlygas. Taèiau Lietu-
vos ástatymø leidëjas ðia galimybe tinkamai nepasinaudojo. Ástatymo norma tik pakartoja 
Berno konvencijoje numatytà sàlygà, kad atgaminti leidþiama tiek, kiek tai pateisina informa-
vimo tikslai (aiðkesnës sàlygos nustatytos tik vieðoms paskaitoms arba kitiems panaðiems 
kûriniams panaudoti – leidþiama atgaminti tik jø iðtraukas). Nustatytos sàlygos neduoda vi-
siðko teisinio aiðkumo. Todël tik nagrinëjant konkreèius kûriniø naudojimo atvejus galima 
bus atsakyti á klausimà, ar kûrinio naudojimas neprieðtarauja áprastiniam kûrinio naudojimui 
informacijos tikslais, taip pat, ar toks naudojimas nepaþeidþia teisëtø autoriaus arba kito 
autoriø teisiø subjekto interesø. Ðiø normø aiðkinimà ástatymø leidëjas paliko teismø prakti-
kai.  

                                                 
1 Savo nuomonę, kaip turėtų būti išreikštas autoriaus draudimas naudoti kūrinį tokiu būdu, autorė  pateikia 

nagrinėdama autorių turtinių teisių apribojimus naudojant kūrinius mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, numatytus 
ATGTĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte.  
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Atkreiptinas dëmesys, kad ástatymo leidëjas netaiko apribojimø autoriaus iðimtinei tei-
sei sudaryti arba leisti sudaryti ðiø kûriniø rinkinius. ATGTÁ 24 straipsnio 2 dalies normos, 
reglamentuojanèios iðimtinæ autoriø teisæ sudaryti arba leisti sudaryti tokiø kûriniø rinkinius, 
suderintos su Berno konvencijos 2bis straipsnio 3 dalies nuostatomis.  
  

3.2.2. Apribojimai, susiję su kūrinių naudojimo specifika 
  

Atsitiktiná literatûros arba meno kûriniø naudojimà ávykiø apþvalgose reglamentuoja 
ATGTÁ 24 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos, leidþianèios visuomenës informavimo tiks-
lais atgaminti ir vieðai skelbti literatûros ir meno kûrinius, kai ið jø atlikimo vietos arba vieðos 
parodos pateikiama informacija apie visuomenës gyvenimo ávykius arba dienos ávykiø ap-
þvalgos spaudoje, per radijà ar televizijà. Lyginant ðià nuostatà su 1999 m. redakcijos ATGTÁ 
atitinkamo punkto nuostata matyti, kad pakeitimai buvo padaryti atsiþvelgiant á skaitmeninæ 
aplinkà (numatyta galimybë vieðai skelbti kûrinius, áskaitant galimybæ padaryti vieðai priei-
namus kompiuteriø tinklais). Ði nuostata labai svarbi informacinës visuomenës plëtrai, nes 
þiniasklaida vis daþniau naudoja skaitmenines iðraiðkos formas. Berno konvencijos 10bis 
straipsnio 2 dalyje Berno sàjungos ðalims numatyta teisë savo ástatymuose átvirtinti kûriniø 
naudojimo einamøjø ávykiø apþvalgose sàlygas. Ástatymo leidëjas, pakartodamas Berno 
konvencijoje numatytà reikalavimà naudoti kûrinius informacijos pateikimo tikslà pateisinan-
èiu mastu, ATGTÁ papildomai paaiðkina, kad taip naudojami kûriniai „yra pagalbinë informa-
cijos medþiaga“. Ði papildoma nuostata turi didelæ praktinæ reikðmæ, nes leidþia apibrëþti 
informacijos tikslà pateisinantá mastà. Berno konvencijos komentare aiðkinant informacijos 
tikslà pateisinantá mastà atkreipiamas dëmesys, kad ðios sàvokos aiðkinimo ribos yra gana 
plaèios, todël geriausiai gali bûti paaiðkinamos pasitelkiant pavyzdþius: „esminis einamojo 
ávykio rodymo ar paskelbimo tikslas – atkurti aplinkà, kad þiûrovui ar klausytojui susidarytø 
áspûdis, jog jis ávykius realiai iðgyveno ar bent jau þino, kaip viskas tikrovëje vyko. Tokiam 
áspûdþiui sukurti nëra reikalo perduoti visà per ceremonijà iðtisai atliktà kûriná arba ilgai fil-
muoti meno parodoje eksponuojamà paveikslà“ [18, p.68].  

Aukðèiausiasis Teismas civilinëje byloje Nr. 3K-7–619/2001 m. LATGA-A v. leidykla 
„Algimantas” pateikë iðvadà: „autoriø teisiø apribojimà sàlygoja tai, kad operatyviai pertei-
kiama informacija visuomenei apie gyvenimo ávykius (varþybas, parodas, ceremonijas, mi-
tingus ir kt.) yra daþnai susijusi su meno kûriniø panaudojimu, nes minëtuose renginiuose 
architektûros, skulptûros arba kiti kûriniai yra renginiø fonas. Gauti iðankstiná tokiø kûriniø 
autoriø sutikimà, kai informacijà reikia pateikti operatyviai, daþnai sunku ir neámanoma. Kaip 
tik dël to ástatymo leidëjas nustatë tam tikrus autoriø teisiø apribojimus, pateisinamus visuo-
menës operatyvaus informavimo poreikiu“ [19] . 
 
 

Iðvados 
 

1. Autoriø turtiniø teisiø apribojimus galimà apibûdinti kaip ástatymø nustatytà visumà 
priemoniø, skirtø sudaryti sàlygas tam tikrais ypatingais atvejais panaudoti kûriná be auto-
riaus arba jo tinkamai ágalioto asmens ar teisiø perëmëjo leidimo (t. y. nesudarius autorinës 
sutarties) ir nemokant autorinio atlyginimo arba mokant atitinkamà atlyginimà, kuris nusta-
tomas kaip kompensacija uþ autoriaus turtiniø teisiø apribojimà. Autoriø turtiniø teisiø apri-
bojimø tikslas – nesumenkinant iðimtiniø autoriø teisiø apsaugos nustatyti deramà teisiø tu-
rëtojø ir visuomenës interesø pusiausvyrà.  

2. Tarptautinëse sutartyse ir regioniniuose teisës aktuose nustatytos tik bendrosios 
autoriø turtiniø teisiø apribojimø sàlygos. Remiantis ðiais kriterijais, nacionaliniuose ástaty-
muose apribojant autoriø turtines teises turi bûti nustatytos konkreèios apribojimø taikymo 
ribos ir sàlygos. 

3. ATGTÁ 22 straipsnyje numatyti autoriø turtiniø teisiø apribojimai mokymo ir moksliniø 
tyrimø tikslais reiðkia laisvà kûriniø naudojimà (be autoriaus arba kito autoriø teisiø subjekto 
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leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo). 22 straipsnio 1 dalies nuostatas reikëtø tobulinti 
aiðkiai apibrëþiant nekomerciná kûriniø naudojimo mokymo ir moksliniø tyrimø tikslais po-
bûdá. Tai leistø iðvengti problemø, kai prisidengus mokymo ar moksliniø tyrimø tikslais kûri-
niai be autoriø leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo átraukiami á rinkinius ar kitus komer-
ciniais tikslais leidþiamus leidinius. 

4. ATGTÁ 24 straipsnyje numatyti autoriø turtiniø teisiø apribojimai informacijos tikslais 
reiðkia laisvà kûriniø naudojimà (be autoriaus ar kito autoriø teisiø subjekto leidimo ir nemo-
kant autorinio atlyginimo). Jø tikslas – sudaryti sàlygas visuomenei gauti operatyvià informa-
cijà (uþtikrinti jos prieinamumà).  

5. Autoriø turtiniø teisiø apribojimus, nustatytus informacijos tikslais, galima suskirstyti á 
dvi grupes: apribojimai, susijæ su atskirø, ástatyme konkreèiai ávardytø kûriniø rûðiø naudo-
jimu; apribojimai, susijæ su kûriniø naudojimo specifika. Nustatydamas apribojimus, susiju-
sius su atskirø, ástatyme konkreèiai ávardytø kûriniø rûðiø naudojimu, ástatymo leidëjas nepa-
sinaudojo galimybe nustatyti aiðkesnes apribojimø taikymo sàlygas, susijusias su kûriniu 
panaudojimo mastu. Ðiø normø aiðkinimà ástatymø leidëjas paliko teismø praktikai.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

In the present article both at theoretical and practical level the limitations on economic rights 
of authors for teaching, scientific research and information purposes which have been provided in 
Copyright and Related Rights Law of the Republic of Lithuania are being analysed. Legal origin of 
these limitations, conditions and features of their application, including application characteristics in 
digital environment are examined. These issues have not yet been discussed in the Lithuanian legal 
literature, therefore, the current article first of all presents the concept of the limitations on economic 
rights and their importance for combining the interests of the authors and the public. International 
agreements and the EU legal norms greatly impact legal regulation of this field. With regard to this 
aspect legal norms that are in force in Lithuania are analysed together with international and 
regional legal norms of this area. Although the Lithuanian judicial practice in this field is not 
abundant, the analysis made in this article leads us to a conclusion that there are some loopholes 
and problems of application of legal norms in terms of the legal regulation of the limitations on 
economic rights for teaching, scientific research and information purposes. 
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S a n t r a u k a  
 

Straipsnio tikslas – atskleisti vieno iš pramoninės nuosavybės objektų – plačiai žinomų 
prekių ženklų – pagrindinius ir svarbiausius teorinius bei praktinius apsaugos aspektus. Ši 
tema yra nauja ir Lietuvos teisės mokslo iš esmės nėra tyrinėta. Straipsnyje nemažai dėme-
sio skiriama plačiai žinomų prekių ženklų sampratos ir tokių ženklų apsaugos koncepcijos 
raidos Lietuvoje svarbiausiems aspektams atskleisti. 1993 m. Lietuvos Respublikos prekių ir 
paslaugų ženklų įstatymas, galiojęs gana ilgai – iki 2001 m. sausio 1 d., t. y. iki 2000 m. 
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo įsigaliojimo, skirtingai reguliavo tiek su plačiai 
žinomo ženklo samprata susijusius klausimus, tiek jau tokiu pripažinto ženklo savininko teisių 
apimtį. Dėl šios priežasties, trumpai aptarus pagrindines teisinio reglamentavimo nuostatas, 
nurodoma, kokios priežastys lėmė, kad šis reglamentavimas per gana trumpą Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpį pasikeitė iš esmės. Nagrinėjamas Europos Sąjungos bei tarptauti-
niuose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų turinys bei teisinė prigimtis, taip pat tarptautinių 
institucijų rekomendacinio pobūdžio dokumentuose išdėstyti išaiškinimai. 

Straipsnyje daug dėmesio skiriama Lietuvos teismų praktikos šioje srityje tendenci-
joms. Sujungiant ir susisteminant teorinius plačiai žinomų ženklų apsaugos aspektus su teis-
mų praktikoje kylančiais klausimais nagrinėjant tokio pobūdžio bylas pateikiamos išvados bene 
labiausiai diskutuotinais klausimais: ženklo pripažinimo plačiai žinomu procedūra; data, kai 
galima pripažinti ženklą plačiai žinomu, ir atsižvelgiant į šią datą taikytini teisės aktai; prekių 
ir (ar) paslaugų, kurioms atitinkamas ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, teisinė reikšmė.  
 

Áþanga 
 

Prekiø ir (ar) paslaugø þenklø (toliau straipsnyje bus vartojamas apibendrintas termi-
nas – prekiø þenklai, kaip tai apibrëþiama 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekiø 
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þenklø ástatymo [1] (toliau straipsnyje – 2000 m. Prekiø þenklø ástatymas) 2 straipsnio 1 da-
lyje) teisinë apsauga siejama su trijø sàlygø visuma:  

1) registracija, t. y. tam, kad þenklas bûtø saugomas tam tikroje valstybëje, jis turi bûti 
toje valstybëje áregistruotas (nacionaliniø teisës aktø arba tarptautiniø susitarimø 
nustatyta tvarka); 

2) teritorija, t. y. þenklas, saugomas tik tos valstybës teritorijoje, kurioje jis yra áre-
gistruotas; 

3) þenklas yra saugomas tik tų prekių ar paslaugų, kurioms þymëti jis yra áregistruotas, 
atþvilgiu. 

Be to, prekiø þenklø teisinë apsauga grindþiama ir principu „kas pirmas laike, tas pir-
mas teisëje“ [2]. Ðis principas reiðkia, jog pirmumo teisë á vienà arba kità prekiø þenklà pa-
prastai yra siejama su pirmumu registruojant (pareiðkiant registruoti) ðá þenklà. T. y. pirmasis 
áregistravæs (pareiðkæs registruoti) þenklà, pirmasis ir ágyja teisës aktuose garantuojamas 
þenklo savininko teises.  

Ðis principas, nors ir yra vienas ið pagrindiniø principø prekiø þenklø teisëje, nëra ab-
soliutus ir absoliuèiai nepaneigiamas [3]. Plaèiai þinomø þenklø apsauga, kai toks þenklas 
yra saugomas ir neáregistruotas, yra vienas ið atvejø, kai minëtas principas gali bûti panei-
giamas, t. y. prioritetiðkai ginamos ne formaliai áregistruoto, o plaèiai þinomo prekiø þenklo 
teisës, jeigu nustatoma, kad registruojant ginèijamàjá þenklà kitas þenklas tuo metu jau buvo 
plaèiai þinomas (nors ir nebuvo áregistruotas). 
 

1. Svarbiausi teisinio reguliavimo aspektai 
 

Paryþiaus konvencijos dël pramoninës nuosavybës saugojimo (toliau tekste – Pary-
þiaus konvencija) [4] 6bis straipsnio 1 dalyje átvirtinta, kad „Sàjungos ðalys ásipareigoja arba 
administracijos iniciatyva, jeigu tai leidþia tos ðalies ástatymai, arba suinteresuoto asmens 
praðymu atmesti arba pripaþinti registracijà negaliojanèia ir uþdrausti naudoti prekiø þenklà, 
jeigu þenklas atkartoja, imituoja kità þenklà arba yra kito þenklo vertimas ir gali bûti supai-
niotas su juo, nes registravimo arba panaudojimo ðalies kompetentingas organas pripaþásta, 
kad tas þenklas toje ðalyje yra jau plaèiai þinomas kaip þenklas asmens, kuris naudojasi ðios 
Konvencijos privilegijomis ir naudoja já tokiems pat arba panaðiems gaminiams. Ði nuostata 
taikoma ir tuomet, kai esminë þenklo dalis yra þinomo þenklo atkartojimas arba imitavimas, 
dël kurio jis gali bûti supainiotas su kitu þenklu. Paþymëtina, jog Lietuva prie ðios Konvenci-
jos prisijungë Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr. 115p 
[5], o ratifikavo 1996 m. geguþës 28 d. ástatymu Nr. I–1349 [6]. Minëta konvencija Lietuvoje 
ásigaliojo 1994 m. geguþës 22 d.  

Kaip matyti ið Konvencijoje átvirtintos normos, Konvencija kokiø nors formalių kriterijø 
pripaþinti þenklà plaèiai þinomu neátvirtina.  

Kalbant apie tarptautiniuose teisës aktuose átvirtintas nuostatas, reglamentuojanèias 
plaèiai þinomø þenklø apsaugà, bûtina nurodyti Sutartá dël intelektinës nuosavybës teisiø 
aspektø, susijusiø su prekyba [7] (vadinamoji TRIPS sutartis (angl. Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights; toliau straipsnyje bus vartojamas toks ðios Su-
tarties pavadinimas), kuri yra vienas ið Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 
priedø. Ðios Sutarties 16 straipsnio 2 dalyje átvirtinta, kad Paryþiaus konvencijos 6bis 
straipsnis mutatis mutandis taikomas paslaugoms. Valstybës narës, nustatydamos, ar prekiø 
þenklas plaèiai þinomas, atsiþvelgia á tai, kiek þiniø apie tà prekiø þenklà turi atitinkamas vi-
suomenës sluoksnis, áskaitant þinias atitinkamoje valstybëje narëje, kurios buvo gautos rek-
lamuojant prekiø þenklà. Ðio straipsnio 3 dalyje átvirtinta, kad Paryþiaus konvencijos 6bis 
straipsnis mutatis mutandis taikomas prekëms arba paslaugoms, nepanaðioms á tas, ku-
rioms þymëti yra áregistruotas prekiø þenklas, jei to prekiø þenklo naudojimas toms prekëms 
ar paslaugoms rodytø ryðá tarp tø prekiø ar paslaugø ir áregistruoto prekiø þenklo savininko ir 
jei taip tà þenklà naudojant galëtø bûti paþeisti registruoto prekiø þenklo savininko interesai.  
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Taigi ði Sutartis, átvirtindama plaèiai þinomø þenklø apsaugos bûtinybæ (Paryþiaus kon-
vencijos 6bis straipsnio pagrindu), plaèiai þinomo þenklo sampratos klausimà taip pat pa-
lieka ið esmës atvirà, tik nurodo, kad valstybës narës, nustatydamos, ar þenklas plaèiai þi-
nomas, atsiþvelgia á tai, kiek þiniø apie tà þenklà turi atitinkamas visuomenës sluoksnis, 
áskaitant þinias atitinkamoje valstybëje narëje, kurios buvo gautos reklamuojant prekiø 
þenklà.  

Aptariant nacionaliniuose teisës aktuose átvirtintas pagrindines nuostatas paþymëtina, 
jog plaèiai þinomø prekiø þenklø apsaugos teisinis reguliavimas pagal 1993 m. birþelio 3 d. 
Lietuvos Respublikos prekiø ir paslaugø þenklø ástatymà [8] (toliau straipsnyje – 1993 m. 
Prekiø ir paslaugø þenklø ástatymas) ir pagal ðiuo metu galiojantá 2000 m. Prekiø þenklø 
ástatymà ið esmës skiriasi.  

1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø ástatymo 20 straipsnio 5 dalyje buvo átvirtinta, kad 
plaèiai þinomo Lietuvos Respublikoje þenklo savininkas turi teisæ net jo neáregistravæs ðio 
ástatymo nustatyta tvarka uþdrausti kitiems asmenims be jo sutikimo vartoti komercinëje 
veikloje bet koká þymená, susijusá su gerai þinomo jo þenklo atgaminimu, imitacija arba ver-
timu. Plaèiai þinomo þenklo sàvokà nustato Valstybinis patentø biuras. Ðio ástatymo 4 
straipsnio 2 punkte buvo átvirtinta, kad prekiø ir paslaugø þenklais negalima registruoti þy-
menø, kurie yra tapatûs arba panaðûs á plaèiai Lietuvos Respublikoje þinomus þenklus, pri-
klausanèius kitiems juridiniams arba fiziniams asmenims. Valstybinio patentø biuro 1994 m. 
gruodþio 21 d. ásakymu Nr. 21 buvo patvirtinta plaèiai þinomo þenklo sàvoka [9, p. 116]. 
Ðiame nevienareikðmiðkai vertintame poástatyminiame akte buvo nurodyta, kad plaèiai Lie-
tuvos Respublikoje þinomu prekiø arba paslaugø þenklu, nesvarbu, kokioms prekëms ir pa-
slaugoms jis vartojamas, gali bûti pripaþintas þymëjimas, pasiþymintis ðiø kriterijø visuma: 

1) atitinkantis prekiø arba paslaugø þenklui Lietuvos ástatymø keliamus reikalavimus; 
2) þinomas daugumai (ne maþiau kaip 70 proc., gautø atrankinës apklausos bûdu) 

Lietuvos vartotojø ið juo þymimø bei Lietuvos rinkoje vartojamø prekiø arba pa-
slaugø; 

3) registruotas, vartojamas ir þinomas kitose valstybëse – Paryþiaus Sàjungos pramo-
ninei nuosavybei saugoti narëse; 

4) vartojamas didesnëje Lietuvos teritorijos dalyje; 
5) nuolat reklamuojamas Lietuvos spaudoje, per radijà ir televizijà; 
6) turintis ryðkø skiriamàjá poþymá, originalus ir vienintelis toks Lietuvos rinkoje; 
7) vartojamas Lietuvos rinkoje ne maþiau kaip penkerius metus iki pretendavimo á pla-

èiai þinomo þenklo statusà dienos.  
Akivaizdu, kad tokia aptariamuoju ásakymu nustatyta plaèiai þinomo þenklo sàvoka, kai 

þenklo pripaþinimas plaèiai þinomu buvo susijæs su septyniø formaliø kriterijø visuma, neati-
tiko anksèiau minëtø tarptautiniø teisës aktø – Paryþiaus konvencijos bei TRIPS sutarties 
nuostatø, nepagrástai ribojo plaèiai þinomø þenklø apsaugà bei jø savininkø teisiø gynimà. 
Kita vertus, straipsnio autorës nuomone, teismai, nagrinëdami bylas, susijusias su plaèiai þi-
nomo þenklo apsauga ir jo savininko teisiø gynimu, turëjo pagrindà remtis ne minëtu ása-
kymu, o Paryþiaus konvencijos nuostatomis (6bis straipsniu) kaip palankesnëmis prekiø 
þenklø savininkams ir neátvirtinanèiomis kokių nors formalių reikalavimø arba kriterijø tam, 
kad pripaþintø þenklà plaèiai þinomu. Plaèiau tai bus aptarta straipsnyje atskirai, kalbant apie 
teisës aktus, taikytinus atsiþvelgiant á datà, kai ieðkovas praðo pripaþinti jo prekiø þenklà pla-
èiai þinomu. 

2000 m. Prekiø þenklø ástatymu buvo siekiama uþtikrinti, kad Lietuvos Respublikos 
prekiø þenklø teisinë bazë atitiktø 1988 m. gruodþio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 
89/104/EEB dël valstybiø nariø prekiø þenklø ástatymo derinimo [10], TRIPS sutarties nuo-
statas. Naujos redakcijos Prekiø þenklø ástatyme pagrindiniai pokyèiai, susijæ su plaèiai þi-
nomais þenklais, yra nauja plaèiai þinomo þenklo koncepcija ir ji neapsiriboja vien tiktai ko-
kiais nors formaliais kriterijais. Esminë pokyèiø prieþastis buvo Lietuvos ástojimas á Pasaulinæ 
prekybos organizacijà bei prisijungimas prie minëtos TRIPS Sutarties. 2000 m. Prekiø þenklø 
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ástatymo 9 straipsnio 1 dalyje átvirtinta, kad þenklas Lietuvos Respublikoje gali bûti pripaþin-
tas plaèiai þinomu, jeigu jo naudojimo arba reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai þi-
nomas tam tikram visuomenës sluoksniui. Minëto straipsnio 2 dalis nustato, kad þenklas, 
Lietuvos Respublikoje pripaþintas plaèiai þinomu, saugomas ir neáregistruotas. Ðio ástatymo 
7 straipsnio 1 dalies 3 punkte átvirtinta, jog þenklo registracija pripaþástama negaliojanèia, 
jeigu jis yra tapatus ðio ástatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripa-
þintam plaèiai þinomu þenklui, priklausanèiam kitam asmeniui, arba klaidinamai á já panaðus.  

Naujasis ástatymas taip pat iðskyrë neregistruoto plaèiai þinomo þenklo savininko tei-
ses bei registruoto plaèiai þinomo þenklo savininko teises. Neregistruoto plaèiai þinomo 
þenklo savininkas turi teisæ uþdrausti kitiems asmenims be jo sutikimo naudoti pramoninëje 
arba komercinëje veikloje bet kurá þymená, kurá galima palaikyti plaèiai þinomo þenklo atga-
minimu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti dël tapaèiø ir (ar) panaðiø prekiø, kurioms 
plaèiai þinomas þenklas naudojamas; registruoto plaèiai þinomo þenklo savininkas naudojasi 
platesne teise bei turi teisæ uþdrausti kitiems asmenims be jo sutikimo pramoninëje arba 
komercinëje veikloje naudoti bet kurá þymená, kurá galima palaikyti plaèiai þinomo þenklo at-
gaminimu, imitacija ar vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes tuo þymeniu paþymëtas netapa-
èias ir nepanaðias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su tomis prekëmis ir (ar) paslau-
gomis, kurios þymimos plaèiai þinomu þenklu, ir dël to gali bûti paþeistos registruoto plaèiai 
þinomo þenklo savininko teisës.  

Taigi teisës aktai, reglamentuojantys plaèiai þinomø þenklø teisinæ apsaugà, patobu-
lino plaèiai þinomo þenklo koncepcijà, kuri ðiuo metu neapsiriboja tiksliais kriterijais bei su-
teikia tokio þenklo savininkui daugiau teisiø. Atsiþvelgiant á ekonominës integracijos raidà bei 
bendrosios Europos Sàjungos rinkos ypatumus svarbu formuoti bendrus tarptautinius prin-
cipus pramoninës nuosavybës srityje – tai taip pat atskleidþia bendros plaèiai þinomø þenklø 
koncepcijos svarbà visame pasaulyje. 

Svarbu paþymëti, kad nei 1988 m. gruodþio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 
89/104/EEB dël valstybiø nariø prekiø þenklø ástatymø derinimo, nei 1993 m. gruodþio 20 d. 
Tarybos reglamentas 94/40/EB dël Bendrijos prekiø þenklo [11] nepateikia plaèiai þinomo 
þenklo koncepcijos, kuri bûtø bendra visoms ðalims narëms. Reglamento 8 straipsnis nu-
mato, kad sàvoka „plaèiai þinomas“, vartojama reglamento tikslams, turi bûti traktuojama 
remiantis Paryþiaus konvencijos 6 straipsniu. Taigi logiðka, kad Paryþiaus sàjungos dël pra-
moninës nuosavybës apsaugos asamblëja ir Pasaulinës intelektinës nuosavybës organiza-
cijos generalinë asamblëja 1999 m. priëmë bendrà Rekomendacijà dël plaèiai þinomø 
þenklø apsaugos (angl. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of 
Well–Known Marks) (toliau straipsnyje – Rekomendacija) [12]. Ði Rekomendacija nëra pri-
valoma, taèiau ji nurodo plaèiai þinomø þenklø apsaugos pagrindines gaires ir Pasaulinës 
intelektinës nuosavybës organizacijos ðalys narës yra raginamos jomis sekti. Rekomenda-
cijoje pateikiami kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar þenklas yra plaèiai þinomas, taèiau 
Rekomendacija nereikalauja atitikti nurodomø kriterijø visumos. Negana to, ðie kriterijai netu-
rëtø bûti iðankstinë sàlyga priimant sprendimà. Prieðingai, Rekomendacija teigia, kad krite-
rijø sàraðas nëra iðsamus ir kiekvienu atveju sprendimas priklauso nuo bylos aplinkybiø. 
Jeigu nëra tinkamo kriterijaus, sprendimas gali bûti priimamas remiantis papildomais veiks-
niais, neátrauktais á Rekomendacijà. Minëtos Rekomendacijos taikymas atsiþvelgiant á datà 
iðaiðkintas Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2003 m. 
gruodþio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinëje byloje Japonijos bendrovė Japan Tobaco Inc. v. 
Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė Schrader-Bridgeport International Inc. [13], taèiau apie 
tai plaèiau – treèiojoje straipsnio dalyje.  

Iðsamesnei þenklo pripaþinimo plaèiai þinomu kriterijø analizei bus skirtas atskiras 
straipsnis. 
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2. Þenklo pripaþinimo plaèiai þinomu procedûra 
 

Klausimas, kokia yra þenklo pripaþinimo plaèiai þinomu procedûra, Lietuvos teismø 
praktikoje nuo pat 1993 m., kai buvo priimtas Prekiø þenklø ástatymas, vertinamas skirtingai, 
nes ðis ástatymas to neaptarë. Svarstyta, ar tai turëtø atlikti Lietuvos Respublikos valstybinis 
patentø biuras administracine procedûra, t. y. patvirtinant Lietuvos Respublikoje plaèiai þi-
nomø þenklø sàraðà, já nuolat tikslinant, ar þenklas plaèiai þinomu turëtø bûti pripaþintas tei-
smo tvarka suinteresuoto asmens praðymu. Jeigu þenklas plaèiai þinomu turëtø bûti pripa-
þástamas teismo tvarka, tai kokia teisena tai turëtø bûti sprendþiama – ieðkinio ar ypatingàja, 
nustatant juridinæ reikðmæ turintá faktà? Paþymëtina, kad Europos Sàjungos bei tarptautiniai 
teisës aktai, tarp jø ir Paryþiaus konvencija, ðio klausimo nereglamentuoja – palieka tai vals-
tybiø vidaus teisei [14, p. 108]. Pavyzdþiui, anksèiau minëtos 1999 m. Rekomendacijos 1 
straipsnio „Sàvokos“ (iii) punkte nurodyta, kad „kompetentinga institucija“ reiðkia administ-
racinæ, teisminæ ar kvaziteisminæ valstybës narës institucijà, kompetentingà spræsti, ar þenk-
las yra plaèiai þinomas þenklas, arba ágyvendinti plaèiai þinomo þenklo apsaugà. Ðios Re-
komendacijos paaiðkinamosiose pastabose nurodyta, kad sàvokos „kompetentinga institu-
cija“ teisinë reikðmë priklausys nuo konkreèios valstybës narës nacionalinës sistemos. Ði 
sàvoka apibrëþta plaèiai tam, kad apimtø visas valstybëse narëse egzistuojanèias sistemas. 
Atsiþvelgiant á teritoriná principà, plaèiai þinomø þenklø teisës ágyvendinamos nacionaliniu 
pagrindu. 

2000 m. Prekiø þenklø ástatymas, kitaip negu 1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø ásta-
tymas, átvirtino, kad þenklas pripaþástamas plaèiai þinomu tik teismo tvarka (minëto ástatymo 
9 str. 3 d.), bet neatsakë á anksèiau iðkeltà klausimà dël teisenos – ieðkinio ar ypatingàja. Dël 
ðios prieþasties atkreiptinas dëmesys á Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus 
teisëjø kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartá, priimtà civilinëje byloje pagal pareiðkëjo Ny-
derlandų bendrovės „Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.“ pareiðkimà dël juridinæ reikðmæ 
turinèio fakto, kad þenklas METAXA yra plaèiai þinomas Lietuvoje [15]. Ðioje teismø praktikai 
labai reikðmingoje nutartyje Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas iðaiðkino, kad þenklo pripaþi-
nimo plaèiai þinomu bylos savo procesine prigimtimi yra ginèo bylos, ir plataus þinomumo 
faktas negali bûti nustatytas ne ginèo teisena. Minëtoje nutartyje Aukðèiausiasis Teismas nu-
rodë, jog pripaþinimas þenklo plaèiai þinomu yra neatsiejamas nuo nustatymo ir ávardijimo to 
plaèiai þinomo þenklo savininko – tai reiðkia pripaþinimo tam tikrø jo, kaip savininko, subjek-
tiniø teisiø. Teisiø pripaþinimas yra vienas ið civiliniø teisiø gynimo bûdø (2000 m. Prekiø 
þenklø ástatymo 50 str. 1 d. 1 p., Civilinio kodekso 1.138 str. 1 p. [16]). Ðis civiliniø teisiø gy-
nimo bûdas, atsiþvelgiant á ginèo pobûdá, gali bûti taikomas tiek savarankiðkai, tiek ir kartu 
su kitais ástatymo numatytais teisiø gynimo bûdais. Taigi pripaþástant þenklà plaèiai þinomu 
sprendþiamas teisës klausimas, o tai negalima iðspræsti ypatingosios (neginèo) teisenos 
tvarka, nustatant juridinæ reikðmæ turintá faktà. Teisës klausimai sprendþiami ginèo (ieðkinine) 
teisena, kurioje yra ðalys, turinèios prieðingø interesø – ieðkovas ir atsakovas su visomis ið to 
iðplaukianèiomis procesinëmis pasekmëmis.  

Kalbant apie plaèiai pripaþinto þinomu prekiø þenklo savininkà paminëtina taip pat ir 
kita Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo nutartis. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø 
skyriaus teisëjø kolegija 2000 m. sausio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinëje byloje UAB 
„Birštono mineraliniai vandenys“ v. UAB „Naujieji Birštono mineraliniai vandenys“ [17], iðaið-
kino, kad pripaþástant teismo sprendimu prekiø þenklà plaèiai þinomu sprendimo rezoliuci-
nëje dalyje bûtina nurodyti pripaþástamo plaèiai þinomu þenklo savininkà bei tiksliai ávardyti, 
koks þymuo pripaþástamas plaèiai þinomu. Minëtoje nutartyje nurodyta, kad plaèiai þinomà 
þenklà ástatymas (1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø ástatymo 20 str. 5 d.) sieja su savininku 
ir numato þenklo apsaugà jo savininkui, o teismo sprendimo dalis, kurioje þenklas pripaþás-
tamas plaèiai þinomu, nesiejant jo su savininku, yra netiksli, neaiðki ir neávykdytina.  

Paþymëtina, kad praktikoje gali bûti dvejopos situacijos. Pirmoji, kai pripaþinti plaèiai 
þinomu praðoma ástatymø nustatyta tvarka neáregistruotà þenklà. Antroji, kai plaèiai þinomu 
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praðoma pripaþinti ástatymø nustatyta tvarka áregistruotà þenklà. Anksèiau minëtas teismø 
praktikoje suformuluotas iðaiðkinimas ypaè svarbus pirmuoju atveju, kai plaèiai þinomas pri-
paþástamas ástatymø nustatyta tvarka neáregistruotas þenklas. Tokiu atveju teismo sprendi-
mas tam tikra prasme pakeièia áprastà þenklo registracijos administracine tvarka Lietuvos 
Respublikos valstybiniame patentø biure procedûrà, nes neáregistruotas þenklas nuo teismo 
sprendime nurodytos datos tampa saugomas ástatymø nustatyta tvarka kaip plačiai žinomas 
ženklas. Jei plaèiai þinomu yra pripaþástamas ástatymø nustatyta tvarka áregistruotas þenklas, 
vadinasi, pakinta to þenklo statusas – jis tampa plačiai žinomu įregistruotu ženklu ir naudo-
jasi platesnëmis, negu tik áregistruotas arba tik plaèiai þinomu pripaþintas neáregistruotas 
þenklas, teisëmis (2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 9 str. 4 ir 5 d., 38 str.). 
 

3. Data, kai galima pripaþinti þenklà plaèiai þinomu; taikytini teisës aktai 
 

Kitas daug diskusijø teismø praktikoje sukëlæs klausimas, tai data, kai yra sprendþia-
mas þenklo plataus þinomumo klausimas: ar teismo sprendimo, kuriuo þenklas pripaþásta-
mas plaèiai þinomu, data, ar kokia nors kita ieðkovo pasirinkta ankstesnë data, kai jis árodi-
nëja platø þenklo þinomumà. Su minëtu klausimu yra susijæs ir kitas – taikytino teisës akto 
klausimas. Ðiuo metu, sprendþiant klausimà dël þenklo plataus þinomumo, galima vadovau-
tis tiek 2000 m. Prekiø þenklø ástatymo, tiek Paryþiaus konvencijos, TRIPS sutarties nuosta-
tomis, taip pat 1999 m. Rekomendacijoje iðdëstytais iðaiðkinimais. Kita vertus, tai nereiðkia, 
jog yra negalimas þenklo pripaþinimas plaèiai þinomu tam tikrai ieðkovo nurodytai arba ið 
ieðkinio iðplaukianèiai pagrindo esmës datai, nesutampanèiai su teismo sprendimo prië-
mimo data. Tokiu pagrindu, pavyzdþiui, galima nurodyti 1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø 
ástatymo 4 straipsnio 2 punktà arba 2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 7 straipsnio 3 punktà. 
Èia paminëtina Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2003 
m. gruodþio 15 d. nutartis, priimta civilinëje byloje Japonijos bendrovė „Japan Tobaco Inc.“ 
v. Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Schrader–Bridgeport International Inc.“ [13], bei tos 
paèios dienos nutartis, priimta civilinëje byloje Jungtinės Karalystės bendrovė „Beecham 
Group p.l.c“. v. Igor Kalinin, I. Kalinino personalinė įmonė „Kelupas“ [18]. Ðiose nutartyse 
Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas iðaiðkino, kad kai kitam asmeniui priklausanèio prekiø 
þenklo registracija yra ginèijama (praðoma pripaþinti negaliojanèia) dël tapatumo arba pana-
ðumo á kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims priklausanèius plaèiai Lietuvos Respub-
likoje þinomus þenklus, ieðkovui priklausanèiø prekiø þenklø plataus þinomumo ginèijamojo 
prekiø þenklo paraiðkos registruoti Valstybiniame patentø biure padavimo datos svarstymas 
tiesiogiai iðplaukia ið paties pareikðto reikalavimo bei jo pagrindo turinio ir esmës, net jei tos 
konkreèios datos ieðkovas formaliai ieðkininiame reikalavime neávardija. Teismas ðiuo atveju 
turi ex officio nagrinëti ieðkovui priklausanèio þenklo plataus þinomumo klausimà, bent jau 
ginèijamojo prekiø þenklo paraiðkos padavimo datà, ir ávertinæs byloje surinktus árodymus 
spræsti, yra (ar nëra) pagrindas pripaþinti, kad tuomet, kai buvo paduota paraiðka Valstybi-
niam patentø biurui registruoti ginèijamàjá þenklà, ieðkovui priklausantis prekiø þenklas jau 
buvo Lietuvos Respublikoje plaèiai þinomas.  

Minëtosios Aukðèiausiojo Teismo nutartys yra reikðmingos ir kitu aspektu. Jose iðaið-
kinta, kuriais teisës aktais turi bûti vadovaujamasi atsiþvelgiant á datà, kai yra sprendþiamas 
þenklo plataus þinomumo klausimas. Daþnai praktikoje galima padëtis, kai toji data yra 
ankstesnë negu 2001 m. sausio 1 d., kai ásigaliojo 2000 m. Prekiø þenklø ástatymas. Minëtas 
klausimas yra svarbus turint omenyje ðio straipsnio pirmojoje dalyje atskleistus teisinio reg-
lamentavimo skirtumus tarp 1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø ástatymo ir 2000 m. Prekiø 
þenklø ástatymo.  

Pavyzdþiui, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 
2003 m. gruodþio 15 d. nutartimi, priimta civilinëje byloje Japonijos bendrovė „Japan Tobaco 
Inc.“ v. Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Schrader–Bridgeport International Inc.“ [13], 
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buvo sprendþiama dël þenklo plataus þinomumo 1995 m. lapkrièio 24 d. (ðià dienà Valstybi-
niam patentø biurui buvo paduota paraiðka registruoti atsakovui priklausantá ginèijamàjá pre-
kiø þenklà), t. y. kai Lietuvos Respublika Paryþiaus konvencijos dar nebuvo ratifikavusi. Ka-
sacinës instancijos teismas, kritikuodamas pirmosios ir apeliacinës instancijos teismø 
sprendimus, nurodë, jog teismai, spræsdami klausimà dël ieðkovui priklausanèiø prekiø 
þenklø plataus þinomumo atsiþvelgiant á atsakovui priklausanèio ginèijamojo þenklo paraið-
kos registruoti Valstybiniame patentø biure padavimo datà (1995 m. lapkrièio 24 d.), turëjo 
pagrindà taikyti Paryþiaus konvencijos nuostatas (6bis straipsná) kaip palankesnes prekiø 
þenklø savininkams ir neátvirtinanèias kokių nors formalių reikalavimø arba kriterijø tam, kad 
bûtø galima pripaþinti þenklà plaèiai þinomu (CK 1.13 str. 1 d., Vienos konvencijos dël tarp-
tautiniø sutarèiø teisës 26–27 str. [19], Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo senato 2000 m. gruo-
dþio 21 d. nutarimo Nr. 28 „Dël Lietuvos Respublikos teismø praktikos, taikant tarptautinës 
privatinës teisës normas“ 4–5 punktai [20, p. 350]). Maþa to, kolegija pabrëþë, jog CK 1.13 
straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tarptautiniø sutarèiø normos turi bûti taikomos ir aiðkina-
mos atsiþvelgiant á jø tarptautiná pobûdá ir bûtinumà uþtikrinti vienodà jø aiðkinimà bei tai-
kymà. Taigi teismas, spræsdamas klausimà dël ieðkovui priklausanèiø þenklø plataus þino-
mumo bei turëdamas omenyje anksèiau iðdëstytus argumentus dël atitinkamø Paryþiaus 
konvencijos nuostatø taikymo, turëjo atsiþvelgti ir á Paryþiaus sàjungos dël pramoninës nuo-
savybës apsaugos Asamblëjos ir Pasaulinës intelektinës nuosavybës apsaugos organizaci-
jos generalinës asamblëjos 1999 m. priimtoje Bendroje rekomendacijoje dël nuostatø, reg-
lamentuojanèiø plaèiai þinomø þenklø apsaugà, iðdëstytus iðaiðkinimus. Teismas paþymëjo, 
jog 1999 m. Rekomendacija nëra teisës aktas, todël jai rationae temporis kriterijus netaikyti-
nas ir joje iðdëstytais rekomendacinio pobûdþio iðaiðkinimais gali bûti remiamasi neatsiþvel-
giant á tai, jog data, kai yra sprendþiamas þenklø pripaþinimo plaèiai þinomais klausimas, yra 
ankstesnë nei ðios Rekomendacijos priëmimo data. 

Tokioms besivystanèios Lietuvos teismø praktikos tendencijoms visiðkai pritariama, 
nes, nors praktika ir nëra gausi, bet nutartyse pateikiamais iðsamiais iðaiðkinimais klausimai, 
kylantys dël nacionalinëje teisëje buvusio teisinio reglamentavimo netobulumo bei regla-
mentavimo kaitos, yra iðsprendþiami „sudëliojant á savo vietas“. 
 
 

4. Prekës ir (ar) paslaugos, kuriø atþvilgiu þenklas yra plaèiai þinomas:  
teisinë reikðmë 

 
Ástatymø nustatyta tvarka áregistruotas prekiø þenklas yra saugomas toms prekëms 

arba paslaugoms, kurioms þenklinti jis yra áregistruotas (2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 11 
str. 5 d. 3 p., 22 str. 1 d. 2 p.). Minëta, kad teismo sprendimu neáregistruotà prekiø þenklà 
pripaþástant plaèiai þinomu yra tam tikra prasme tarsi pakeièiama áprasta þenklo registracijos 
administracine tvarka procedûra. Dël ðios prieþasties teismo sprendimo, kuriuo ástatymø nu-
statyta tvarka neáregistruotas þenklas pripaþástamas plaèiai þinomu, rezoliucinëje dalyje turi 
bûti ávardytos prekës ir (ar) paslaugos, kuriø atþvilgiu ðis þenklas yra plaèiai þinomas. Kai 
plaèiai þinomu yra pripaþástamas áregistruotas þenklas, teismo sprendimo rezoliucinëje da-
lyje taip pat turi bûti ávardyta prekës ir (ar) paslaugos, kuriø atþvilgiu ðis þenklas yra plaèiai 
þinomas. Atkreiptinas dëmesys, jog prekës ir (ar) paslaugos, kuriø atþvilgiu áregistruotas 
þenklas pripaþástamas plaèiai þinomu, ne visuomet sutampa su tomis prekëmis ir (ar) pa-
slaugomis, kurioms þymëti þenklas yra áregistruotas. Visø pirma gali bûti, kai þenklas pripa-
þástamas plaèiai þinomu tik dalies prekiø ir (ar) paslaugø, kurioms þymëti jis yra áregistruotas, 
atþvilgiu. Antra, galima situacija, kad áregistruotas þenklas plaèiai þinomu pripaþástamas ki-
toms prekëms ir (ar) paslaugoms, palyginti su tomis, kurioms þymëti jis yra áregistruotas.  

Kaip jau minëta anksèiau, teisinë þenklo apsauga visuomet yra siejama su tam tikro-
mis prekëmis ir (ar) paslaugomis, kurioms þymëti jis yra áregistruotas. Ði taisyklë taikoma 
tiek ástatymø nustatyta tvarka áregistruotiems, tiek ir neáregistruotiems þenklams, pripaþin-
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tiems plaèiai þinomais, tiek ir plaèiai þinomais pripaþintiems áregistruotiems þenklams. Ásta-
tymø nustatyta tvarka áregistruoto prekiø þenklo savininko teisës nustatytos 2000 m. Prekiø 
þenklø ástatymo 38 straipsnyje. Tiek pagal minëtà nacionalinio ástatymo normà, tiek ir pagal 
Europos Sàjungos teisës aktus (1988 m. gruodþio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 
89/104/EEB dël valstybiø nariø prekiø þenklø ástatymø derinimo 5 str., 1993 m. gruodþio 20 
d. Tarybos reglamento 94/40/EB dël Bendrijos prekiø þenklo 9 str.) þenklo savininko teisë 
drausti kitiems asmenims atlikti tam tikrus minëtose normose numatytus veiksmus siejama 
su tuo, kad áregistruotas þenklas ir neteisëtai naudojamas þenklas turi bûti tapatûs arba klai-
dinamai panaðûs, prekës ir (ar) paslaugos, kurioms þymëti áregistruotas þenklas, ir prekës ir 
(ar) paslaugos, kurioms neteisëtai yra naudojamas þenklas, turi bûti tapaèios arba panaðios.  

Kalbant apie plaèiai þinomø þenklø savininkø teises (2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 9 
str. 4 ir 5 d.) paþymëtina, jog ðiø þenklø teisës yra platesnës, negu tai numatyta minëto ásta-
tymo 38 straipsnyje. Kaip jau minëta pirmojoje straipsnio dalyje, pagal 2000 m. Prekiø 
þenklø ástatymo 9 straipsnio 4 dalá Lietuvos Respublikoje pripaþinto plaèiai þinomu þenklo 
savininkas, be ðio ástatymo 38 straipsnyje nustatytø teisiø, turi ir teisæ uþdrausti kitiems as-
menims be jo sutikimo naudoti pramoninëje ar komercinëje veikloje bet kurá þymená, kurá ga-
lima palaikyti plaèiai þinomo þenklo atgaminimu, imitacija arba vertimu ir kuris gali suklaidinti 
dël tapaèiø ir (ar) panaðiø prekiø, þymimø plaèiai þinomu þenklu. Lietuvos Respublikoje pri-
paþinto plaèiai þinomu áregistruoto þenklo teisës yra dar platesnës. Tokio þenklo savininkas, 
be nurodyto ástatymo 38 straipsnyje nustatytø teisiø, turi ir teisæ uþdrausti kitiems asmenims 
be jo sutikimo pramoninëje ar komercinëje veikloje naudoti bet kurá þymená, kurá galima pa-
laikyti plaèiai þinomo þenklo atgaminimu, imitacija arba vertimu ir kuris gali suklaidinti, nes 
tuo þymeniu paþymëtas netapaèias ir nepanaðias prekes ir (ar) paslaugas galima susieti su 
tomis prekëmis ir (ar) paslaugomis, kurios þymimos plaèiai þinomu þenklu, ir dël to gali bûti 
paþeistos registruoto plaèiai þinomo þenklo savininko teisës.  

Kaip jau buvo minëta ðiame straipsnyje, ástatymø nustatyta tvarka áregistruoto þenklo 
tapatumas arba klaidinantis panaðumas á Lietuvos Respublikoje plaèiai þinomà þenklà, pri-
klausantá kitam asmeniui, yra pagrindas pripaþinti tokio þenklo registracijà negaliojanèia 
(2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 7 str. 1 d. 3 p., 1988 m. gruodþio 21 d. Pirmosios Tarybos 
direktyvos 89/104/EEB dël valstybiø nariø prekiø þenklø ástatymø derinimo 4 str. 1 d., 2 d. (d) 
punktas, 1993 m. gruodþio 20 d. Tarybos reglamento 94/40/EB dël Bendrijos prekiø þenklo 
8 str. 1 d. 2 d. (c) punktas). Nacionaliniame ástatyme átvirtinta, kad þenklo registracija pripa-
þástama negaliojanèia, jeigu þenklas yra tapatus ðio ástatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikoje pripaþintam plaèiai þinomu þenklui, priklausanèiam kitam asmeniui, 
arba klaidinamai á já panaðus. Kaip matyti ið nurodytos normos, joje aptariamasis pagrindas 
pripaþinti þenklo registracijà negaliojanèia yra susijæs tik su lyginamøjø þenklø tapatumu 
arba klaidinanèiu panaðumu (plaèiai þinomo þenklo ir þenklo, kurio registracija yra ginèi-
jama), bet nëra susijæs su prekiø ir (ar) paslaugø tapatumu arba panaðumu. Ið esmës analo-
giðkai aptariamasis þenklo registracijos pripaþinimo negaliojanèia pagrindas buvo suformu-
luotas ir 1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø ástatyme (4 str. 2 p.). Ar ði aplinkybë reiðkia, jog 
ðiuo atveju prekiø ir (ar) paslaugø, kurioms skirti lyginamieji þenklai, tapatumas arba pana-
ðumas nëra svarbus? Reikia paminëti, jog praktikoje gana daþnai ðis klausimas buvo kelia-
mas ieðkant á já teisingiausio atsakymo. Atsakymas á ðá klausimà buvo suformuluotas jau mi-
nëtoje Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø bylø skyriaus teisëjø kolegijos 2003 m. gruo-
dþio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinëje byloje Japonijos bendrovė „Japan Tobaco Inc“. v. 
Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Schrader–Bridgeport International Inc“ [13]. Aukðèiau-
siasis Teismas nurodë, kad kiekviena teisës norma gali bûti tinkamai iðaiðkinta tik tada, jeigu 
bus atsiþvelgiama á jos sisteminius ryðius su kitomis to paties ástatymo atitinkamos teisës ða-
kos ar teisës instituto normomis. Minëtàsias nacionalinës teisës normas sistemiðkai aiðki-
nant su kitomis nacionaliniuose, Europos Sàjungos bei tarptautiniuose teisës aktuose (1993 
m. Prekiø ir paslaugø þenklø ástatymo 2 str. 2 str. 1 d., 20 str. 5 d., 2000 m. Prekiø þenklø 
ástatymo 2 str. 1 d., 9 str. 4, 5 d., Paryþiaus konvencijos 6bis straipsnis, 1988 m. gruodþio 21 
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d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB dël valstybiø nariø prekiø þenklø ástatymø deri-
nimo 4 str. 1 d., 2 d. (d) p., 1993 m. gruodþio 20 d. Tarybos reglamento 40/94/EB dël Ben-
drijos prekiø þenklo 8 straipsnio 1 dalis, 2 dalies (c) p.) átvirtintomis normomis, taip pat atsi-
þvelgiant á 1999 m. Rekomendacijoje pateiktus iðaiðkinimus (pvz., ðios Rekomendacijos 4 
str.) darytina iðvada, jog atsiþvelgiant á konkreèios bylos aplinkybes prekiø, kurioms þenklinti 
skirti lyginamieji þenklai (plaèiai þinomas þenklas ir ginèijamasis þenklas), tapatumas, pana-
ðumas arba jø nepanaðumas gali būti reikðminga aplinkybë sprendþiant, yra (ar nëra) pa-
kankamas pagrindas pripaþinti ginèijamojo þenklo registracijà negaliojanèia.  

Taigi apibendrinant galima daryti iðvadà, jog anksèiau minëtos 1993 m. Prekiø ir pa-
slaugø þenklø ástatymo 4 straipsnio 2 punkte, 2000 m. Prekiø þenklø ástatymo 7 straipsnio 1 
dalies 3 punkte átvirtintos normos, ginèijamojo prekiø þenklo registracijos pripaþinimo nega-
liojanèia dël ðio þenklo tapatumo arba klaidinamo panaðumo á plaèiai þinomà þenklà pa-
grindo ne apskritai nesieja su prekiø ir (ar) paslaugø tapatumu ar panaðumu, eliminuojant 
ðià sàlygà, o tiesiog pasirinkta normø formuluotë ðá klausimà palieka tam tikra prasme „at-
virà“, priklausantá nuo sisteminio aiðkinimo kitø normø kontekste bei konkreèioje byloje susi-
klosèiusiø aplinkybiø. 
 

Iðvados 
 

1. Plaèiai þinomø prekiø þenklø sampratos bei teisinës apsaugos reglamentavimas, 
priëmus 2000 m. Prekiø þenklø ástatymà, palyginti su 1993 m. Prekiø ir paslaugø þenklø 
ástatymu, pakito ið esmës. Tai ið esmës lëmë Lietuvos ástojimas á Pasaulio prekybos organi-
zacijà bei integracija á Europos Sàjungà. 

2. Plaèiai þinomø prekiø þenklø apsauga yra prekiø þenklø teisëje pripaþástamo prin-
cipo „kas pirmas laike, tas pirmas teisëje“ iðimtis. Ðis principas reiðkia, kad prioritetiðkai yra 
ginamos nacionaliniø ástatymø arba tarptautiniø susitarimø nustatyta tvarka anksèiausiai áre-
gistruoto prekiø þenklo savininko teisës, neatsiþvelgiant á to þenklo panaudojimo pirmenybæ. 

3. Þenklà plaèiai þinomu pripaþásta teismas ieðkinio teisenos tvarka. Prekiø þenklas 
plaèiai þinomu gali bûti pripaþintas tiek teismo sprendimo priëmimo datà, tiek ir kità ieðkovo 
nurodytà datà, ankstesnæ nei teismo sprendimo data. Jei ástatymø nustatyta tvarka áregist-
ruoto prekiø þenklo registracija ginèijama, ieðkovo praðymu jà pripaþinti negaliojanèia dël 
ðio þenklo tapatumo arba panaðumo á Lietuvos Respublikoje pripaþintà plaèiai þinomu 
þenklà, priklausantá kitam asmeniui, teismas ex officio turi nagrinëti ieðkovui priklausanèio 
þenklo plataus þinomumo klausimà, bent jau ginèijamojo prekiø þenklo paraiðkos padavimo 
ðá þenklà registruoti Valstybiniame patentø biure, datà, net jei tos datos ieðkovas formaliai 
ieðkinio reikalavime nenurodo.  

4. Teismas, spræsdamas prekiø þenklo plataus þinomumo klausimà, turi atsiþvelgti, be 
kita ko, ir á Paryþiaus Sàjungos dël pramoninës nuosavybës apsaugos Asamblëjos ir Pasau-
linës intelektinës nuosavybës apsaugos organizacijos Generalinës Asamblëjos 1999 m. 
priimtoje Bendroje rekomendacijoje dël nuostatø, reglamentuojanèiø plaèiai þinomø þenklø 
apsaugà, iðdëstytus iðaiðkinimus. 

5. Teismas, pripaþindamas prekiø þenklà plaèiai þinomu, sprendimo rezoliucinëje da-
lyje turi ávardyti to þenklo savininkà bei prekes ir (ar) paslaugas, kuriø tas þenklas yra plaèiai 
þinomas. 

6. Ástatymø nustatyta tvarka áregistruoto prekiø þenklo, kuris yra pripaþintas plaèiai þi-
nomu Lietuvos Respublikoje, savininkas turi platesnes teises negu plaèiai þinomo, bet neá-
registruoto þenklo savininkas. Ástatymø nustatyta tvarka áregistruoto prekiø þenklo, kuris yra 
pripaþintas plaèiai þinomu Lietuvos Respublikoje, savininko teisiø apsauga nëra ribojama tik 
tø þenklø, kurie naudojami tapaèioms ir (ar) panaðioms prekëms ir (ar) paslaugoms, atþvil-
giu.  

7. Jei ástatymø nustatyta tvarka áregistruoto prekiø þenklo registracija ginèijama, pra-
ðant jà pripaþinti negaliojanèia dël ðio þenklo tapatumo arba panaðumo á Lietuvos Respubli-

 65



koje pripaþintà plaèiai þinomu þenklà, priklausantá kitam asmeniui, atsiþvelgiant á konkreèios 
bylos aplinkybes, prekiø ir (ar) paslaugø, kurioms þenklinti skirti lyginamieji þenklai (plaèiai 
þinomas þenklas ir ginèijamasis þenklas), tapatumas, panaðumas, arba jø nepanaðumas gali 
bûti reikðminga aplinkybe sprendþiant, yra (ar nëra) pakankamas pagrindas pripaþinti ginèi-
jamojo þenklo registracijà negaliojanèia. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The aim of the article is to disclose the main theoretical and practical aspects regarding the 
protection of the well-known trade marks as the one of the industrial property objects. This topic is 
new and was not researched in essence in Lithuanian law science. The article deals with the concept 
of the well-known trade mark and with the development of the legal protection of this kind of trade 
marks in Lithuania. The concept of the well–known trade mark as well as the legal protection of the 
well-known trade marks owner’s rights was different according the Lithuanian Law on Trade Marks 
and Service Marks which was adopted in 1993 and which was in force for a rather long period – until 
the 1 January, 2001, when the new Lithuanian Law on Trade Marks came into effect. The article 
deals with the main reasons caused that legal regulation of the questions mentioned before during 
rather short period of the Lithuanian independence has changed in essence. This analysis is 
developed by disclosing the content and legal nature of the legal norms prescribed by the European 
Union and international laws as well as making analysis of the elucidations provided in the 
statements of a recommendatory nature of international institutions.  

The article pays a lot of consideration to the tendencies of the developing Lithuanian court 
practice in this area. Combining and systematizing theoretical aspects of the protection of the well-
known trade marks with the questions which arise dealing with this kind of cases the article presents 
the conclusions on the most debatable questions, such as procedure of the recognition a trade mark 
as a well-known trademark; the date on which it’s possible to recognize a trade mark as a well-known 
trademark an according to this date applicable legal deeds; goods and (or) services for which the 
trade mark is a well-known and the legal sense of this.  
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S a n t r a u k a  
 

Ribota akcininko atsakomybė reiškia, kad bendrovės akcininkai nėra asmeniškai atsa-
kingi už bendrovės sutartines arba nesutartines prievoles. Tačiau galima nesavanoriška akci-
ninko atsakomybė, vadinama „bendrovės šydo pakėlimu“ (piercing (lifting) the corporate veil), 
ir jai taikyti jau yra įstatymo nustatytas pagrindas, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso (toliau – CK) 2.50 straipsnio 3 dalis, numatanti juridinio asmens dalyvio subsidiarinę 
atsakomybę už juridinio asmens prievoles, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juri-
dinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų. Lietuvos teismų praktikoje iki šiol nežinomas nė vie-
nas atvejis, kad akcininkas būtų pripažintas atsakingu už bendrovės prievoles, todėl CK spe-
cialiai įtvirtinus teisinį pagrindą, leidžiantį naikinti ribotą akcininko atsakomybę, tapo svarbu 
aptarti akcininko piktnaudžiavimo ribota atsakomybe problemą. 

Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamos ribotos atsakomybės panaikinimo doktrinos iš-
skiriami juridinio asmens bruožai, iš kurių kyla ribota akcininko atsakomybė. Antrojoje dalyje 
aptariamas akcininkas, kaip ribotos atsakomybės netaikymo subjektas. Tyrimas patvirtina, 
kad straipsnyje nagrinėjamos atsakomybės subjektu gali būti tik akcininkas, darantis le-
miamą įtaką bendrovei. Kadangi šią komplikuotą sritį reglamentuoja bendro pobūdžio norma, 
teismams paliekama plati diskrecija apibrėžiant sąžiningo elgesio standartus. Autorės siūlo 
perimti užsienio šalių teismuose taikomą fiduciarinių pareigų standartą akcininkui, kuris fak-
tiškai atlieka valdymo funkcijas. 
 

Ávadas 
 

Bendrovë ðiandien yra viena patraukliausiø juridinio asmens rûðiø, nes ji suteikia ribotà 
atsakomybæ bendrovës kreditoriams. Taèiau padëtis Lietuvoje rodo, kad bendrovës teisine 
forma daþnai piktnaudþiaujama – neleistinai sumaþinama verslo rizika pakenkiant darbuo-
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tojø ir kitø kreditoriø interesams. Be to, Lietuvos teismø praktikoje iki ðiol neþinomas në vie-
nas atvejis, kad akcininkas bûtø pripaþintas atsakingu uþ bendrovës prievoles. Kadangi 
naujajame CK buvo specialiai átvirtintas teisinis pagrindas, leidþiantis naikinti ribotà akcininko 
atsakomybæ esant deliktinës atsakomybës sàlygoms, tapo aktualu aptarti akcininko pikt-
naudþiavimo ribota atsakomybe problemà.  

Atsiþvelgiant á CK 2.50 straipsnio 3 dalies reguliavimo pobûdá ðio darbo objektu pasi-
rinkta akcininko civilinë atsakomybë uþ bendrovës prievoles. Darbe nagrinëjami atsakomy-
bës didëjimo pagrindai bei prielaidos.  

Darbo tikslą – nustatyti sàlygas, kuriomis akcininkas turëtø bûti ribotos atsakomybës 
netaikymo subjektu, pasiekti padës ðie uždaviniai: 

• apþvelgti ir palyginti ribotos atsakomybës panaikinimo doktrinas ir praktikà kontinen-
tinëje ir anglosaksø teisinëse sistemose; 

• iðskirti esminius bendrovës, kaip juridinio asmens, bruoþus, ið kuriø kyla ribota atsa-
komybë;  

• apibûdinti akcininkà, kaip ribotos atsakomybës netaikymo subjektà. 
Ðie uþdaviniai apibrëþia ir darbo struktûrà: kiekvienam jø skiriamas atitinkamas skyrius.  
Darbe iðkeliamos dvi hipotezės: 

•atsakomybës subjektu gali bûti tik akcininkas, darantis lemiamà átakà bendro-
vei; 
• tokio akcininko atsakomybës standartai turi atitikti valdymo organo nariui tai-
komos atsakomybës standartus. 

Pagrindiniai taikyti metodai – sisteminis (taikytas bendroviø bei juridiniø asmenø teisæ 
reglamentuojanèiø normø analizei) ir lyginamasis (taikytas ribotos atsakomybës netaikymo 
dësningumø ávairiose teisinëse sistemose, nes lietuviðkos teismø praktikos dar nëra). 
 
 

1. Ribotos atsakomybës panaikinimo doktrinø apþvalga 
 

1.1. Istoriniai veiksniai, turëjæ átakos ribotos atsakomybës doktrinos raidai 
  

Jau XIX a. vakarø jurisprudencija susidûrë su bendrovës ribotos atsakomybës pro-
blema. Buvo suvokta ribotos atsakomybës juridinio asmens svarba verslo plëtrai, taip pat ir 
grësmë, kad tokios bendrovës bei jø junginiai kartais neleistinai padidina rizikos paradigmà 
tretiesiems asmenims. Istorinëje 1897 m. Salomon v. Salomon and Co.Ltd. [1]1 byloje dicta 
Lordas Macnaghtenas, gindamas akcininko ribotos atsakomybës instituto pripaþinimo bûti-
nybæ, teigë, kad „bendrovė ir jos steigėjas teisės požiūriu yra skirtingi asmenys“. Su juo ne-
sutiko teisëjas Lopes. Jis vengë pritarti „mitui ir fikcijai“, t. y. pripaþinti bendrove dariná, kuris 
neturëjo bendrovës materialiøjø poþymiø. Vis dëlto ðioje byloje buvo nutarta taikyti ribotà at-
sakomybæ. Tam turëjo átakos socialiniai XIX a. veiksniai – formalios ribotos atsakomybës 
pergalæ prieð teisingumo reikalavimus lëmë viešasis interesas – svarbiausias XX a. besivys-
tanèio kapitalizmo siekis uþtikrinti verslo liberalizavimà. Ði byla iki ðiol cituojama, ja remia-
masi ne tik Anglijoje, bet ir Hon Konge, Kenijoje arba Australijoje, nes neiðnyko bûtinybë uþ-
tikrinti tà patá verslo plëtros interesà kaip ir XIX a. 

Ðiuolaikinëje Vakarø jurisprudencijoje nëra vienareikðmiðko poþiûrio á ribotos atsako-
mybës doktrinà – vieni gina absoliutø ribotos atsakomybës principo taikymà, kiti siûlo nai-
kinti ribotà atsakomybæ delikto ar ástatymo paþeidimo atveju, diferencijuojant akcininkus, 
kaip atsakomybës subjektus, pro rata principu – pagal jø turimø akcijø skaièiø. 

                                                 
1 Bylos faktai:1897 m. Salomonas įkūrė kompaniją ir jai perdavė savo verslą. Be jo paties, pajininkais tapo jo 

žmona ir penki jų vaikai. Iš 2007 pajų 2000 gavo pats Salomonas, o septyni kiti buvo padalinti jam ir jo šeimos 
nariams. Kadangi, Salomono nuomone, kompanija buvo verta kur kas daugiau, jos vardu jis surašė 10 tūkstančių 
svarų sterlingų skolinį įsipareigojimą savo paties labui. Kai kompanija tapo nemoki, Salomonui, kaip įkaito 
turėtojui, teismas vis dėlto pripažino pirmumo teisę prieš kitus kreditorius. 
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1.2. Kontinentinës ir anglosaksø teisiniø sistemø poþiûris á ribotà akcininko 
atsakomybæ 

  
Akivaizdu, kad tiek civilinës, tiek bendrosios teisës ðalys siekia uþtikrinti, kad ekono-

mika augtø, taèiau sistemiðkai nagrinëjant bendrovës valdymo teisiná reguliavimà galima tei-
gti, kad vienos valstybës prioritetu laiko verslo plëtros interesà (tai bûdinga bendrosios tei-
sës tradicijai), kitos labiau gina socialinio teisingumo idëjà, jose verslininkø interesus nusve-
ria darbuotojø bei kreditoriø interesai (kontinentinës teisës kraðtai).  

Todël anglosaksø teisës tradicijai bûdinga piercing corporate veil doktrina1. Ji tik 
iðimtiniais atvejais nepaiso bendrovës juridinio asmens atskirumo nuo jo dalyvio arba val-
dymo organo nario ir nukreipia reikalavimà á pastarojo turtà bylose, kylanèiose dël bendro-
vës delikto arba sutartiniø ásipareigojimø nevykdymo, jei ðie, pasinaudodami korporatyvine 
struktûra, atliko prieðingus teisei veiksmus (fraud) [2, §17:04]. Civilinës teisës kraðtai neturi 
vientisos ribotos atsakomybës doktrinos. Pavyzdþiui, Belgija ir Prancûzija tiesiog nuosekliai 
laikosi joms bûdingos juridinio asmens teorijos ir laisvai taiko la simulatión, l’apparence, bei 
„atsakomybės perkėlimo įgaliotojui“ doktrinas (la théorie de l’extension de la faillite au maitre 
de l’affaire) [3]. Tai – bendrieji atsakomybës pagrindai, leidþiantys teismams ignoruoti juri-
diná asmeniðkumà, jei bendrovë fiktyvi, neturi pakankamai turto veiklai vykdyti, jei juridinio 
asmens dalyvis nepaiso juridinio asmens atskirumo vykdant veiklà, maiðomas dalyvio ir 
bendrovës turtas, jei bendrovë veikia kaip ágaliotinis – iðimtinai dalyvio interesais. Taigi kon-
tinentinës teisës tradicijos ðalyse laisviau naikinama bendrovës ribota atsakomybë saugant 
treèiøjø asmenø interesus. 
 
 

1.3. Ribotos atsakomybës netaikymo pagrindai 
 

Akcininko atsakomybë teisës normos formos poþiûriu gali kilti teisës normø akto pa-
grindu arba bûti sukurta teismø praktikos nesant iðankstinio specialaus reglamentavimo: 

1) Įstatymu įtvirtinta akcininko atsakomybė. Atsakomybë atsiranda ástatymo pagrindu, 
kai ástatymo leidëjas ið anksto apibrëþia, kokiomis aplinkybëmis negalios bendra ri-
botos atsakomybës taisyklë2.  

                                                 
1 Tekstuose vartojamos įvairios metaforos: „lifting corporate veil“; „piercing corporate veil“. Pažodžiui – ati-

dengti korporatyvinį šydą. Vartosime sutrumpintą „korporatyvinio šydo“ vertimo variantą siekdami išvengti grioz-
diškos vertinio konstrukcijos. 

2 Štai Italijos CK 2362 straipsnis numato vienanarės bendrovės akcininko atsakomybę – jei bendrovė tapo 
nemoki tuo metu, kai jos akcininkas buvo vienas asmuo: už prievoles, atsiradusias jam esant vieninteliu 
akcininku, jis atsako visu savo turtu. Taip pat ir bendrovės direktoriai yra atsakingi kreditoriams subsidiariai, jei jie 
netinkamai vykdė pareigą apsaugoti bendrovės turtą. Plg.[4,49]. 

Belgijoje taip pat įstatymu numatyta visiška akcininko atsakomybė už neteisėtus veiksmus bendrovei ir kre-
ditoriams, jei veiksmai yra jam asmeniškai naudingi, bendrovei nuostolingi, o jis yra ne tik vienintelis akcininkas, 
bet ir direktorius [5, A[149]]. Danijoje numatyta akcininko ir valdymo organų narių atsakomybė tretiesiems 
asmenims už žalą, kilusią dėl pareigų neatlikimo. Plg. [5, B[367]]. Norvegijos įstatymai taip pat numato akcininkų 
ir direktorių atsakomybę tretiesiems asmenims už tyčinį ir aplaidų elgesį. Plg. [5, K[322]]. 

Prancūzijoje direktorius (gerant) atsako tretiesiems asmenims esant bendriesiems žalos pagrindams, „blogo 
valdymo“ atveju bei dėl neteisėto veiklos vykdymo bankroto procedūros metu. Plg. [5, D[361]]. 

Vokietija numato bendrovės vadovų tiesioginę atsakomybę kreditoriams už bet kokią žalą, kilusią dėl jų 
neteisėtų veiksmų. Plg. [5, E[343]]. Panaši situacija susiklostė ir Graikijoje bei Airijoje, kur tretieji asmenys gali 
reikalauti žalos atlyginimo iš direktorių. Plg. [5, F[325]; G[350]]. Jungtinės Karalystės Insolvency act 1986 nu-
matyta asmeninė direktorių ir akcininkų atsakomybė už veiklos vykdymą įmonei esant nemokiai. Plg.[3]. JAV taip 
pat galioja specialus įstatymas (CERCLA), numatantis atsakomybę už įmonės padarytą žalą aplinkai. Plg.[6]. Iš 
įstatymo kylanti akcininko atsakomybė žinoma ir Lietuvos teisei. CK 2.104 straipsnio 2 dalis numato grynai 
„technine“ prasme akcininko atsakomybę – pertvarkant juridinį asmenį, pagal kurio prievoles dalyviai atsakė savo 
turtu, į ribotos atsakomybės juridinį asmenį, dalyvis dar trejus metus yra atsakingas už pertvarkytojo juridinio 
asmens prievoles. CK taip pat numato valdymo organų subsidiarinę atsakomybę bendrovės kreditoriams, jei dėl 
jų įgaliojimų viršijimo bendrovė negali įvykdyti prievolės, bei šio darbo pagrindinė nuostata – asmeninė juridinio 
asmens dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles. 
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Ástatymu gali bûti átvirtintos pozityvios pareigos, sudaranèios bendros ribotos atsako-
mybës taisyklës iðimtá (kai kurie autoriai tokioms iðimtims priskiria steigëjø atsakomybæ uþ 
pasiraðytø akcijø apmokëjimà1 bei uþ informacijos, pateiktos tretiesiems asmenims apie 
bendrovës steigimà, teisingumà), ir tiesiogiai numatyta deliktinë atsakomybë2 uþ nesàþi-
ningà dalyvio elgesá ( þr. CK 2.50 str. 3 d. nuostatà).  

Teismų sukurtos išimtys. Nesant iðsamaus dalyvio atsakomybës reglamentavimo, 
daugelio ðaliø teismai priversti spræsti atsakomybës problemà individualiai. Nors preceden-
tinës ir civilinës teisës skirtumø bei pavadinimø yra gausybë, turinio poþiûriu akcininko atsa-
komybës prielaidos panaðios. Beveik visas teismø sukurtas iðimtis galima suskirstyti á tris 
grupes: 

a) a)formalistinis požiūris – tai toks poþiûris, kai teismai nepaiso korporatyvinës sanda-
ros, jei buvo nesilaikoma bendrovës veiklos formalumø, pavyzdþiui, nebuvo ren-
giami direktoriø valdybos posëdþiai arba akcininkai traktavo bendrovës turtà kaip 
savo asmeniná. Ðis testas, nors ir negrieþtas, kelia ypatingà grësmæ ðeimos bendro-
vëms, kuriø nariams bûdinga nepaisyti bendrovës ir jø asmeninio turto atskirumo; 

b) nepakankama kapitalizacija. Dëmesys kreipiamas ne tiek á teisinius formalumus, 
kiek á bendrovës turtà, ar jis pakankamas pasirinktai veiklai plëtoti. Taèiau ir ðiuo at-
veju teismai neskuba naikinti ribotos atsakomybës, neatsiþvelgia á kreditoriaus as-
mená. Jei bendrovës prievolë deliktinë, ribotos atsakomybës panaikinimo pavojus 
didesnis; 

c) fiktyvi bendrovė. Tai daþniausiai „ámoniø grupës“ tresto arba koncerno padëtis, kai 
bendrovës akcininkas yra juridinis asmuo – kita bendrovë. Teismas gali ignoruoti ju-
ridiná subjektiðkumà, jei bendrovë visapusiðkai valdoma jà ákûrusios bendrovës arba 
ákurta siekiant sumaþinti konkreèios verslo operacijos rizikà, taip pat jei bendrovë 
buvo sukurta siekiant specialiai apeiti ástatymo reikalavimus ir iðvengti sutartiniø ási-
pareigojimø. 

 

2. Bendrovës modeliai: nominalinë ir realistinë struktûra  
 

Juridinio asmens institutui jurisprudencija ðiandien priskiria techninæ teisinio instru-
mento funkcijà, todël bendrovës turto ir „valios“ autonomijos nuo jos dalyviø klausimas per-
keliamas á bendrovës valdymo organø sritá. Todël korporatyvinë juridinio asmens forma tu-
rëtø reikðti nuosavybës ir valdymo atskyrimà, tam tikrà atskirà bendrovës valià nuo jos daly-
viø.3 Taèiau, kaip pabrëþë jau bendroviø teisës klasikai A. Berle‘as ir Gardineris C. Meansas, 
dël „korporatyvinės formos nebūtinai šis pokytis įvyksta. Ilgą laiką asmuo galėjo suteikti savo 
verslui korporatyvinę formą, nors jis vis dėlto išliko jo asmenine investicija, asmenine veikla, 
asmeniniais verslo sandėriais, jis tik faktiškai sukurdavo alter ego įkurdamas bendrovę kaip 
nominalų įrankį“ [8, p. 5]. Tikràjà savo reikðmæ bendrovë ágijo tik tapdama kvazi – atviro tipo 
bendrove (èia derëtø priminti, kad A. Berle’as nepriskyrë atviro tipo bendrovei ðiandien, at-
rodytø, bûtinø predikatø – vieðos akcijø prekybos) – „…bendrove, kurioje atsiradus daugy-
bei savininkø buvo ið esmës atskirta nuosavybë ir valdymas“.4 Ðio atskyrimo laipsniai gali 

                                                 
1 Plg. [7, p. 891]. Be steigėjo atsakomybės už neapmokėtas akcijas ir už vėliau pasirašytas akcijas, autorius 

mini dar atsakomybę už nelegalius dividendus. Nelegaliais laikomi dividendai, pažeidžiantys bendrovės kapitalo 
sandarą. Jei įmonė nemoki, kreditoriai gali tiesiogiai išsieškoti dividendų sumą iš akcininkų arba direktorių.  

2 Autorių nuomone, akcininko atsakomybė tretiesiems asmenims visada yra deliktinė, nes kai akcininkas turi 
sutartinių įsipareigojimų bendrovei, bendrovės kreditoriai gali reikalauti tik atsakomybės delikto pagrindu. Jei akci-
ninkas įsipareigoja trečiajam asmeniui bendrovės labui, pavyzdžiui, garantuoja, kad bendrovės įvykdys prievolę, 
jo sutartinė atsakomybė kreditoriui yra asmeninio pobūdžio, t. y. nėra griežtai akcininko atsakomybė, nes nėra 
panaikinama ribotos atsakomybės teikiama apsauga, o akcininkas pats prisiima įsipareigojimą. 

3 Tai pagrindžia ir iki 2004 m. sausio 1d. galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo, ir naujoji jo redakcija, kuriose 
numatytos nedeleguotinos pareigos ne tik akcininkų susirinkimui ir valdymo organams. 

4 Faktiškai atviro tipo bendrovei būdingas ne tik valdymo ir nuosavybės atskyrimas, bet ir didelis kapitalo 
sutelkimas, tačiau šis požymis nėra nagrinėjamas šiame darbe. 
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bûti labai skirtingi – nuo visiðko nuosavybës ir valdymo atsiskyrimo1 iki visiðko susiliejimo. 
Pirmuoju atveju turime realistiná bendrovës modelá, antruoju – nominaliná.  

 
Realistinis modelis  
Realistiná modelá geriausiai iliustruoja atviro tipo bendrovë, kurios savininkai – nuolat 

besikeièiantys investuotojai akcijø birþoje. Jø reikalavimai valdymo organams neapsiriboja 
pelno maksimizavimu, jie daþnai labiau suinteresuoti ávairiomis manipuliacijomis, didinan-
èiomis paèiø akcijø vertæ2. Tokia „bendrovė iš tiesų jau niekam nebepriklauso. Aišku, teisiškai 
ji išlieka nuosavybe, bet akcininkų – daugybė, jie nežinomi ir išsibarstę. Jų nuosavybė yra ju-
ridinė abstrakcija, o ne realybė“ [10, p. 107]. Faktiðkai vienas turtas tuo paèiu metu ekono-
mine ir teisine prasme yra dviejø savininkø, bet „vienam iš jų nuosavybės teise priklauso ka-
pitalo vertė, o kitam – funkcionuojančiam kapitalistui [bendrovei] – naudingumo vertë – gali-
mybë iðgauti vidutinëmis sàlygomis vidutinæ vertæ“ [11, p. 98]. Jei norëtume bendriausia 
prasme apibrëþti valdymo organo pareigà veikti iðimtinai bendrovës interesais – tai ir bûtø 
pareiga kurti naudingumo vertæ (jurisprudencijoje, be akcininkø pelno didinimo doktrinos, 
nurodomos moralinio minimumo arba aplinkiniø interesø doktrinos, taèiau naudingumo 
vertës kûrimo poþiûriu vis dëlto jos yra antrinës) [12, p. 256]. 

 
Nominalinis modelis 
Nominalinëje bendrovëje fizinis asmuo arba asmenø grupë turi didþiàjà dalá akcijø, 

taigi jie veiksmingai ágyvendina nuosavybës teisæ [9, p. 629]. Tokio modelio bendrovë val-
dymo modeliu panaðiausia á neribotos atsakomybës juridinius asmenis. Realistinio modelio 
bendrovë susiduria su veiksmingos valdymo organø kontrolës problema – galimu direktoriø 
piktnaudþiavimu fiduciarinëmis pereigomis, tuo tarpu nominalinëje bendrovëje opiausias 
klausimas – dominuojanèio akcininko piktnaudþiavimas korporatyvinës formos privilegijo-
mis, ypaè ribota atsakomybe, paþeidþiant kreditoriø, tokiø kaip tiekëjai, nuomotojai, dar-
buotojai, klientai ir ieðkovai, þalos bylose interesus. 

Nominalinëje bendrovëje nebelieka dvigubo nuosavybës santykio, bûdingo jau aptar-
tai realistinio modelio bendrovei. Aiðku, teisiðkai jis iðlieka, taèiau praktiðkai nebeveikia visa 
valdymo organø prieþiûros sistema. Tokia bendrovë suteikia galimybæ akcininkui vykdyti 
veiklà specialiai tam atskirtu nuosavybës aktyvu (ir tai atitinka rinkos ekonomikos interesus), 
taèiau iðkelia naujà uþdaviná jurisprudencijai – kad ir kur bûtø bendrovës „svorio centras“, 
neigiamø pasekmiø – valdymo organø arba akcininkø piktnaudþiavimo – neiðvengsime. Ðià 
bûtinybæ ypaè jauèia kontinentinës teisës ðalys, kuriø teismai neturi tokiø plaèiø ágaliojimø 
kaip anglosaksø teismai. Todël, pasak italø autoriaus A. Frignani, ryðkëja „nauja bendroviø 
teisës tendencija – pripaþinti, kad yra poreikis turëti skirtingas taisykles atsiþvelgiant á ben-
drovës dimensijas: juk jau seniai egzistuoja specialûs reikalavimai atviro tipo bendrovëms, 
kuriø akcijomis prekiaujama birþose, bet uþdaro tipo, ypaè ðeimos bendrovëms, dar teks 
juos sukurti“ [13, p. 5]. 

Taigi prasminga kalbëti apie nominalinės bendrovės akcininko atsakomybę, nes tokioje 
bendrovëje ne tik labai susilpnëja teorinës prielaidos taikyti ribotà atsakomybæ, bet kartu at-
siranda reali galimybe dalyviui piktnaudþiauti pakenkiant treèiøjø asmenø interesams. 
 

3. Akcininkas kaip ribotos atsakomybës netaikymo subjektas 
 

Nagrinëjant bendrovæ kaip juridiná asmená siekta parodyti, kad ne kiekviena bendrovë 
gali bûti akcininko piktnaudþiavimo priemonë. Remiantis ðia iðvada galima daryti prielaidà, 
kad ir ne kiekvienas akcininkas gali bûti atsakomybës subjektu.  

                                                 
1 Tokia nuosavybės dispersija yra daugiau teorinis modelis, nes atviro tipo bendrovėje neišvengiamai susi-

formuoja de facto ar de jure, turinti lemiamą įtaką akcininkų grupė. Tačiau tai nekeičia perskyros tarp no-
minalistinio ir realistinio bendrovės modelio prasmės, nes vis dėlto čia išlaikomas dvigubas nuosavybės santykis.  

2 Plačiau apie valdymo organams keliamus tikslus žr. [9]. 
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CK 2.50 straipsnio 3 dalis, numatanti juridinio asmens dalyvio atsakomybæ uþ juridinio 
asmens prievoles ðiam esant nemokiam dël dalyvio nesàþiningø veiksmø, taikoma labai pla-
èiam subjektø ratui. Ji apima visø rûðiø juridinio asmens dalyvio civilinæ atsakomybæ uþ ne-
sàþiningus veiksmus: ir vieðo, ir privataus, ir ribotos, ir neribotos atsakomybës.1  

Akciniø bendroviø ástatyme pateiktas akcininko apibrëþimas taip pat nëra ðiuo poþiûriu 
labai informatyvus – pateikiamas tik subjektø, galinèiø tapti akcininkais, sàraðas2, todël iðsa-
miau já apibrëþti bandysime aptardami konkreèias akcininko teises ir pareigas.  

Paþvelgus á bendrovës valdymo schemà matyti, kad ne bet dël kokio akcininko veik-
smø bendrovë gali tapti nemoki 3. Visø pirma todël, kad bûtent bendrovës valdymo organas, 
o ne akcininkas turi nedeleguotinà pareigà priimti verslo sprendimus. Antra, strateginiai 
sprendimai, kurie yra akcininko kompetencija, priimami kolegialiai, balsø dauguma. Akci-
ninkas ex officio veikia dviem bûdais – individualiai4 kaip dalyvis ir kolegialiai5 kaip juridinio 
asmens organas (vienanarëje bendrovëje) arba jo narys. Individualiø akcininko pareigø ne-
vykdymas, nors ir gali bûti kvalifikuojamas kaip neteisëta veika, nesukelia atsakomybës uþ 
bendrovës prievoles (iðskyrus sutartinæ steigëjo atsakomybæ). 

Pagal CK 2. 50 straipsnio 3 dalá akcininkas gali bûti pripaþintas atsakingu uþ bendro-
vës prievoles tik tuo atveju, jei jo veikla padarë þalà, dël kurios bendrovë negalëjo ávykdyti 
prievolës kreditoriui. Tam, kad atsirastø atsakomybei kilti bûtinas priežastinis ryšys, akcinin-
kas ne tik turi turëti kontrolës ágyvendinimo galimybæ, bet ir ja naudotis paþeisdamas pa-
reigà elgtis sąžiningai. Taigi atsakomybës subjektu gali bûti tik akcininkas, galintis daryti le-
miamà átakà bendrovei.  

Teorinæ netiesioginës átakos galimybæ suteikia kolektyviniø teisiø ágyvendinimas. Bet jei 
atkreipsime dëmesá á dispozityvias Akciniø bendroviø ástatymo normas, á galimybæ daugelá 
valdymo funkcijø perkelti bendrovës dalyviø susirinkimui, turësime pripaþinti, kad bendrovës 
ástatai negali pakeisti tik labai nedaugelio imperatyviø ástatymo reikalavimø.6 Todël faktiðkai 
kiekvienu atveju akcininkas ir administracijos vadovas (t. y. juridinio asmens organas ir val-

                                                 
1 Aptardami akcininko, kaip atsakomybės subjekto, padėtį, turėtume paminėti įmonių grupės arba koncerno 

dalyvių atsakomybę. Bendrovės teisė steigti kitą bendrovę niekam nekelia abejonių, tačiau šios teisės pasekmė – 
daugkartinė ribota atsakomybė. Atsižvelgiant į valstybės industrializacijos lygį bei teisinės sistemos specifiką ši 
problema sprendžiama skirtingai: formaliai reglamentuojant įmonių grupių santykius specialiu įstatymu arba 
taikant jau galiojančias normas. Tik Vokietijos įmonių teisė sukūrė specialią įmonių grupių teisės šaką – 
Konzernrecht. Anglosaksaksų teisės sistemos valstybėms užtenka turimos veil piercing metodikos ir fragmentiško 
teisinio reglamentavimo [3].  

Kitos civilinės teisės šalys naudojasi jau minėtomis bendromis akcininko atsakomybės už bendrovės prievoles 
doktrinomis. Pavyzdžiui, Prancūzijos teisė leidžia: „Kreditoriui, kuris teisėtai tikisi, kad dvi bendrovės grupės viduje 
yra susijusios […], kreiptis į vieną iš jų dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo“. Tačiau tam turi būti patenkintos šios 
sąlygos: pagrindinė bendrovė turi vyrauti antrinės bendrovės veikloje, sutapti bendrovių adresai ir veikla [14, p. 
106]. Čia susiduriama su dar viena problema – ar įmonių grupių dalyviams turėtų būti taikomas tas pats ribotos 
atsakomybės panaikinimo režimas kaip ir mažoms šeimos bendrovėms? Pats verslo rizikos ribojimo tam tikru 
kapitalo aktyvu motyvas, dėl kurio dalyviui suteikiama ribota atsakomybė, atrodytų, nebetenka prasmės, nes įmo-
nių grupių atveju juridinis asmeniškumas vienai ar kitai veiklai suteikiamas būtent siekiant išvengti papildomos 
rizikos.  

2 Akcinių bendrovių įstatymas [15, 3 str.]: „Akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję 
bendrovės akcijų“. 2.45 str.: „Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi 
nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio 
asmens turtą,bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu“. 

3 Terminą „nemoki bendrovė“ vartojame kaip negalėjimo įvykdyti prievolę sinonimą atsiribodami nuo Įmonių 
bankroto įstatyme apibrėžtos prasmės. 

4Individualiai akcininkas veikia kaip bendrovės steigėjas (nes Lietuvoje galioja privalomas reikalavimas stei-
gėjui įsigyti bendrovės akcijų), kaip akcijas apmokantis asmuo ir taip užtikrinantis bendrovės teisinę egzistenciją. 
Jis taip pat turi individualias turtines teises – gauti bendrovės pelno dalį, likviduojamos bendrovės turto dalį ir pan. 
bei tam tikras neturtines teises: dalyvauti akcininkų susirinkimuose, gauti informaciją, reikalauti, kad valdymo or-
ganai atlygintų žalą, samdyti audito įmonę bendrovės veiklai ištirti bei kitas įstatymų ir įstatų numatytas teises [15]. 

5 Kolegialiai akcininkai atlieka visuotiniam akcininkų susirinkimui priskirtas funkcijas – keičia ir pildo bendrovės 
įstatus, renka valdymo organus ir audito įmonę, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, priima nutarimus didinti ar-
ba mažinti įstatinį kapitalą, perleisti ilgalaikį turtą, žodžiu, faktiškai įgyvendina valdymo organų kontrolės funkcijas. 

6 Čia derėtų dar kartą priminti, kad šiame skyriuje svarstome tik UAB akcininko teises. Aišku, kad AB ak-
cininkams keliami griežtesni reikalavimai, jie neturi tokios „manevro laisvės“. 
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dymo organas) gali bûti pasiskirstæ pareigomis skirtingai. Tik nuodugni konkretaus atvejo 
analizë gali padëti apibrëþti akcininko ir valdymo organo kompetencijà ir kartu – atsakomy-
bës pagrindø konkurencijà.  
 

3.1. Atsakomybës pagrindø konkurencija 
 

Faktiškai akcininkas gali kontroliuoti bendrovës valdymo organø kasdienius verslo 
sprendimus – veikti kaip quasi valdymo organas. Jis gali taip pat turëti valdybos nario ir (ar) 
administracijos vadovo ágaliojimus. Todël nuoseklu bûtø kelti klausimà, ar kiekvienu atveju 
kylanti atsakomybë uþ „nesàþiningus veiksmus“ teisine prasme yra akcininko atsakomybë, 
ar dalyvio ir valdymo organo atsakomybës sutapimas viename subjekte yra atsitiktinis?  

Atrodytø, kad bendroviø teisës raida vienareikðmiðkai pabrëþë nedeleguotinà valdymo 
organo pareigà bendrovei. Todël akcininkas, jei tuo paèiu metu yra ir administracijos vado-
vas, atsakingas kreditoriams visø pirma kaip valdymo organas arba jo narys. Tokià prielaidà 
galima daryti ir ið nusistovinèios teismø praktikos ðiuo klausimu.1 Kebliau yra tuomet, jei 
akcininkas netiesiogiai kontroliuoja bendrovæ. 
 

3.2. Akcininkø átaka valdymo organams 
 

Bendra bendrovës valdymo taisyklë – akcininkai neturi teisës kontroliuoti kasdieninës 
bendrovës vykdomos veiklos. Ði teisë ex officio priklauso valdymo organams – direktoriø 
valdybai, o jei ji nesudaroma, deleguojama administracijos vadovui. Kai kurios valstybës lei-
dþia nukrypti nuo bendros taisyklës, pavyzdþiui, JAV Revised Model Business Corporation 
Act suteikia galimybæ akcininkams sudaryti sutartis dël bendrovës valdymo deleguojant val-
dymo organo funkcijas vienam arba keletui akcininkø [17]. Tokia galimybë numatyta ir Bel-
gijos uþdaro tipo bendrovës akcininkams. Tokiu atveju ne tik pats akcininkas vykdo valdymo 
funkcijas, bet ir prisiima jo pareigas. 

Taèiau ir be tokio susitarimo akcininkai turi galimybæ ágyvendinti kontrolæ per savo ága-
liojimus, keisti ástatus ir tvirtinti esminius pokyèius bendrovëje [18, p. 61]. Ðiuo atveju galioja 
principas, kad akcininkai gali veikti savo asmeniniø interesø labui neturëdami jokiø fiduciari-
niø pareigø kitiems akcininkams ir kreditoriams. Bet jei akcininkas ima ágyvendinti tiesioginæ 
kontrolæ perimdamas valdymo organo funkcijas, jis turëtø perimti ir pareigas, ir atsakomybæ 
[17].  
 

3.3. Akcininko lemiama átaka bendrovei 
 

Akciniø bendroviø ástatymas pateikia tiesioginës ir netiesioginës kontrolës bei domina-
vimo sàvokas apibrëþdamas pagrindinës ir antrinës bendrovës statusà [15, 5 str.]. Bendrovë 
laikoma patronuojanèia, jei ji turi balsø daugumà ir (arba) gali daryti lemiamà átakà kitai ben-
drovei. Jurisprudencijoje taip pat galimos dvi sàvokos, kalbant apie akcininko átakà bendro-
vei. Tai kontrolė ir dominavimas. Ðios sàvokos leidþia atskirti du skirtingus akcininko átakos 
bendrovei pagrindus – kontrolinio akcijø paketo nuosavybës arba átakos bendrovei neatsi-
þvelgiant á faktiná akcijø skaièiø. Kontroliuojanèiu paprastai laikomas akcininkas, turintis di-
dþiàjà bendrovës akcijø dalá, o dominuojanèiu – ágyvendinantis bendrovës kasdienës veiklos 
kontrolæ. Smulkusis akcininkas taip pat gali tapti dominuojantis, jei tiesiogiai arba netiesio-
giai gali daryti lemiamà átakà bendrovei. Todël galima padëtis, kai bendrovëje valdymas ir 

                                                 
1 Pavyzdžiui, civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Sangreta“ teismas pabrėžė valdymo organo 

nario pareigų bendrovei prioritetinį pobūdį: „Tais atvejais, kai bendrovės valdymo organo narys kartu yra ir 
bendrovės akcininkas, jo, kaip akcininko, ir jo, kaip bendrovės valdymo organo nario, interesai gali nesutapti. Taip 
pat gali nesutapti ir bendrovės bei jos akcininkų interesai.“…„Tačiau vienokių ar kitokių asmeninių interesų 
turėjimas neatleidžia bendrovės valdymo organo nario nuo jo fiduciarinės pareigos veikti išimtinai bendrovės 
interesais“ [16]. 
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nuosavybë tampa nebeatskiriami, bendrovë tampa nominali, net jei në vienas akcininkas 
neturi nuosavybes teise akcijø daugumos. Pavyzdþiui, JAV teismai neskiria smulkiøjø ir 
stambiøjø akcininkø, jei jie faktiðkai daro lemiamà átakà bendrovei [19]. Teismai juos priskiria 
vienai grupei ir taiko jiems valdymo organo fiduciarinių pareigø standartà. Anglijos teisë to-
kiu atveju taiko „shadow director“ institutà, pagal kurá kontroliuojantis akcininkas, jei áro-
doma, kad vykdo direktoriaus funkcijas, atsako pagal bendràsias atsakomybës taisykles, 
taikomas direktoriams uþ þalà bendrovei [20, p. 42]. Faktiðkai abiem metodais, nors ir skir-
tingais bûdais, pasiekiamas tas pats rezultatas – tiesioginiam valdymui taikomas fiduciariniø 
pareigø standartas. Ði praktika galëtø bûti sëkmingai perimta ir Lietuvos teismø. Jiems turëtø 
bûti taikoma CK 2.50 straipsnio 3 dalis – laikomasi paprasto principo – fiduciarinës pareigos 
kyla ið valdymo funkcijos, todël kartu su teisëmis turi bûti perimtas ir analogiðkas atsakomy-
bës standartas.  
 

3.4. Prievolës kilmës átaka akcininko atsakomybei 
 

Akciniø bendroviø ástatymas [15]1, atrodytø, pateikia uþtektinai netiesioginiø kreditoriø 
apsaugos priemoniø, kuriø svarbiausios – reikalavimai, keliami minimaliam akciniam kapita-
lui, pareiga teikti finansinæ informacijà ir átvirtinta bendrovës pareiga veikti iðimtinai savo inte-
resais. Tokiø priemoniø turëtø uþtekti, jei svarbiausias bendrovës tikslas – siekti maksimali-
zuoti pelnà, nes kreditoriai galëtø adekvaèiai ávertinti bûsimà rizikà. Tokia padëtis visiðkai ati-
tiktø ir bendroviø teisës teorijà, teigianèià, kad ekonomine prasme bendrovës atsiradimas 
reiðkia tiesiog sutartinës atsakomybës perkëlimà: bendrovës konstruktu ribotos atsakomy-
bës reþimu sukuriama rizikos paradigma, kuri verslo nesëkmës rizikà perkelia tiesiogiai kre-
ditoriui, o ne akcininkui. Taèiau dël tam tikrø aplinkybiø ði paradigma gali bûti pakeista. Pa-
vyzdþiui, jei bendrovë prisiima sau nepalankius, bet akcininkui naudingus sprendimus, 
vargu ar ribota bendrovës atsakomybë gali apsaugoti subjektà, darantá lemiamà átakà ben-
drovës veiklai, nuo kreditoriø reikalavimø [20, p. 44]. Spræsdami ðá klausimà teismai atsiþvel-
gia á kreditoriaus asmenybę: teismai labai nenoriai naikina ribotà atsakomybæ, jei kreditorius 
yra „verslo“ kreditorius. Pagrindinis motyvas – savarankiðkai prisiimti verslo kreditoriaus su-
tartinius santykius turint visas galimybes prieð tai iðtirti bendrovës mokumà bei reikalauti uþ-
tikrinti prievoles [21]. Didelæ átakà turi ir prievolės kilmė. Atsiþvelgdamas á tai, ar prievolë kilo 
ið sutarties, ar delikto, teismas gali priimti skirtingà sprendimà esant panaðiai akcininko 
veiksmø sudëèiai. Žalos bylose teismai daug noriau pripaþásta akcininkà atsakingu uþ ben-
drovës ásipareigojimà. Sutartiniuose santykiuose preziumuojama, kad kreditorius turëjo ga-
limybæ ið anksto ávertinti rizikà [21]. 
 
 

Iðvados 
 

Ribota atsakomybë yra ástatymø leidëjo suteikta privilegija uþ nuosavybës ir valdymo 
atskyrimà, taèiau absoliutus ribotos atsakomybës taisyklës taikymas neatitinka teisingumo 
reikalavimø. 

Ne kiekviena ásteigta bendrovë yra de facto bendrovë, nes joje neiðlaikoma dvipakopë 
nuosavybës sistema. Realià korporatyvià struktûrà turinèioje bendrovëje egzistuoja valdymo 
organø efektyvios atsakomybës akcininkams ir kreditoriams problema, o nominalioje ben-
drovëje reikia apsaugoti kreditorius ir smulkiuosius akcininkus nuo dominuojanèio akcininko 
piktnaudþiavimo. Darbo pradþioje iðkelta prielaida, kad atsakomybës subjektu gali bûti tik 
akcininkas, darantis lemiamà átakà bendrovei, pasitvirtino. 

                                                 
1 Pavyzdžiui, reikalavimas turėti minimalų įstatinį kapitalą ir pareiga teikti finansinę informaciją, bendrovės ir 

akcininkų turto atskirumas – skolindamasi iš savo akcininkų bendrovė neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto, 
pareiga bendrovės laiškuose ir dokumentuose teikti duomenis apie faktinę bendrovės padėtį, vidinių sandorių 
kontrolė – reglamentuojama turto įsigijimo iš akcinės bendrovės steigėjo tvarka, etc. 
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Tam ir skirta galiojanèio CK 2.50 straipsnio 3 dalies nuostata dël dalyvio atsakomybës 
uþ nesàþiningus veiksmus. Vengiant ðios komplikuotos, visø pirma – dël sudëtingø ekono-
miniø santykiø – srities nuodugnaus reglamentavimo pasirenkama bendro pobûdþio norma 
– civilinë atsakomybë uþ juridinio asmens padarytà þalà paliekant plaèià diskrecijà teismams 
apibrëþti sàþiningo elgesio kriterijus. Taigi atsiranda prielaida áveikti iki ðiol Lietuvos bendro-
viø teisëje vyravusá formalø ribotos akcininko atsakomybës taikymà. Ar ji pakankama, paro-
dys ateities teismø praktika. 

Uþsienio ðaliø teismai taiko fiduciariniø pareigø standartà akcininkui, kuris faktiðkai at-
lieka valdymo funkcijas. Netiesiogiai ðá principà átvirtina ir CK 6.67 straipsnis, taikydamas pa-
naðià nesàþiningumo prezumpcijà kontroliuojanèiam dalyviui ir valdymo organo nariui. To-
dël uþsienio ðaliø praktika galëtø bûti sëkmingai perimta ir Lietuvos teismø laikantis paprasto 
principo – fiduciarinës pareigos kyla ið valdymo funkcijos, todël kartu su naudojimusi teise 
valdyti turi bûti perimtas ir analogiðkas atsakomybës standartas. 

 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article approaches an issue of shareholder liability for the debts of corporation. The 
discussion on shareholder liability is initiated by the provision of Lithuanian Civil Code that rescinds 
an absolute limited liability protection stated in the Lithuanian Law on Corporations. Whereas this is 
a new topic in Lithuanian jurisprudence, and no cases on this issue have been heard before 
Lithuanian courts, this article approaches comparative analysis of shareholder liability. The main 
issue of this article is a shareholder tort liability for the debts of a corporation. The rationale and 
preconditions of this kind of liability are examined by analyzing the purpose of limited liability. The 
objectives of this article are to overlook from the comparative perspective legal doctrines and case 
materials of shareholder liability in civil and common law countries, to define the main attributes of 
a corporation as a legal entity, that determine the status of limited liability, to characterize the 
prerequisites of a shareholder as potential unlimited liability subject. The inference is drawn, that 
presumable subject of an unlimited liability is only controlling shareholder, “shadow director” of the 
corporation, and his duties towards the corporation and the creditors should amount to the fiduciary 
duties of directors. 
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S a n t r a u k a  
 

Santuokos sudarymo sąlygas, kurių svarbiausia ir nekintanti yra santuokinis amžius, 
nustato valstybė, pripažįstanti tik jos pačios registruotą santuoką ir jos pačios pripažintą 
santuokos registraciją. 

Santuokinis amžius, kaip visuotinai žinomas juridinis faktas, Lietuvoje skirtingais vi-
suomenės ir valstybės raidos tarpsniais buvo nustatomas tiek kitų valstybių teisės aktais, 
galiojusiais Lietuvoje, tiek pačios valstybės priimtais teisės aktais ir atskiromis teisės nor-
momis. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), įsigaliojusiame nuo 2001 m. lie-
pos 1 d., nustatytas santuokinis amžius interpretuotinas dvejopai: teigiamai – vertinant nu-
statytą santuokinį amžių, sutampantį su asmens pilnametyste, ir neigiamai – vertinant lei-
dimą tuoktis bet kokio amžiaus vaikams. CK normos, leidžiančios bet kokio amžiaus vaikams 
sudaryti santuoką, pažeidžia konstitucinę nuostatą, garantuojančią teisę į vaikystę ir jos ap-
saugą, Vaiko teisių konvencijos, kitų tarptautinės teisės aktų ir paties CK normas, sukonkre-
tinančias vaikų teises.  

Siekiant suformuluoti teisingas išvadas ir pateikti pagrįstus siūlymus patobulinti CK 
normas, nustatančias santuokinį amžių, straipsnyje nagrinėjami ne tik Lietuvoje galiojantieji, 
bet ir galiojusieji teisės aktai,  tarptautinės teisės normos, taip pat užsienio valstybių teisės 
normos, nustatančios santuokinį amžių; diskutuojama su kitais autoriais visiems besituo-
kiantiems aktualiais klausimais. 

Straipsnyje pateikiami konkretūs siūlymai dėl CK normų, nustatančių santuokinį amžių, 
pakeitimo: 1) palikti nuostatą, nustatančią santuokinį amžių, sutampantį su pilnametyste, 2) 
nepilnamečio emancipaciją prilyginti santuokiniam amžiui, 3) atsisakyti nuostatų, leidžiančių 
tuoktis vaikams, nes jos prieštarauja santuokos tikslams ir uždaviniams, pažeidžia vaikų tei-
ses, nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsau-
gos pagrindų įstatyme, Vaiko teisių konvencijoje ir kituose tarptautinės teisės aktuose.  
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Teisës aktai, reglamentavæ ir reglamentuojantys santuokiná  
amþiø Lietuvoje 

 
Lietuvoje, 1918 m. paskelbus valstybës nepriklausomybæ, santuokiná amþiø nustatë 

Rusijos imperijos civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalis (galiojusi pagrindinëje Lietuvos ter-
itorijos dalyje) [1], Uþnemunëje – 1836 m. Santuokos ástatymas [2], Klaipëdos kraðte – Vo-
kietijos imperijos civilinis kodeksas [3]. 

Rusijai okupavus Lietuvà, nuo 1940 m. gruodþio 1 d. Lietuvoje ásigaliojo RTFSR san-
tuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas [4], nuo 1968 m. spalio 1 d. – TSR sàjungos ir 
sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ástatymø pagrindai [5], o nuo 1970 m. sausio 1 d. 
– Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas [6]. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lie-
tuvos Respublikos laikinojo pagrindinio ástatymo“ 1990 m. kovo 11 d. nustatë, kad Lietuvos 
Respublikos teritorijoje galiojæ ástatymai, kiti teisës aktai arba jø dalys galioja tiek, kiek ne-
prieðtarauja Lietuvos Respublikos laikinajam Pagrindiniam ástatymui. Remiantis ðiuo ásta-
tymu Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, palikus visà sovietinës okupacijos metø 
santuokos ir ðeimos santykiø reguliavimo terminologijà bei valdymo institucijø pavadinimus, 
klaidingai buvo pavadintas Lietuvos Respublikos santuokos ir ðeimos kodeksu [7]. CK [8], 
reguliuojantis santuokiná amþiø, ásigaliojo nuo 2001 m. liepos 1d.  
 
 

Santuokinis amþius, nustatytas teisës aktø, galiojusiø Lietuvoje 
 

Rusijos imperijos civilinių įstatymų sąvado X tomo I dalis [1] (toliau – Civiliniai ástatymai) 
santuokos sudarymo sàlygas nustatë pagal sutuoktiniø tikybà: staèiatikiø, krikðèioniø nesta-
èiatikiø tarpusavio ir su staèiatikiais, sentikiø, nekrikðèioniø savitarpio ir nekrikðèioniø su 
krikðèionimis. Ðiø ástatymø nustatyta pilnametystë buvo 21 metai, t. y. kai atsirasdavo „Teisë 
visai savarankiðkai rikiuoti turtà ir laisvë ásipareigoti“ (221 str.), o minimalus santuokinis vyrø 
amþius – aðtuoniolika, moterø – ðeðiolika metø. Tad pilnametystë ir santuokinis amþius pa-
gal nagrinëjamus ástatymus nesutapo, todël tikslinga aptarti normas, reguliuojanèias nepil-
nametystæ. Civiliniai ástatymai nepilnametystæ skirstë á tris amþiaus grupes: 1) nuo gimimo iki 
keturiolikos metø, 2) nuo keturiolikos iki septyniolikos metø, 3) nuo septyniolikos iki dvide-
ðimt vieneriø metø (213 str.). Pirmøjø dviejø amþiaus tarpsniø (nuo gimimo iki septyniolikos 
metø) vaikai buvo vadinami maþameèiais, o nuo septyniolikos iki dvideðimt vieneriø metø – 
nepilnameèiais. Maþametis negalëjo pats savo turto valdyti, tvarkyti bei juo disponuoti (217 
str.). Nepilnametis galëjo tvarkyti savo turtà, taèiau skolintis, duoti raðytinius pasiþadëjimus, 
sudaryti kokios nors rûðies aktus bei sandorius, tvarkyti esanèius apyvartoje kapitalus arba 
gauti juos ið kredito ástaigø galëjo tik sutikus ir pasiraðius jo rûpintojams (220 str.). Jeigu ne-
pilnametis ásipareigodavo raðtu arba padarydavo koká nors aktà be rûpintojo sutikimo, tokie 
ásipareigojimai ir aktai neturëjo juridinës galios (222 str.). Kaip minëjome, pagal Civilinius 
ástatymus santuokinis amþius nesutapo su vyrø ir moterø pilnametyste, todël iki 21 metø su-
daræ santuokà vyrai ir moterys buvo laikomi ribotai veiksniais ir buvo tëvø arba teismo skirtø 
asmenø globojami. Ástatymø leidëjas, nustatydamas santuokiná amþiø, nesutampantá su civi-
line pilnametyste, pasirûpino, kad maþameèiø ir nepilnameèiø teisës ir interesai nebûtø pa-
þeidþiami. Taèiau ir esant tokiai padëèiai J. Sideravièiaus teiginys, kad „psichiðkai sveikø ir 
sulaukusiø santuokinës pilnametystës asmenø santuokiniam veiksnumui ágyvendinti galëjo 
bûti esminiø kliûèiø, susijusiø su artimøjø arba globëjø asmeniniais interesais“, yra teisingas 
– autorius pagrástai manë, jog teisiniu poþiûriu yra idealu, kai santuokinis veiksnumas su-
tampa su civiliniu veiksnumu, „nes tik visiðkas civilinis veiksnumas sutuoktiniams suteikia 
galimybæ optimaliausiai tenkinti ðeimos bei asmeninius poreikius“ [9, p. 48]. Visø krikðèioniø 
tikybos þmonëms Lietuvoje buvo leidþiama laisvai tuoktis tarpusavyje pagal jø baþnyèiø tai-
sykles ir apeigas. Civilinës vyriausybës leidimo nebuvo reikalaujama, bet laikytis toms tiky-
boms nustatytø reikalavimø buvo privalu. Santuokos sudarymo sàlygos buvo formuluojamos 
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draudimo forma. Staèiatikiams vyrams buvo draudþiama tuoktis nesulaukus aðtuoniolikos, o 
moterims – ðeðiolikos metø, taip pat asmenims, sulaukusiems aðtuoniasdeðimties. 
Vyskupams buvo suteikta teisë leisti sudaryti santuokà, jeigu vyrui arba moteriai trûkdavo ne 
daugiau kaip ðeðiø mënesiø iki ástatymo nustatyto santuokinio amþiaus. Sentikiø santuokos, 
áraðius jas á metrikø knygas, ágaudavo teisëtos santuokos galià ir padarinius. Buvo drau-
dþiamos ir neáraðomos á metrikø knygas tokios sentikiø santuokos, kurios buvo draudþiamos 
Civiliniø ástatymø 3 straipsnyje (draudþiama tuoktis vyrams, nesulaukusiems aðtuoniolikos, 
moterims – ðeðiolikos metø) ir 4 straipsnyje (draudþiama tuoktis asmenims, sulaukusiems 
aðtuoniasdeðimties metø). Santuoka, áraðyta á metrikø knygas, galëjo bûti panaikinta tik tei-
smo ir tik Civiliniø ástatymø 45 straipsnyje nustatytais atvejais: 1) jeigu bus árodyta, kad su-
tuoktinis neiðtikimas (svetimauja) arba nepajëgus lytiðkai gyventi santuokinio gyvenimo;     
2) antrajam sutuoktiniui neþinia kur esant. Nesilaikymas nustatytø taisykliø áraðant santuokà á 
metrikø knygas uþtraukdavo kaltiems asmenims ástatymø nustatytà atsakomybæ, bet tai ne-
naikindavo paèios santuokos. Nekrikðèionims buvo leidþiama tuoktis pagal jø teisës aktus 
arba paproèius, taèiau ir jiems buvo draudþiama tuoktis nesulaukus Civiliniø ástatymø 3 
straipsnyje nustatyto santuokinio amþiaus: tiek mahometonams, tiek þydams, kurie buvo 
Lietuvos valstybës pilieèiai. Ðias nuostatas S.Vansevièius yra iðdëstæs savo straipsnyje 
„Ðeimos santykiø teisinis reguliavimas pagal Lietuvoje galiojusius Rusijos imperijos civilinius 
ástatymus“ [10], taèiau jø nekomentavo ir nevertino. 

Vokietijos imperijos civilinis kodeksas [3] draudë tuoktis vyrui, nesulaukusiam dvide-
ðimt vieneriø, o moteriai – ðeðiolikos metø. Moteriai galëjo bûti leista nesilaikyti santuokinio 
amþiaus, taèiau nebuvo nustatytos aplinkybës, kurioms esant tai galëjo bûti padaryta, ir mi-
nimalus amþius, kuriam suëjus moteriai galëjo bûti leidþiama tuoktis. Taigi vyrui nustatytas 
santuokinis amþius sutapo su pilnametyste, nes ðio kodekso 2 paragrafas nustatë, jog pil-
nameèiu tampama sulaukus dvideðimt vieneriø metø, taèiau moters santuokinis amþius ne-
sutapo su pilnametyste. Ástatymø leidëjas, nustatydamas moteriai santuokiná amþiø, nesu-
tampantá su pilnametyste, ir net leisdamas jo nesilaikyti, vis dëlto pasirûpino, kad ðeimoje 
bent vienas ið sutuoktiniø bûtø pilnametis. 

Teisëti vaikai (gimæ asmenims esant santuokoje, jeigu þmona já pradëjo iki santuokos 
arba bûdama susituokusi ir vyras turëjo santuokiniø santykiø su þmona vaiko pradëjimo 
metu) [3, p. 318], nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø amþiaus, turëjo gauti tëvo leidimà su-
situokti, o neteisëti vaikai (jeigu ið aplinkybiø buvo matyti, kad þmona negalëjo pradëti vaikà 
su vyru, vaikas buvo laikomas neteisëtu. Pradëjimo metu buvo laikomas laikotarpis nuo 
ðimtas aðtuoniasdeðimtosios iki trys ðimtai antrosios dienos prieð vaiko gimimà, áskaitant 
ðimtas aðtuoniasdeðimtàjà ir trys ðimtai antràjà dienà) [3, p. 318–319] – motinos leidimà. 
Jeigu tëvas bûdavo miræs arba jeigu jis neturëjo tëviðkosios valdþios teisiø, toká leidimà tu-
rëjo teisæ duoti motina. Áteisintieji vaikai (tëvui su motina susituokus, paèiø sutuoktuviø galia 
neteisëtiems vaikams buvo suteikiamos teisëtø vaikø teisinë bûklë) [3, p. 342] neturëjo gauti 
motinos leidimo net tada, jeigu tëvas bûdavo miræs. Tëvo arba motinos mirèiai buvo prilygi-
nami atvejai, kai jie bûdavo netekæ galimybës pareikðti savo sutikimà arba buvo neþinia kur 
esantys. Tëvø leidimas negalëjo bûti duodamas per atstovà. Ði nuostata buvo taikoma net ir 
tada, jeigu tëvo arba motinos veiksnumas bûdavo apribotas. Tëvams atsisakius duoti lei-
dimà susituokti, vaikai turëdavo teisæ dël tokio leidimo kreiptis á globos teismà, kuris priim-
davo nutarimà dël leidimo, jeigu tëvai jo neduodavo dël nesvarbios prieþasties. Asmuo, ku-
rio veiksnumas buvo apribotas, galëjo gauti leidimà susituokti ið savo teisëto atstovo. Jeigu 
teisëtas atstovas buvo globëjas, tai jam nedavus sutikimo susituokti globojamasis turëjo 
teisæ praðyti globos teismo priimti nutarimà dël leidimo susituokti. Globos teismas galëjo 
duoti toká leidimà, jeigu leidimas susituokti atitiko globojamojo interesus. Ávaikiams leidimà 
susituokti duodavo átëviai. Jiems buvo taikomos teisëtiems vaikams skirtos nuostatos dël 
tëvø sutikimo susituokti. Tikrøjø tëvø teisë duoti sutikimà susituokti nebuvo atnaujinama, 
jeigu pasibaigdavo teisiniai santykiai dël ávaikinimo. Ástatymø leidëjas, nustatydamas, kad 
vaikai, nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, turëjo gauti tëvø arba globëjø sutikimà sudaryti 
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santuokà, pabrëþë, kad jø valia yra svarbi, nes ir sudarius vaikams santuokà tëvø valdþia ir 
globëjø teisës bei pareigos nebuvo panaikinamos (1773§ ir 1882§). 

Santuokos įstatyme (1836 m.) [2] buvo nustatyta santuokos sàvoka: Romos katalikø 
asmenø santuoka yra sàjunga, kuri baigiasi vieno ið sutuoktiniø mirtimi. 

Santuoka galëjo bûti sudaryta tik pagal baþnyèios taisykles ir apeigas. Ástatyme buvo 
aiðkiai apibrëþti santuokos reikalavimai: 1) turëjo bûti laikomasi pagrindiniø sàlygø; 2) netu-
rëjo bûti kliûèiø, kurioms esant santuoka bûtø nutraukiama; 3) tuokiantis turëjo bûti laiko-
masi apeigø. Nesilaikymas ástatymo reikalavimø vienais atvejais darë santuokà negaliojan-
èià, kitais atvejais juos paþeidusiems asmenims buvo taikomos nuobaudos, o santuoka lik-
davo galiojanti. Santuokos negaliojimo atvejus nustatë kanonø teisë, o tokios bylos pri-
klausë dvasininkø valdþiai. 

Pagrindinës santuokos sudarymo sàlygos buvo: 1) ástatymo nustatytas amþius; 2) be-
situokianèiø asmenø savitarpio sutikimas; 3) tëvø arba globëjø leidimas, o kariðkiams – jø 
virðininkø leidimas; 4) fizinës galimybës gyventi santuokiná gyvenimà. Asmenims, neturin-
tiems dvideðimt vieneriø metø, sudaryti santuokà neturint tëvo leidimo. Jeigu jo nebûdavo 
arba jis buvo neþinia kur esantis – be motinos leidimo. Jeigu ir jos nebûdavo – be globëjo 
leidimo. Jeigu neturëdami dvideðimt vieneriø metø asmenys neturëdavo nei tëvo, nei moti-
nos, nei globëjo, bûdavo draudþiama sudaryti santuokà be globos vadovybës leidimo. Glo-
bëjas arba globos vadovai galëjo neleisti susituokti nepilnameèiui jei: 1) asmuo, norintis su-
situokti su nepilnameèiu, gyveno palaidà gyvenimà, sirgo uþkreèiama liga arba buvo baus-
tas baudþiamàja ar pataisos bausme; 2) norinèiøjø susituokti buvo didelis amþiaus arba 
auklëjimo bûdo skirtumas. Jeigu vaikai, nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, susituokdavo, 
tai tëvai turëdavo teisæ per pusæ sumaþinti jø paveldëjimà pagal ástatymà. Ðia teise jie nega-
lëdavo pasinaudoti, jeigu pareikðdavo savo sutikimà dël santuokos jà sudarius. Santuokos 
ástatymas draudë susituokti vyrams anksèiau negu jie sulauks aðtuoniolikos, o moterims – 
ðeðiolikos metø. Asmenims, paþeidusiems ðá draudimà, taip pat tëvams ir globëjams, leidu-
siems padaryti toká paþeidimà, bûdavo skiriamos piniginës baudos. Ðventikas, sutuokæs ne-
pilnametá asmená be tëvo, motinos, globëjo arba globos vadovybës leidimo, bûdavo bau-
dþiamas pinigine bauda ir baþnyèios vadovybës drausmine nuobauda. Santuoka bûdavo 
laikoma negaliojanèia, jeigu jà sudarant besituokianèiam nebuvo keturiolikos, o besituo-
kianèiajai – dvylikos metø. 

Taigi nagrinëjamajame teisës akte nustatytas santuokinis amþius (vyrø – aðtuoniolika, 
moterø – ðeðiolika metø) nesutapo su pilnametyste (dvideðimt vieneri metai), todël ástatymø 
leidëjas nustatë, kad vaikai, sudarydami santuokà, turëdavo gauti tëvo (motinos), globëjo 
(globos vadovybës) leidimà, nes susituokus vaikams tëvø valdþia (globa) nesibaigdavo. Be 
to, ástatymø leidëjas nustatë pinigines baudas asmenims, paþeidusiems ðá draudimà, tëvams 
arba globëjams, leidusiems padaryti toká paþeidimà, o ðventikai, sutuokæ santuokinio am-
þiaus nesulaukusius asmenis, bûdavo baudþiami ne tik pinigine bauda, bet ir baþnyèios va-
dovybës drausmine nuobauda. Tad ástatymø leidëjas rûpinosi, kad santuokà sudarytø tik 
asmenys, sulaukæ santuokinio amþiaus, o jeigu susituokdavo asmenys, nesulaukæ santuo-
kinio amþiaus, tai iki pilnametystës jie nebûdavo paliekami be tëvø valdþios arba globos. 

Lietuvos teritorijoje, prasidëjus Rusijos okupacijai, nuo 1940 m. lapkrièio 18 d., „laiki-
nai, iki bus iðleisti visasàjunginiai kodeksai“ [11, str. 39], galiojo RTFSR santuokos, šeimos ir 
globos įstatymų kodeksas (toliau – Kodeksas), kurio galiojimo laikotarpiu sutuoktiniø teises ir 
prievoles sukurdavo tik santuoka, áregistruodavo civilinës bûklës aktø áraðø ástaigose. Do-
kumentai, liudijantys santuokos sudarymo religinëmis apeigomis faktà, neturëjo jokios juri-
dinës reikðmës. Santuokos, sudarytos religinëmis apeigomis iki civilinës bûklës aktus regist-
ruojanèiø ástaigø sudarymo Lietuvoje, buvo prilyginamos Kodekso nustatyta tvarka áregist-
ruotoms santuokoms. Asmenys, kurie iki 1944 m. liepos 8 d. faktiðkai gyveno santuokiná gy-
venimà, galëjo tuos santykius áforminti santuokà áregistruodami, nurodydami faktinio ben-
drojo gyvenimo laikà. Nuo to laiko jie ágydavo Kodekse sutuoktiniams nustatytas teises ir 
prievoles. 
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Kodekse [4, 5 str.] buvo nustatytas aðtuoniolikos metø santuokinis amþius. Miestø ir 
rajonø tarybø prezidiumai iðimtiniais atvejais pagal atskirus praðymus moterims galëdavo 
sumaþinti santuokiná amþiø, bet ne daugiau kaip vieneriais metais. Santuoka buvo laikoma 
negaliojanèia, jeigu jà registruojant nebuvo suëjæs santuokinis amþius arba jis nebuvo su-
maþintas. RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas Lietuvoje galiojo iki 1968 
m. spalio 1d., kai ásigaliojo TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ásta-
tymø pagrindai [5], pagal kuriuos santuoka privalëjo bûti sudaryta valstybiniuose civilinës 
metrikacijos skyriuose ir tik ið tokios santuokos kildavo sutuoktiniø teisës ir pareigos. Pa-
grinduose buvo nustatytas 18 metø santuokinis amþius. Juose taip pat buvo numatyta teisë 
sàjunginei respublikai savo ástatymais sumaþinti santuokiná amþiø, bet ne daugiau kaip dve-
jais metais [5, 10 str. 2 d.]. Santuoka, sudaryta susituokiantiems nesuëjus santuokiniam am-
þiui, galëjo bûti pripaþinta negaliojanèia teismine tvarka [5, 15 str.1 d.]. 

Lietuvos TSR santuokos ir šeimos kodeksas [6], ásigaliojæs nuo 1970 m. sausio 1d., 
nustatë, kad santuoka registruojama civilinës metrikacijos skyriuose. Santuokai sudaryti 
buvo bûtina, kad abiems besituokiantiesiems bûtø suëjæs santuokinis amþius – aðtuoniolika 
metø (16 str.). Iðimtiniais atvejais rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civilinës metrikacijos 
skyrius) Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu galëjo bûti leidþiama 
tuoktis asmenims, kuriems yra suëjæ septyniolika metø (Lietuvos TSR Aukðèiausios Tarybos 
Prezidiumo 1980 m. lapkrièio 24 d. ásako redakcija). Tokia iðimtinë tvarka buvo pakeista 
Lietuvos Respublikos Aukðèiausios Tarybos Prezidiumo 1989 m. birþelio 21 d. ásaku Nr. XI–
3023. Jame nustatyta, kad iðimtiniais atvejais rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civilinës 
metrikacijos skyrius) Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu gali bûti 
leista tuoktis asmenims, nesulaukusiems santuokinio amþiaus. Tad ðiuo ásaku panaikinta 
anksèiau galiojusi nuostata, kad santuokinis amþius galëjo bûti sumaþintas tik vieneriais 
metais ir nebuvo nustatyta sumaþintas santuokinis amþius, t. y. ðiuo ásaku buvo sudaryta ne-
ribota galimybë paþeidinëti vaikø teises. Santuoka, sudaryta asmens, kuriam nebuvo suëjæs 
santuokinis amþius, galëjo bûti pripaþinta negaliojanèia teismine tvarka (42–43 str.). Reika-
lauti pripaþinti santuokà negaliojanèia ðiuo pagrindu turëjo teisæ sutuoktinio, kuriam nesuë-
jæs santuokinis amþius, tëvai arba rûpintojas (globëjas), taip pat globos ir rûpybos instituci-
jos bei prokuroras. Visais atvejais á bylà turëdavo bûti átraukiama globos ir rûpybos institu-
cija. Jeigu iki bylos iðnagrinëjimo nepilnameèiui sutuoktiniui sueidavo santuokinis amþius, 
santuoka galëdavo bûti pripaþinta negaliojanèia tik jo reikalavimu. Santuoka, sudaryta as-
mens, kuriam nebuvo suëjæs santuokinis amþius, negalëdavo bûti pripaþástama negaliojan-
èia, jeigu toks pripaþinimas prieðtaraudavo jo interesams (44 str.). 

P. V. Rasimavièius [12], raðydamas apie vienà ið santuokos sudarymo sàlygø – san-
tuokiná amþiø, nagrinëja Pagrindø, Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekso, kitø sàjungi-
niø respublikø santuokos ir ðeimos kodeksø normas, nustatanèias aðtuoniolikos metø san-
tuokiná amþiø, iðskyrus Ukrainos ir Uzbekijos valstybes, nustatanèias moterims – septynioli-
kos, o vyrams – aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø. Raðydamas apie Pagrindø leistà san-
tuokinio amþiaus sumaþinimà „ne daugiau kaip dvejais metais“ paþymi, kad Lietuva, Balta-
rusija, Azerbaidþianas, Gruzija, Ukraina, Tadþikija, Turkmënija nustatë, jog tiek vyrams, tiek 
moterims santuokinis amþius gali bûti sumaþintas tik vieneriais metais; Armënijos, Moldavi-
jos, Latvijos, Kazachijos, Kirgizijos ir Estijos valstybëse – santuokiná amþiø galima sumaþinti 
vieneriais metais tik moterims; Rusijos – tiek vyrø, tiek moterø santuokinis amþius galëjo bûti 
sumaþintas dvejais metais. Tik Uzbekijos valstybë nenustatë santuokinio amþiaus sumaþi-
nimo [12, p. 67]. Pateiktø nuostatø autorius nevertina. 

Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekse nustatytas santuokinis amþius sutapo su 
asmenø pilnametyste, nes pilnametis asmuo visiðkai supranta savo veiksmus ir poelgius. 
Pavyzdþiui, moteris gali be þalos savo ir savo vaiko sveikatai iðneðioti ir pagimdyti visavertá 
vaikà, turëti viduriná iðsilavinimà, ásigyti specialybæ ir pan., t. y. pilnametis þmogus psichiðkai, 
fiziðkai ir socialiai yra subrendæs. Nagrinëjamame teisës akte esanèios iðlygos dël santuoki-
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nio amþiaus vertintinos neigiamai, nes susituokæs nepilnametis nebuvo apsaugotas nuo jo 
teisiø paþeidimo. Jas galëdavo paþeisti tiek pilnametis sutuoktinis, tiek tretieji asmenys. 

CK, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1 d. [13], nustatë, kad fizinio asmens galëjimas savo 
veiksmais ágyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda 
visiðkai, kai asmuo sulaukia pilnametystës, t. y. kai jam sueina aðtuoniolika metø (2.5 str. 1 
d.). Tad ðiuo kodeksu nustatyta, kad pilnametystë tiek moteriai, tiek vyrui yra nustatyta vie-
noda – aðtuoniolika metø. Ðiai nuostatai Kodeksas numatë iðlygà – pilnametystei prilygi-
namà amþiø – nepilnameèiø sutuoktiniø amþiø. Jame nustatyta, kad tuomet, kai ástatymai 
leidþia fiziniam asmeniui tuoktis anksèiau nei sueis aðtuoniolika metø, asmuo, kuriam nëra 
suëjæs ðis amþius, ágyja visiðkà civiliná veiksnumà nuo santuokos sudarymo momento. Jeigu 
vëliau ði santuoka nutraukiama arba pripaþástama dël prieþasèiø, nesusijusiø su santuokiniu 
amþiumi, nepilnametis ágyto visiðko veiksnumo nenustoja (2.5 str. 2 d.). Ðioje 2.5 straipsnio 
2 dalyje nëra tiksliai nurodyta, kokie ástatymai leidþia (arba galëtø leisti) fiziniam asmeniui 
sudaryti santuokà anksèiau nei sueis aðtuoniolika metø, taèiau tai nustato CK 3.14 straips-
nis. Jame nustatyta, kad tuoktis leidþiama asmenims, kurie santuokos sudarymo dienà yra 
aðtuoniolikos metø. Tai turëtø bûti suprasta, kad ástatymø leidëjo nustatytas santuokinis am-
þius yra aðtuoniolika metø. Taèiau toká supratimà paneigia 3.14 straipsnio 2 dalis, kuria re-
miantis santuokinis amþius gali bûti sumaþintas trejais metais, t. y. norinèio tuoktis asmens 
praðymu teismas gali leisti susituokti nepilnameèiui, turinèiam penkiolika metø. Taèiau ir 
penkiolika metø nëra riba sudaryti santuokà, nes pagal to paties straipsnio 3 dalá teismas 
gali leisti susituokti asmeniui (tiksliau bûtø nëðèiam vaikui), nesulaukusiam penkiolikos 
metø. Tad ástatymø leidëjas 3.14 straipsnyje nëra tiksliai nustatæs minimalaus santuokinio 
amþiaus, o pagal jame esanèias nuostatas galima daryti iðvadà, kad leidþiama sudaryti 
santuokà visiems vaikams, nesulaukusiems pilnametystës. Tokia nuostata prieðtarauja ne tik 
santuokinio amþiaus nustatymo tikslams ir uþdaviniams – santuokinis amþius turi atitikti as-
mens fizinæ ir psichinæ brandà, garantuoti palikuoniø sveikatà, taip pat neprieðtarauti vaikø 
teisiø apsaugos nuostatoms, esanèioms Lietuvos Respublikos Konstitucijoje [14] – 38 
straipsnio 6 daliai, nustatanèiai, kad tëvø teisë ir pareiga vaikus iðlaikyti iki pilnametystës; 38 
straipsnio 2 daliai – kad valstybë saugo ir globoja vaikystæ; 39 straipsnio 3 daliai – kad ne-
pilnameèius vaikus gina ástatymas; Vaikø teisiø konvencijos [15] 1 straipsniui, átvirtinanèiam, 
kad vaiku laikomas kiekvienas þmogus, neturintis aðtuoniolikos metø, jei jo pilnametystë ne-
pripaþinta anksèiau. Nepilnameèiai vaikai teismo tvarka gali bûti pripaþinti visiðkai veiksniais 
(emancipuotais), t. y. jiems leista savarankiðkai ágyvendinti visas civilines teises arba vykdyti 
pareigas tik sulaukus ðeðiolikos metø. Dël nepilnameèio pripaþinimo veiksniu á teismà su pa-
reiðkimu turi teisæ kreiptis jo tëvai, globos (rûpybos) institucijos, jo rûpintojas arba pats ne-
pilnametis. Jeigu á teismà kreipiasi ne pats nepilnametis, tai visais atvejais reikalingas jo suti-
kimas. Tad ástatymo leidëjo valia leisti sumaþinti santuokiná amþiø vaikui, nesulaukusiam 
penkiolikos metø, vertintina ne tik kaip minëtø Konstitucijos, Vaiko teisiø konvencijos 
straipsniø, bet ir Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo [16] II sky-
riaus „Pagrindinës vaiko teisës ir laisvës“ nuostatø paþeidimas. Ðiomis nuostatomis ástatymo 
leidëjas ne tik paþeidþia minëtus teisës aktus, bet ir vaikø konstitucinæ teisæ á vaikystæ – pa-
grindiná þmogaus raidos laikotarpá. Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad daugelis tarptautinio 
pobûdþio teisës aktø pabrëþia santuokinio amþiaus – kaip santuokos sudarymo sàlygos 
svarbà, t. y.: Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos [17] 12 
straipsnis nustato, kad „vyrai ir moterys, sulaukæ santuokinio amþiaus, turi teisæ tuoktis ir su-
kurti ðeimà pagal ðià teisæ reguliuojanèius valstybës vidaus ástatymus“; Visuotinës þmogaus 
teisiø deklaracijos [18] 16 straipsnyje skelbiama, kad „vyrai ir moterys, pasiekæ brandos am-
þiø, turi teisæ be jokiø apribojimø dël rasës, tautybës ar religijos sudaryti santuokà ir sukurti 
ðeimà“; Konvencijos „Dël visø formø diskriminacijos panaikinimo moterims“ [19] 16 straips-
nio 2 dalis átvirtina, kad „vaiko suþadëtuvës ir santuoka neturi juridinës galios, ir imamasi visø 
reikiamø priemoniø, áskaitant teisines, siekiant nustatyti minimalø santuokiná amþiø...“, 
Konvencijos „Dël leidimo tuoktis, minimalaus santuokinio amþiaus ir santuokø registracijos“ 
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[20] 2 straipsnis numato, kad „Valstybës Konvencijos narës turi ástatymiðkai nustatyti mini-
malø santuokiná amþiø“. Taigi manytume, kad nesant minimalaus santuokinio amþiaus reg-
lamentacijos CK tokiø santuokø daugës, nors, kitaip nei pagal galiojusá Santuokos ir ðeimos 
kodeksà, santuokinio amþiaus sumaþinimo klausimas sprendþiamas ne administracine [7, 
str.16], o teismine tvarka (pvz., Vilniaus miesto civilinës metrikacijos skyriuje 2000 m. áregist-
ruota – 24, 2001 –18; 2002 – 13; 2003 –15 santuokø, kuriose vienas arba abu asmenys yra 
nepilnameèiai). 

Ðeimos teisës teoretikai santuokinio amþiaus nustatymà teisës aktais sieja ne tik su 
socialine, psichine, bet ir su fizine branda, kuri pasiekiama sulaukus pilnametystës, mini so-
cialinës higienos bei teisinës tvarkos motyvus, bûtinumà pasiekti brandþià valià ir supratimà, 
atlikti visus bûtinus teisinius veiksmus. Nepilnameèio asmens fizinë, moralinë, dvasinë 
branda panaikina tëvø teises á nepilnametá ir kartu suteikia jam teisæ gyventi veiksnaus as-
mens gyvenimà. Moters fiziologinë branda motinystei taip pat yra svarbus veiksnys, lemian-
tis jos ir jos vaikø sveikatà. Ankstyva motinystë – reali grësmë jos ir jos vaiko sveikatai. Pa-
minëtina, kad jau Lietuvos Statutuose [21, p.41–42] santuokinis amþius buvo viena esminiø 
santuokos sudarymo sàlygø. Nustatant santuokiná amþiø moteriai buvo atsiþvelgiama á gali-
mybæ atlikti motinystës funkcijà, t.y. èia buvo svarbu gebëjimas pratæsti giminæ (fizinë ir ly-
tinë branda). Toks amþius laikomas ir moters pilnametystës amþiumi. Vyro santuokiná amþiø 
lëmë du kriterijai: fizinë, lytinë ir protinë branda. Taigi pabrëþiama, jog valstybë, nustaty-
dama santuokiná amþiø, sutampantá su pilnametyste, rûpinasi, kad sukurta ðeima bûtø fizið-
kai ir psichiðkai brandi. Santuokinis amþius daþnai tyrinëjamas siejant já ir su ðeimos plana-
vimu. Tyrimø duomenys rodo, kad santuokinio amþiaus padidinimas neturi þymaus poveikio 
gimstamumo koeficientui, o kuriantys ðeimà asmenys turi geresná iðsilavinimà, gali geriau 
atlikti ðeimos pareigas, moteris yra brandesnë pasirinkdama partnerá ir rûpindamasi ðeimos 
gerove. 

Baudþiamosios teisës teoretikai [22, p. 223–226], analizuodami tam tikrø nusikaltimø 
sudëtis (pvz., iðþaginimas (str. 149), seksualinis prievartavimas [23, str. 150] ir pan.), nu-
rodo, jog lytinis santykiavimas su maþamete, neturinèia keturiolikos metø, nors ir jai sutin-
kant, laikomas iðþaginimu pasinaudojant bejëgiðka bûkle. Taigi asmenys, sulaukæ aðtuonio-
likos metø, laikomi lytiðkai subrendæ, o nesulaukæ keturiolikos metø – lytiðkai nesubrendæ. 
Lytinë branda suprantama kaip þmogaus organizmo iðsivystymas, kai jis be þalos sau gali 
atlikti seksualines funkcijas: lytiðkai santykiauti, pastoti, gimdyti, auginti kûdiká [22, p. 223–
226]. Asmenø nuo keturiolikos-aðtuoniolikos metø lytinë branda nustatoma remiantis teismo 
medicinos ekspertø iðvada. Atsiþvelgus á tai galima padaryti iðvadà, kad pilnametis asmuo, 
norëdamas susituokti su jaunesniu kaip keturiolikos metø amþiaus asmeniu, turëtø bûti pa-
trauktas baudþiamojon atsakomybën. Praktikoje tokiø atvejø yra ne vienas. Pavyzdþiui, Vil-
kaviðkio raj. Pilviðkiø k. nepilnametë V. Z. ir pilnametis asmuo ilgà laikà savanoriðkai bend-
ravo ir palaikë intymius santykius. V. Z. tapo nëðèia. Jos partneris buvo nuteistas uþ maþa-
metës iðþaginimà. Todël minimalios santuokinio amþiaus ribos nenustatymas ir leidimas 
sudaryti santuokà nepilnameèiams, t. y. vaikams, gali sukelti sunkias pasekmes ne tik jiems 
patiems, bet ir jø vaikams.  

Saugant vaikø teises ir teisëtus interesus, CK nuostatos dël santuokinio amþiaus ið 
esmës keistinos. Valstybë turëtø aiðkiai nustatyti, kad santuokinis amþius yra aðtuoniolika 
metø, t. y. kai asmuo sulaukia tiek fizinës, tiek psichinës brandos, sugeba iðsaugoti savo 
orumà ir individualybæ. Vienintelis atvejis, vertintinas kaip iðimtis, kai galëtø bûti leista susi-
tuokti nesulaukus pilnametystës, – nepilnameèio emancipacija, t. y. kai jis, sulaukæs ðeðio-
likos metø, teismo pripaþástamas veiksniu. Visos kitos iðimtys turëtø bûti aiðkinamos kaip 
vaiko teisiø paþeidimas, t. y. nepagrástas atëmimas teisës bûti tëvø iðlaikomiems iki pilna-
metystës (Konstitucijos 38 str. 6 d.), teisës bûti tëvø priþiûrimiems, rûpinimasis jø sveikata, 
turëti sàlygas visapusiðkai vystytis, bûti rengiamiems savarankiðkam gyvenimui visuomenëje 
(CK 3.155 str.), taip pat netekti atstovø pagal ástatymus (CK 3.157 str., 3.272 str.), teisës á lai-
kinàjà globà (rûpybà) (CK 3.253 str.), nuolatinæ globà (rûpybà) (3.256 str.), globà (rûpybà) 
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ðeimoje (CK 3.259 str.) Tokiu vaiko teisiø paþeidimu laikytina ir CK 2.5 straipsnio 2 dalis, nu-
statanti, kad asmuo, kuriam nëra suëjæs santuokinis amþius (aðtuoniolika metø) ir kuriam 
ástatymai leidþia susituokti net nesulaukus penkiolikos metø, ágyja visiðkà civiliná veiksnumà 
nuo santuokos sudarymo momento. Ðiuo atveju nepilnametis paliekamas visiðkoje treèiøjø 
asmenø ir kito sutuoktinio – pilnameèio valdþioje, jis seksualiai priklausomas, nors turëtø 
bûti nustatyta jo globa (rûpyba), skiriama nepilnameèiui sutuoktiniui arba abiems nepilna-
meèiams sutuoktiniams. Jeigu valstybë nustato santuokiná amþiø, tai jis turi sutapti su as-
mens pilnametyste, o nepilnameèio emancipacija bûti siejama ne tik su civiliniu veiksnumu, 
bet ir su teise sudaryti santuokà. Palyginus mûsø CK normas, reguliuojanèias nepilnameèiø 
emancipacijà, su Prancûzijos civilinio kodekso [24] analogiðkomis normomis galima tvirtinti, 
kad mûsø CK emancipacijà laiko tik nepilnameèiø pripaþinimà veiksniais, atskirai suregu-
liuodamas nepilnameèiø visiðko civilinio veiksnumo ágijimà ir nelaikydamas jo emancipacija. 
Nepilnameèiø visiðko civilinio veiksnumo ágijimas sudarius santuokà CK turëtø bûti aiðkiai 
apibrëþiamas kaip vienas ið nepilnameèiø emancipacijos bûdø. 

CK 3.14 straipsnio komentare [25] yra ne tik teisingø teiginiø, bet ir nepagrástø netiksliø 
iðvadø vertinant vienà arba kità straipsnio dalies nuostatà. Komentuojant CK 3.14 straipsnio 
1dalá teigiama, kad santuokinis amþius yra santuokinio, o ne civilinio veiksnumo iðraiðka, 
kad santuokinis amþius yra specialusis veiksnumas, t. y. valstybës nustatytas asmens veiks-
numas sudaryti santuokà, ir kad emancipuotas nepilnametis neágyja santuokinio veiksnumo, 
o norëdamas susituokti turi kreiptis á teismà 3.14 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka dël 
santuokinio amþiaus sumaþinimo. Ðis komentaro teiginys bûtø teisingas tik tuo atveju, jeigu 
ðeimos teisë bûtø savarankiðka teisës ðaka, o ne tapusi tik civilinës teisës reguliuojamais 
santykiais. Jeigu CK nustatytas santuokinis amþius sutapatintas su fiziniø asmenø civiliniu 
veiksnumu (galëjimu savo veiksmais ágyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas), tai ne-
pilnameèiø pripaþinimas veiksniais (emancipacija) – leidimas savarankiðkai ágyvendinti visas 
civilines teises ir vykdyti pareigas – analogiðkai turëtø automatiðkai suponuoti teisæ sudaryti 
santuokà be teismo leidimo, nes pilnametis asmuo, bûdamas veiksnus, turi teisæ sudaryti 
santuokà, o emancipuotam nepilnameèiui teisë sudaryti santuokà neatimama. 

Komentare nepagrástai teigiama, kad „áregistruojant labai seno (kokio amþiaus, nenu-
rodoma) asmens santuokà reikia ypaè kruopðèiai ásitikinti, ar jis supranta savo veiksmø pra-
smæ ir sugeba juos valdyti“. Taèiau „ypaè kruopðèiai“ turëtø bûti ávertintos visos aplinkybës 
registruojant kiekvienà, o ypaè vaikø santuokas, kai atimamos visos jø teisës, o ne tik „labai 
seno“ asmens, nes ástatymo leidëjas nedaro jokiø iðlygø dël santuokos sudarymo sàlygø 
registruojant tiek vaikø santuokas, tiek vyresnio arba net „labai seno“ asmens. 

Netiksliai komentuojama ir CK 3.14 straipsnio 3 dalis nurodant, kad teismas nëðtumo 
atveju gali leisti tuoktis ir asmeniui, nesulaukusiam penkiolikos metø, kaip dëstoma 3 dalyje, 
taip pat ir kai yra gimæs kûdikis, nors tokio atvejo ástatymø leidëjas nenumato. Ðis atvejis 
komentaro autoriaus negali bûti vertinamas kaip nors kitaip, o tik kaip siûlymas papildyti 
komentuojamo CK 3.14 straipsnio 3 dalies tekstu, pavyzdþiui, „ar gimus kûdikiui“, ar pan.  

Taip pat netiksliu ir klaidinanèiu komentaru laikytinas ir tekstas, kuriame teigiama, kad 
minëtais pagrindais „galima sumaþinti tiek moters, tiek vyro santuokiná amþiø“, nes nëðèia 
gali bûti tik moteris ir tik jai pagal CK 3.14 straipsnio 3 dalá gali bûti sumaþintas santuokinis 
amþius. Komentare teisingai teigiama, kad minimalus amþius, nuo kurio teismas gali leisti 
sumaþinti santuokiná amþiø, nëra numatytas, taèiau tekstas apie netoleruotinà leidimà suda-
ryti santuokà „jaunesniam kaip 14 metø amþiaus asmeniui“ taip pat vertintinas kaip pasiûly-
mas uþpildyti ástatymo leidëjo paliktà spragà ir nustatymà normos, ið esmës prieðtaraujan-
èios ne tik vaikø interesams, bet ir jau aptartoms jø teisëms. Todël vertinant pateiktà CK 3.14 
straipsnio komentarà vertëtø atkreipti já skaitanèiojo ir paþodþiui taikanèiojo dëmesá, kad 
kiekvienà jo teiginá reikëtø labai kruopðèiai palyginti su nagrinëjama CK norma, nes daugelis 
komentaro teiginiø yra autoriaus (-iø) asmeninë nuomonë, kuri galëtø bûti svarstoma sie-
kiant patobulinti vienà arba kità komentuojamà CK normà. 
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Nagrinëjant galiojanèiame CK nustatytà santuokiná amþiø tikslinga susipaþinti su Euro-
pos uþsienio valstybiø teisës aktø nuostatomis, reglamentuojanèiomis santuokiná amþiø ir ið-
reiðkianèiomis ne tik valstybës rûpestá apsaugoti nepilnameèiø teises á vaikystæ, bet ir atsa-
kingà poþiûrá á ðeimà bei bûsimø kartø sveikatà.  

Italijos CK [26] nustato, kad „nepilnameèiai negali sudaryti santuokos“ (84 str.). Taèiau 
kartu numato, kad minimalus santuokinis amþius – ðeðiolika metø, t. y. „esant svarbioms 
prieþastims teismas, ávertinæs psichinæ ir fizinæ nepilnameèio brandà, iðklausæs jo tëvø ar 
globëjø, gali leisti susituokti asmeniui, kuriam daugiau nei ðeðiolikos metø“. Jei vienas ið 
sutuoktiniø yra nepilnametis, jam paskiriamas kuratorius – pilnametis sutuoktinis. Jei abu 
sutuoktiniai nepilnameèiai, tai globos teisëjas gali paskirti iðimtiná kuratoriø, t.y. vienà ið tëvø. 

Latvijos Respublikos civilinis ástatymas [27, 32–33 str.] nustato, kad draudþiama suda-
ryti santuokà asmenims, nesulaukusiems aðtuoniolikos metø amþiaus. Taèiau esant tëvø 
arba rûpintojø sutikimui santuokà gali bûti leista sudaryti asmeniui, sulaukusiam ðeðiolikos 
metø tik su pilnameèiu. Jei tokio sutikimo tëvai (rûpintojai) neduoda dël nesvarbios prieþas-
ties, leidimà gali duoti teismas pagal tëvø (rûpintojø) gyvenamàjà vietà. 

Prancûzijos CK [24, 144 str.] nustato santuokiná amþiø – vyro aðtuoniolika, moters 
penkiolika metø. Nepilnameèiai negali sudaryti santuokos be tëvø sutikimo, o jei tëvai yra 
miræ arba negalintys iðreikðti savo valios (neveiksnûs), – be seneliø sutikimo (148–150 str.). 
Santuoka, sudaryta be pastarøjø arba ðeimos tarybos sutikimo, gali bûti pripaþinta negalio-
janèia (182 str.), o civilinës bûklës aktus registruojantis pareigûnas, áregistravæs asmenø, ku-
riems nesukakæs aðtuoniolikos metø amþius, santuokà be tëvø arba seneliø, ar ðeimos tary-
bos sutikimo, gali bûti nubaustas ne didesne kaip 30 frankø bauda (156, 192 str.). 
 
 

Iðvados 
 

1. Santuokiná amþiø Lietuvoje reglamentavo: nuo 1918 m. pagrindinëje Lietuvos dalyje 
– Rusijos imperijos Civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalis, Uþnemunëje – 1836 m. santuo-
kos ástatymas, Klaipëdos kraðte – Vokietijos imperijos civilinis kodeksas; nuo 1940 m. gruo-
dþio 1 d. – RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas, nuo 1968 m. spalio 1 d. 
– TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos ástatymø pagrindai, nuo 1970 
m. sausio 1 d. – Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas; nuo 1990 m. kovo 11 d. ga-
liojo Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, pavadintas Lietuvos Respublikos santuo-
kos ir ðeimos kodeksu; nuo 2001 m. liepos 1 d. – CK. 

2. Pagal Rusijos imperijos civiliniø ástatymø sàvado X tomo I dalies nuostatas santuoki-
nis amþius nesutapo su vyrø ir moterø pilnametyste (minimalus santuokinis amþius: vyrø – 
aðtuoniolika metø, moterø – ðeðiolika metø), todël iki dvideðimt vieneriø metø susituokæ vyrai 
ir moterys buvo laikomi ribotai veiksniais ir buvo tëvø arba teismo paskirtø asmenø globo-
jami. 

3. Vokietijos imperijos civilinis kodeksas draudë susituokti vyrui, nesulaukusiam dvide-
ðimt vieneriø metø (pilnameèiu tampama sulaukus dvideðimt vieneriø metø), o moteriai – ðe-
ðiolikos metø amþiaus. Moteriai galëjo bûti leista nesilaikyti santuokinio amþiaus, taèiau ne-
buvo nustatytos aplinkybës, kurioms esant tai galëjo bûti padaryta, ir minimalus amþius, ku-
riam suëjus moteriai galëjo bûti leidþiama iðtekëti. Ástatymø leidëjas, nustatydamas moteriai 
santuokiná amþiø, nesutampantá su pilnametyste, ir leisdamas jo nesilaikyti, pasirûpino, kad 
ðeimoje bent vienas ið sutuoktiniø bûtø pilnametis. 

4. Vokieèiø imperijos civilinis kodeksas nustatë santuokiná amþiø (vyro – aðtuoniolika 
metø, moters – ðeðiolika metø), nesutampantis su pilnametyste (dvideðimt vieneri metai). 
Vaikai, kurdami ðeimà nesulaukæ dvideðimt vieneriø metø, turëjo gauti tëvo (motinos), glo-
bëjo (globos vadovybës) leidimà, nes jiems susituokus tëvø valdþia (globa) nesibaigdavo. 
Jeigu jie tokio sutikimo neturëdavo, tëvai turëdavo teisæ per pusæ sumaþinti jø paveldëjimà 
pagal ástatymà. Tëvai arba globëjai, leidæ susituokti vaikams, nesulaukusiems santuokinio 
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amþiaus, o ðventikai, sutuokæ tokius asmenis, buvo baudþiami pinigine bauda ir baþnyèios 
vadovybës drausmine nuobauda. 

5. RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodeksas nustatë aðtuoniolikos metø 
santuokiná amþiø, kuris sutapo su pilnametyste. Miestø ir rajonø tarybø prezidiumai iðimti-
niais atvejais galëjo sumaþinti moteriai santuokiná amþiø vieneriais metais. Santuoka buvo 
laikoma negaliojanèia, jeigu jà registruojant nebuvo suëjæs santuokinis amþius arba jis ne-
buvo sumaþintas. Tad ástatymø leidëjas pasirûpino, kad bent vienas sutuoktinis bûtø pilna-
metis ir be jokiø iðimèiø numatë santuokos negaliojimo grësmæ, jeigu ji bûdavo sudaryta ne-
sulaukusiø santuokinio amþiaus (jo nesumaþinus) vaikø. 

6. TSR sàjungos ir sàjunginiø respublikø santuokos ir ðeimos pagrindai Lietuvoje ásiga-
liojo nuo 1968 m. spalio 1 d. Jie nustatë aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø, kuris sutapo 
su pilnametyste. Pagrindai leido sàjunginei respublikai savo ástatymais sumaþinti santuokiná 
amþiø, bet ne daugiau kaip dvejais metais. 

7. Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas, ásigaliojæs nuo 1970 m. sausio 1 d., 
abiems besituokiantiesiems nustatë aðtuoniolikos metø santuokiná amþiø, kuris sutapo su 
pilnametyste. Iðimtiniais atvejais Liaudies deputatø tarybos vykdomojo komiteto sprendimu 
buvo leidþiama tuoktis asmenims, sulaukusiems septyniolikos metø. 1989 m. birþelio 21 d. 
Lietuvos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas pakeitë ðià tvarkà ir iðimtiniais atvejais leido 
tuoktis asmenims, nesulaukusiems santuokinio amþiaus. Taigi buvo sudaryta galimybë pa-
þeidinëti vaikø teises. 

8. CK, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1d., nustatë aðtuoniolikos metø asmens pilnametystæ, 
kuriai prilyginamas susituokusiø nepilnameèiø amþius. Ðis kodeksas leidþia sudaryti san-
tuokà asmenims: 1) nesulaukusiems aðtuoniolikos metø amþiaus; 2) trejais metais sumaþinti 
santuokiná amþiø, t. y. leisti susituokti asmenims, sulaukusiems penkiolikos metø (teismo 
leidimu); 3) nenustaèius amþiaus leisti susituokti nëðèiam vaikui. Toks nekonkretus santuo-
kinio amþiaus nustatymas antru ir treèiu atvejais prieðtarauja santuokinio amþiaus nustatymo 
tikslams ir uþdaviniams, vaikø teisiø apsaugos nuostatoms, esanèioms Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, Vaiko teisiø konvencijoje, Vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatyme, Visuoti-
nëje þmogaus teisiø deklaracijoje bei kituose tarptautinës teisës aktuose. Siûloma keisti CK 
nuostatas dël santuokinio amþiaus: 1) palikti tik nuostatà, pagal kurià santuokinis amþius 
sutampa su pilnametyste, t. y. visiðku civiliniu veiksnumu; 2) prilyginti santuokiniam amþiui 
vaikø emancipacijà, t. y. kai jie, sulaukæ ðeðiolikos metø, teismo pripaþástami veiksniais;      
3) atsisakyti nuostatø, leidþianèiø bet kokio amþiaus vaikams sudaryti santuokà. 

9. Vertinant CK 3.14 straipsnio komentarà atkreiptinas dëmesys, kad kiekvienas 
komentaro teiginys kruopðèiai tikrintinas su CK norma, nes daugelis komentatoriaus teiginiø 
yra jo asmeninë nuomonë, kuri gali bûti svarstytina tobulinant komentuojamà CK normà. 

10. Europos uþsienio valstybiø (Italijos, Prancûzijos, Latvijos ir kt.) teisës aktai, nusta-
tantys santuokiná amþiø, saugo vaikø teises: vienas ið sutuoktiniø turi bûti pilnametis, nepil-
nameèiams sutuoktiniams skiriamas iðimtinis kuratorius, nepilnameèiø santuoka, sudaryta 
be tëvø arba seneliø sutikimo, gali bûti pripaþinta negaliojanèia ir panaðiai.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The most important and immutable condition for contracting marriage is marriageable age. It 
is defines by State which recognizes marriage registered only under the national laws. Marriageable 
age is a generally excepted juridical fact. In various Lithuanian society and State development periods 
it was defined by in force legal acts of other countries and the State’s laws. 
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The marriageable age established by Civil Code of Lithuanian Republic, which came in force 
on the 1st of July , 2001, can be interpreted in two ways. First, positively – assessing marriageable age 
in connection with person’s majority. Second, negatively – considering allowance for person to 
contract a marriage at any age. The norms of Civil Code allowing children under the age to contract 
a marriage, violate Constitutional rule, which guarantee the right for childhood and its protection. 
Furthermore, these norms break Convention for Child Rights, other international legal acts and the 
regulations of the same Civil Code, which specifies children’s rights. 

The paper analyzes legal acts valid till 2001 and present, which regulate the marriageable age 
as well as the legal norms of foreign countries. Moreover, it provides discussions with other authors 
expressing their opinion on analyzed problem. 

Analyzing the main problems discussed in this article author comes to several conclusions and 
introduces suggestions how to improve the norms of Civil Code. The paper provides specific 
suggestions for changes of the Civil Code norms. First, to leave regulation determining marriageable 
age which conforms to majority? Second, to give emancipation of under–age the same status as the 
marriageable age. Third, to repeal regulations allowing children to contract a marriage and violate 
children rights defined in the Constitution of the Republic of Lithuania, the Law on fundaments of 
the protection of child rights in the Republic of Lithuania, Convention for Child rights and other 
international legal acts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 89



Jurisprudencija, 2004, t. 55(47); 90–101 
 
 

PRIVALOMO SMULKIŲJŲ AKCININKŲ AKCIJŲ PARDAVIMO 
PROBLEMATIKA 

 
Doktorantas Rolandas Misius 

 
Lietuvos teisës universiteto Teisës fakulteto Civilinës ir komercinës teisës katedra 
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius 
Telefonas 271 45 87 
Elektroninis paðtas ckk@ltu.lt
 
Pateikta 2004 m. gegužės 6 d. 
Parengta spausdinti 2004 m. rugsėjo 28 d. 
 
 

Pagrindinės sąvokos: privalomas smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimas, akcininkas, ben-
drovė. 
 

S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje autorius nagrinėja su privalomu smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimu susi-
jusius klausimus. Privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo teisė suprantama kaip dau-
gumos įmonės akcijų savininko ir (arba) su juo susijusių asmenų teisė priversti smulkiuosius 
akcininkus parduoti savo akcijas jam.  

Taikant lyginamąjį metodą aptariami užsienio valstybių teisinio reglamentavimo princi-
pai. Dauguma Europos Sąjungos valstybių narių įtvirtina privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų 
pardavimo teisę, bet šios teisės įgyvendinimo sąlygos labai skiriasi. Autorius pažymi, kad 
valstybių, kuriose buvo kilęs privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo teisės konstitu-
cingumo klausimas, nacionaliniai teismai konstatavo, jog ši teisė neprieštarauja nuosavybės 
neliečiamumo principui. 

Taikant loginį, istorinį ir sisteminį metodus nagrinėjamas privalomo smulkiųjų akcininkų 
akcijų pardavimo teisės institutas Europos Sąjungos teisėje. Analizuojamos Tryliktosios ben-
drovių teisės direktyvos, įpareigojančios valstybes nares savo nacionaliniuose įstatymuose 
įtvirtinti privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo institutą, nuostatos. Šia direktyva 
siekiama suvienodinti kai kurias privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo teisės taikymo 
sąlygas, tačiau kartu paliekama laisvės valstybėms narėms. 

Pasitelkiant gramatinį, loginį, teleologinį ir istorinį metodus aptariama Lietuvos Res-
publikos patirtis, susijusi su privalomu smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimu, įvardijami esamo 
reglamentavimo trūkumai ir galimi jų sprendimo būdai. Autorius mano, kad Lietuvos nacionali-
nėje teisėje tikslinga susiaurinti privalomo akcijų pardavimo taikymo sritį, t. y. šią teisę taikyti 
tik pateikus oficialų pasiūlymą. Privalomo smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimo teisės taiky-
mas neturi pažeisti teisėtų lūkesčių ir įstatymo negaliojimo atgaline data principų. Vertybinių 
popierių rinkos įstatymo 191 straipsnio nuostatos dėl ribinio procento, autoriaus nuomone, 
neatitinka Tryliktosios bendrovių teisės direktyvos nuostatų: privalomo akcijų pardavimo tei-
sei įgyvendinti turėtų būti keliama ne tik kapitalo, bet ir balsų sąlyga. Tobulintinas nagrinėja-
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mos teisės įgyvendinimo mechanizmas. Savigynos taikymas įgyvendinant šią teisę nėra pa-
teisinamas. Smulkiesiems akcininkams atsisakius sudaryti akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, 
akcijų daugumą valdantis akcininkas turėtų siekti įgyti akcijas pareikšdamas ieškinį teismui. 
 
 

Áþanga 
 

Suderinus Lietuvos teisæ su Europos Sàjungos teisynu, mûsø ðalies teisininkai pradëjo 
susidurti su tomis paèiomis teisinëmis problemomis, kaip ir jø kolegos ið kitø valstybiø nariø. 
Ávairios tarptautinio bendradarbiavimo formos, sprendimø priëmimo vieðumas ir informacijos 
gausa leidþia Lietuvai gana greitai perimti paþangiausià teisinæ patirtá. Vienas tokiø pavyzdþiø 
– privalomojo smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimo institutas, kuris tapo ypaè aktualus Eu-
ropos Sàjungoje nuo 2002 m., pasirodþius Jaapo Winterio ekspertø grupës praneðimui. 
Lietuvos teisininkai perëmë uþsienio valstybiø teisinio reglamentavimo pagrindinius princi-
pus, naujausias Europos Sàjungos teisës aktø projektø nuostatas bei priëmë nacionalinius 
teisës aktus, reglamentuojanèius ðá institutà. Ádomu, kad nacionalinis teisës aktas, reguliuo-
jantis privalomà akcijø pardavimà, buvo paskelbtas tà paèià dienà kaip ir atitinkama Europos 
Sàjungos direktyva. Norëtøsi, kad ði darbo sparta nelemtø toliau aptariamø teisinio regulia-
vimo trûkumø. Autorius tikisi, jog ðis straipsnis supaþindins su privalomo smulkiøjø akci-
ninkø akcijø pardavimo reglamentavimu, pateiks teisës normø vertinimus ir inicijuos teisës 
mokslininkø diskusijas aptariamais klausimais. 
 
 

Privalomo akcijø pardavimo teisës samprata 
 

Privalomo smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimo teisë1 (squeeze-out right) suprantama 
kaip daugumos ámonës akcijø savininko ir (arba) su juo susijusiø asmenø teisë priversti 
smulkiuosius akcininkus parduoti savo akcijas jam [1, p. 54]. Norint suvokti ðio teisinio ins-
tituto specifikà bûtina iðskirti pagrindinius squeeze-out right poþymius: 

1. Daugumos ámonës akcijø savininkas valdo tam tikrà dalá bendrovës akcijø ir (ar) 
balsø. Jaapo Winterio ekspertø grupës praneðime paþymima, kad jei valstybiø na-
cionaliniuose ástatymuose átvirtinta squeeze-out right, pagrindinë sàlyga pasinaudoti 
ðia teise yra tam tikras daugumos akcijø savininko valdomas akcijø procentas (angl. 
threshold, toliau vadinamas ribiniu procentu), paprastai 90–95 proc. [1, p. 54–59]. 

2. Daugumos ámonës akcijø savininko reikalavimu privalomai parduodamos smulkiøjø 
akcininkø akcijos. Privalomojo smulkiøjø akcininkø akcijø pirkimo teisë (sell-out 
right), prieðingai, suvokiama kaip smulkiojo akcininko teisë priversti daugumos ámo-
nës akcijø savininkà nupirkti ið jo akcijas [1, p. 54].  

3. Squeeze-out right gali bûti ágyvendinama nepriklausomai nuo smulkiojo akcininko 
kaltës. Kitaip nei ði teisë, priverstinis akcijø pardavimas, reglamentuojamas CK [2] 
Antrosios knygos IX skyriuje, gali bûti vykdomas tik nustaèius juridinio asmens daly-
vio veiksmus, prieðtaraujanèius juridinio asmens veiklos tikslams. Ðiuo atveju juridi-
nio asmens dalyvio kaltë preziumuojama. Autoriaus nuomone, kaltë pasireiðkia ne-
atitikimu rûpestingo ir apdairaus juridinio asmens dalyvio, neveikianèio prieðingai ju-
ridinio asmens interesams, standarto. 

4. Ði teisë finansuojama ne bendrovës, o daugumos akcijø savininko lëðomis. Pagal ðá 
poþymá squeeze-out right atskiriama nuo panaðiø teisiniø reiðkiniø, pavyzdþiui, ástati-

                                                 
1 Šiame darbe dėl tinkamo atitikmens lietuvių kalboje nebuvimo bus vartojamas anglų kalbos terminas 

„squeeze-out right“. Terminą „privalomas smulkiųjų akcininkų akcijų pardavimas“ vartoti nepatogu; terminas „pri-
valomas akcijų pardavimas“, vartojamas Vertybinių popierių rinkos įstatymo (2004 m. balandžio 27 d. įstatymo 
redakcija) 191 straipsnyje, autoriaus nuomone, neatspindi šio teisinio instituto specifikos bei gali būti painiojamas 
su priverstinio akcijų pardavimo terminu (CK 2 knygos IX skyrius). 
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nio kapitalo maþinimo (privalomai iðimant ið apyvartos akcijas), reglamentuojamo 
Antrosios bendroviø teisës direktyvos [3] 36–37 straipsniuose. 

5. Smulkiøjø akcininkø akcijos perleidþiamos daugumos akcijø savininko nuosavybën. 
Pagal ðá poþymá privalomas akcijø pardavimas atskiriamas nuo Treèios bendroviø 
teisës direktyvos [4] reglamentuojamo bendroviø reorganizavimo jungimosi bûdu, 
kai akcininkai, atstovaujantys akcijø daugumai, gali nuspræsti, kad bendrovës akci-
jos, áskaitant ir smulkiøjø akcininkø akcijas, bus keièiamos á ásigyjanèios bendrovës 
akcijas. 

Privalomo akcijø pardavimo teisë paprastai grindþiama tuo, kad smulkiøjø akcininkø 
egzistavimas, ypaè, kai pateikiamas oficialus pasiûlymas supirkti akcijas, daugumos ámonës 
akcijø savininkams sukelia neigiamø pasekmiø: 

Pirma, smulkieji akcininkai gali piktnaudþiauti teise (nepagrástai kreiptis á teismà ginèi-
jant bendrovës organø sprendimus ir veiksmus, siekiant destabilizuoti bendrovës padëtá, 
neleisti sudaryti svarbiø bendrovei sandoriø arba juos uþvilkinti ir pan.). 

Antra, bendrovë gali bûti neefektyviai valdoma. Pavyzdþiui, kai bendrovëje yra keli 
tûkstanèiai akcininkø, ið kuriø vienas turi daugiau kaip 95 proc. visø balsø, o kiti akcininkai 
balsø turi tiek maþai, kad visuotiniame akcininkø susirinkime jie yra bereikðmiai, bendrovæ 
valdyti pasidaro sunku dël visø ástatymø nustatytø procedûrø laikymosi. Visus tokios ben-
drovës klausimus sprendþia stambusis akcininkas, nes jo turimø balsø uþtenka priimti bet 
kuriuos nutarimus visuotiniame akcininkø susirinkime, praktiðkai sprendimai yra priimami 
vienasmeniðkai, o smulkieji akcininkai neturi jiems jokios realios átakos. Esant tokiai padëèiai 
vien smulkiøjø akcininkø buvimas sukelia bendrovei papildomø iðlaidø dël visuotiniø akci-
ninkø susirinkimø rengimo, organizavimo ir vedimo (praneðimø skelbimas, informacijos pa-
teikimas, patalpø susirinkimui suteikimas ir pan.), pasunkina operatyvià ir racionalià verslo 
plëtrà. Argumentuojama, kad tokiø iðlaidø bûtinumas ir apimtis aiðkiai neatitinka smulkiøjø 
akcininkø átakos bendrovës valdymui, todël negali bûti ekonomiðkai bei teisiðkai pagrástas. 
Dël ðiø prieþasèiø squeeze-out right padeda siekti tinkamesnio bendrovës valdymo ágyven-
dinant bei ginant akcininkø teises, uþtikrinant geresnæ jø investicijø apsaugà. 

Ekonomistai nurodo, kad squeeze-out right neátvirtinimas gali lemti savotiðkà Europos 
Delavero efektà, t. y. investuotojai greièiau mieliau rinksis tas valstybes, kuriose ði teisë yra 
átvirtinta [5, p. 19]. Todël squeeze-out right ðalininkø nuomone, smulkiøjø akcininkø teisës 
turi bûti ribojamos dël vieðojo intereso, sumaþinant akcininkø, valdanèiø bendrovës akcijø 
daugumà, iðlaidas ir rizikà. 

Squeeze-out right oponentai teigia, kad pasaulinëms akcijø rinkoms bûdinga nuosa-
vybës telkimosi tendencija. Didþioji dalis kontinentinës Europos bendroviø, netgi listinguo-
jamø, valdomos vieno savininko [5, p. 4]. Didëja bendroviø grupiø átaka. Kapitalo pritraukimo 
ðaltiniu vis daþniau tampa ne akcijø emisijos, o paskolos ið bankø [6, p. 129]. Visa tai daro 
neigiamà átakà akcijø rinkos plëtrai. Squeeze-out right átvirtinimas ðiuos neigiamus procesus 
tik dar labiau skatina. 
 
 

Reglamentavimas uþsienio valstybiø teisëje 
 

Jaap Winter ekspertø grupës praneðime nurodoma, jog didþioji dauguma Europos 
Sàjungos valstybiø nariø átvirtina privalomo smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimo teisæ [1, p. 
56]. Ði teisë gali bûti taikoma tiek vertybiniø popieriø birþose listinguojamose, tiek uþdaro 
tipo bendrovëse. Kartu paþymima, kad ðios teisës ágyvendinimo sàlygos labai skiriasi. Skir-
tumai pasireiðkia dël ámoniø, kurioms taikoma ði teisë, teisinës organizacijos formø, sàryðio 
su privalomais pasiûlymais buvimu ir nebuvimu, dël akcijø daugumos, kurià pasiekus galima 
ágyvendinti ðià teisæ, kompensacijos, kuri turi bûti siûloma smulkiesiems akcininkams. Vie-
nose valstybëse narëse privalomo akcijø pardavimo teisë suteikiama tik tuo atveju, jei ribinis 
akcijø ir (ar) balsø procentas ágytas pateikiant oficialø pasiûlymà, kitose valstybëse narëse – 
neatsiþvelgiant á tai, kokiu bûdu perþengta ði riba. 
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Daugumoje Europos Sàjungos valstybiø nariø ribinis procentas yra nuo 90 iki 95 proc., 
tik Italijoje – 98 proc. Ði riba gali bûti siejama arba su nuosavybës teise valdomø akcijø skai-
èiumi arba su turimu balsø skaièiumi. Dauguma valstybiø nariø taiko tik vienà ið ðiø kriterijø, 
pavyzdþiui, Vokietija – kapitalo kriterijø [7, p. 3822], bet kai kurios valstybës, pavyzdþiui, Da-
nija [8], naudoja abu. 

Iðskiriamos ðios Europos Sàjungos valstybëse narëse egzistuojanèiø privalomojo akci-
jø pardavimo teisës ágyvendinimo sistemø rûðys: 

1. Valstybës narës, kuriose pardavimo galima reikalauti tik tuo atveju, jei ribinis akcijø 
arba balsø procentas pasiektas pateikiant oficialø pasiûlymà. Smulkiesiems akcinin-
kams mokama kompensacija tokiu atveju negali bûti maþesnë nei kaina, pasiûlyta 
oficialaus pasiûlymo metu. 

2. Kitose valstybëse, pavyzdþiui, Danijoje [8], privalomo akcijø pardavimo teisë nepri-
klauso nuo to, ar ribinis procentas ágytas oficialaus pasiûlymo metu. Ðiose valsty-
bëse kompensacijos dydá paprastai nustato teismo paskirti ekspertai. 

3. Treèiojoje valstybiø nariø grupëje privalomo akcijø pardavimo teisë suteikiama esant 
dviem sàlygoms: a) oficialaus pasiûlymo pateikimas; b) oficialøjá pasiûlymà priima 
tam tikras, paprastai ne maþesnis kaip 90 proc., akcijø, kurioms jis taikomas, skai-
èius. Privalomo akcijø pardavimo kaina paprastai laikoma teisinga, jei ji ne maþesnë 
uþ oficialiame pasiûlyme siûlytà kainà. Jei akcininkas mano, kad ði kaina nëra tei-
singa, jis turi teisæ kreiptis á teismà. 

Vieno asmens galimybë prievarta ásigyti kitam asmeniui priklausanèias akcijas laikoma 
reikðmingu kësinimusi á nuosavybës teisæ. Daugumos uþsienio valstybiø nuosavybës teisë 
saugoma konstituciniu lygiu. Ðià teisæ garantuoja ir Europos þmogaus teisiø ir laisviø ap-
saugos konvencijos Pirmasis protokolas [9, p. 654–655]. Paprastai nuosavybës teisës paë-
mimui keliamos bent jau dvi sàlygos: a) visuomeninis interesas ir b) atitinkamas atlyginimas. 
Uþsienio valstybëse, kuriø nacionaliniuose ástatymuose átvirtinta squeeze-out right, laikomasi 
nuomonës, kad kësinimasis á nuosavybës teisæ galimas tik laikantis anksèiau nurodytø sà-
lygø, uþtikrinanèiø smulkiøjø akcininkø teisiø apsaugà. Squeeze-out right ir nuosavybës tei-
sës nelieèiamumo principo atitikimas buvo nagrinëjamas ávairiø valstybiø nacionaliniuose 
teismuose. 

Squeeze-out right konstitucingumo klausimà nagrinëjo Prancûzijos teismø praktika 
[10]. Smulkieji akcininkai reikalavo panaikinti Apeliacinio teismo sprendimà, kuriame 
squeeze-out right buvo pripaþinta teisëta, remdamiesi Europos þmogaus teisiø ir laisviø ap-
saugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsniu, kuris átvirtina nuosavybës nelieèiamumà 
ir turi virðenybæ vidaus ástatymø atþvilgiu. Jø nuomone, konvencijos nuostata, leidþianti nuo-
savybës teisës apribojimus, ðioje konkreèioje situacijoje (privalomai parduodant turimas ak-
cijas, t. y. paimant nuosavybæ ið teisëto savininko) neturëjo bûti taikoma, nes Prancûzijos 
ástatymas numatë nusavinimà privaèiø interesø naudai. 

Prancûzijos kasacinis teismas konstatavo, jog smulkiøjø akcininkø pareiga atsisakyti 
savo akcijø daugumos akcininkø naudai kyla ið ástatymo, reguliuojanèio finansø rinkas ir 
bendroviø ir akcininkø santykius, taip pat priverstiná nuosavybës perleidimà. Toks nuosavy-
bës perleidimas turi bûti vykdomas ekonominës ir socialinës tvarkos poþiûriu teisëtais bû-
dais tam, kad atitiktø vieðuosius interesus, nors visuomenë, kaip visuma, ir negautø kokios 
nors apèiuopiamos naudos. 

Anot Prancûzijos kasacinio teismo, Europos þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos kon-
vencija nepaþeidþiama, jei minëtas priverstinis akcijø nuosavybës perleidimas visiðkai ati-
tinka ástatymo, kuriuo siekiama bendrø interesø nulemtø tikslø ir kuriuo uþtikrinamas adek-
vatus atlyginimas akcininkams, reikalavimus.  

Squeeze-out right teisëtumo klausimà nagrinëjo ir Vokietijos nacionaliniai teismai. Jau 
1962 m. Vokietijos Federacinës Respublikos Aukðèiausiasis Federacinis Teismas, nagrinë-
damas bylà dël dalies GmbH (UAB atitikmuo) priverstinio pardavimo kitam akcininkui [11, p. 
157], leido toká priverstiná pardavimà, nors Vokietijos ástatymai tuo metu tokios galimybës ir 
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nenumatë. Nagrinëdamas ðià bylà Vokietijos Aukðèiausiasis Federacinis Teismas nurodë, 
kad priverstinis dalies GmbH pardavimas yra leistinas, jeigu yra svarbi prieþastis ir jeigu uþ 
priverstinai parduodamà dalá yra tinkamai atlyginama. Pagrásdamas savo sprendimà Vokie-
tijos Aukðèiausiasis Federacinis Teismas nurodë, kad teisë priverstinai iðpirkti dalá GmbH yra 
nesiejama su parduodamos dalies savininko ásipareigojimø paþeidimu arba kalte [11, p. 
164]. Taigi Vokietijos Aukðèiausiasis Federacinis Teismas pradëjo teisinæ praktikà, leidþian-
èià reikalauti priverstinio akcijø pardavimo, ir laikësi nuomonës, kad tai nepaþeidþia Vokieti-
jos Konstitucijos nustatytø nuosavybës apsaugos garantijø. 

1994 m. spalio 28 d. priimto Vokietijos Federacinës Respublikos reorganizacijos ásta-
tymo [12, p. 3210] 2 straipsnis numato ámonës reorganizavimo bûdà, kai visas ámonës turtas 
(verslas) perduodamas kitai ámonei, o pirmoji ámonë likviduojama jos akcininkams iðmokant 
atlyginimà uþ prarastas (nuvertëjusias) akcijas. Smulkiesiems akcininkams apskundus dau-
gumos akcininko sprendimà reorganizuoti ámonæ tokiu bûdu, buvo kreiptasi á Vokietijos Fe-
deraciná Konstituciná Teismà. Ðis teismas, nagrinëdamas bylà, nurodë, kad jeigu maþumos 
akcininkams buvo teisingai atlyginta, Vokietijos Konstitucijos 14 straipsnyje nustatytos nuo-
savybës apsaugos garantijos nebuvo paþeistos [13]. Savo sprendimà teismas motyvavo 
tuo, kad maþumos akcininkai, valdantys maþiau negu 5 proc. akcijø bendrovëje, turi labai 
nedaug galimybiø veikti bendrovës valdymà. Todël pagrindinis maþumos akcininkø intere-
sas ásigyjant nedidelá akcijø skaièiø bendrovëse, kurios yra valdomos vieno stambaus akci-
ninko arba akcininkø grupës, yra turtinë nauda ið tokiø akcijø, t. y. jiems yra svarbi tokiø ak-
cijø rinkos vertë. Todël teisingas vertës uþ iðperkamas akcijas nustatymas privalomo akcijø 
pardavimo atveju uþtikrina, kad nëra paþeidþiamos Vokietijos Konstitucijos suteikiamos nuo-
savybës teisës garantijos.  

2001 m. lapkrièio 15 d. buvo priimti Vokietijos federacinio akciniø bendroviø ástatymo 
pakeitimai, suteikiantys teisæ akcininkui, valdanèiam akcinëje bendrovëje (AG) 95 proc. ak-
cijø, iðpirkti likusias akcijas ið smulkiøjø akcininkø [14, p. 3822]. Vokietijos Konstitucija nu-
mato nuosavybës garantijas ir leidþia jà paimti tik visuomenës gerovës tikslais ir tik remiantis 
ástatymu, kuris nustato kompensacijos bûdà ir dydá [15, p. 19]. Vokietijos ástatymø leidëjas 
laikosi nuomonës, kad priverstinis maþumos akcininkø akcijø pardavimas, tinkamai uþ jas 
atlyginant, nepaþeidþia konstituciniø nuosavybës teisës garantijø. Tokià nuomonæ Vokietijos 
Federacinis Konstitucinis Teismas dar kartà pabrëþë savo 2002 m. rugsëjo 20 d. sprendime 
[16], kuriuo atmetë skundà Konstituciniam Teismui dël Vokietijos Konstitucijos 14 straips-
nyje nustatytø nuosavybës apsaugos garantijø paþeidimo daugumos ámonës akcijø savinin-
kams priëmus sprendimà dël priverstinio smulkiesiems akcininkams priklausanèiø akcijø pa-
rdavimo.  
 

Reglamentavimas Europos Sàjungos teisëje 
 

Europos Sàjungos teisëje privalomas akcijø pardavimas ilgà laikà nebuvo reglamen-
tuotas. Tiesa, 1974 m. Devintosios bendroviø teisës direktyvos projekto1 33 straipsnyje buvo 
siûloma leisti ámonei, tiesiogiai arba netiesiogiai ásigijusiai daugiau kaip 90 proc. vieðosios 
ribotos atsakomybës kompanijos ástatinio kapitalo, prievarta ásigyti smulkiøjø akcininkø ak-
cijas. Nuo 1984 m. ðios direktyvos projektai nebebuvo tobulinami [6, p. 393]. 

Nors Tryliktosios bendroviø teisës direktyvos dël perëmimø projektas buvo pateiktas 
Tarybai dar 1989 m. sausio mënesá [17]. Ðios direktyvos projektuose ilgà laikà nebuvo nuo-
statø dël privalomo akcijø pardavimo. 2001 m. rugsëjá Komisija sudarë bendroviø teisës 
ekspertø grupæ, vadovaujamà Jaapo Winterio, ir pavedë atlikti jai nepriklausomà tyrimà dël 
ES valstybiø nariø teisiniø nuostatø, reglamentuojanèiø perëmimus, bei pasiûlyti ES bendro-
viø teisës modernizavimo projektus. Darbo grupë savo tyrimo iðvadà pristatë 2002 m. sausá. 
                                                 

1 European Communities Draft Ninth Company Lav Directive on the Concuct of Groups Containing a Public 
Limited Company as a Subsidiary. Projektas oficialiai nebuvo paskelbtas. Šiame straipsnyje autorius remiasi 
Jaapo Winterio darbo grupės ataskaitos apie perėmimų problematiką medžiaga. 
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Ðioje iðvadoje buvo siûloma Tryliktoje bendroviø teisës direktyvoje reglamentuoti privalomà 
akcijø pardavimà, kiek tai susijæ su bendroviø perëmimais [1, p. 54]. 

Darbo grupë nurodo, kad squeeze-out right teisinis reglamentavimas turëtø bûti vieno-
das Europos Sàjungos mastu. Bendrovës turi turëti vienodas minimalias galimybes visoje 
sàjungoje konsoliduoti kontrolæ ir remti pramoniná restruktûrizavimà bei lygias vertybiniø po-
pieriø savininkø apsaugos priemones [1, p. 63]. Squeeze-out right bûtø savotiðka kompen-
sacija stambiesiems akcininkams uþ privalomo oficialaus pasiûlymo átraukimà á Tryliktàjà 
bendroviø direktyvà [1, p. 63]. Praneðime teigiama, kad squeeze-out right gina ir smulkiøjø 
akcininkø teises, nes ðios teisës nebuvimas kai kuriose valstybëse narëse yra kliûtis pateikti 
privalomus oficialiuosius pasiûlymus [1, p. 63]. Ekspertai nurodo, kad panaðios squeeze-out 
right reglamentavimo taisyklës turëtø bûti priimtos visoje Europos Sàjungoje paliekant teises 
valstybëms narëms, atsiþvelgiant á jø ámoniø teisës skirtumus ir finansø rinkos ypatumus [1, 
p. 64].  

Atsiþvelgdama á Jaapo Winterio ekspertø grupës iðvadas 2002 m. spalá Komisija pri-
statë naujà Tryliktosios direktyvos projektà, kuriame buvo siûloma átvirtinti priverstinio akcijø 
pardavimo teisæ. Direktyva buvo priimta 2004 m. balandþio 21 d. [18]. Pagal ðios direktyvos 
22 straipsná ji ásigalioja dvideðimtà dienà po jo paskelbimo „Official Journal of the European 
Union“. 21 straipsnis numato, kad valstybiø nariø nacionalinë teisë turi bûti suderinta su di-
rektyvos nuostatomis iki 2006 m. geguþës 20 d. 

Pagal Direktyvos 1(1) straipsná ji taikoma tik tø bendroviø, kurioms taikoma vienos ið 
ES valstybës narës teisë, vertybiniams popieriams, kurie iðleisti prekybai reguliuojamoje rin-
koje pagal direktyvos 93/22/EEC reikalavimus. Direktyvos 3(2) straipsnis suteikia valstybës 
narëms teisæ taikyti grieþtesnius reikalavimus perëmimø pasiûlymams nei numatyta paèioje 
direktyvoje (minimaliø standartø direktyva).  

Pagal direktyvà squeeze-out right ágyvendinti taikomi ðie reikalavimai: 
1. Valstybës narës ápareigojamos átvirtinti ðià teisæ tik tuo atveju, kai prieð tai buvo 

pateiktas oficialus pasiûlymas (15(1) str.). Kadangi direktyva nustato tik minimalius 
standartus, valstybës narës turi galimybæ átvirtinti squeeze-out right ir kitais atvejais 
(ðia galimybe, pvz., pasinaudojo ir Lietuvos Respublika). 

2. Nustatomas teisës ágyvendinimo terminas: trys mënesiai nuo termino priimti oficialø 
pasiûlymà pabaigos (15 (4) str.). Jaapo Winterio ekspertø grupës praneðime ðias ri-
bas buvo siûloma reglamentuoti ðiek tiek kitaip: nenustatyti squeeze-out right ágy-
vendinimo termino, bet átvirtinti prezumpcijà, kad oficialiame pasiûlyme pasiûlyta 
kaina laikoma teisinga ir ágyvendinant squeeze-out right, jei ði teisë ágyvendinama 
per tam tikrà terminà (3–6 mën.) nuo oficialaus pasiûlymo pabaigos [1, p. 65]. 

3. Vertybiniai popieriai turi bûti nuperkami uþ teisingà (fair) kainà. Direktyvoje laikomasi 
nuomonës, kad akcininkai, atsisakæ priimti oficialø pasiûlymà, turi bûti ginami ne 
maþiau nei tie, kurie já priëmë. Nustatoma teisingos kainos prezumpcija (15(5) str.). 
Privalomojo oficialaus pasiûlymo atveju preziumuojama, kad teisinga kaina lygi ofi-
cialaus pasiûlymo metu pasiûlytai kompensacijai. Savanoriðko pasiûlymo atveju ði 
prezumpcija gali bûti taikoma tik jei ne maþiau kaip 90 proc. akcijø, kurioms supirkti 
buvo pateiktas oficialus pasiûlymas, savininkai oficialaus pasiûlymo procedûros 
metu pardavë savo akcijas. Galutiniame direktyvos variante nebeliko Jaapo Winterio 
ekspertø grupës pasiûlymo, kad visais kitais atvejais (nepasiekta 90 proc. priëmimo 
riba, nebuvo pateiktas privalomas pasiûlymas ir pan.) teisingà kainà nustatytø eks-
pertai, paskirti teismo arba oficialøjá pasiûlymà priþiûrinèios institucijos [1, p. 65]. 

4. Nustatomos minimalios kapitalo dalies ribos, kurias pasiekæs daugumos akcijø savi-
ninkas turi teisæ ágyvendinti squeeze-out right (15(5) str.). Valstybës narës turi taikyti 
ðià teisæ vienu ið ðiø atvejø: 
a) jei oficialø pasiûlymà pateikæs asmuo valdo akcijas, suteikianèias daugiau kaip 

90 proc. balsavimo teisiø ir 90 proc. balsavimo teisiø, arba 
b) jeigu anksèiau nurodytas asmuo, ágyvendindamas oficialø pasiûlymà, ásigijo arba 
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susitarë ásigyti vertybiniø popieriø, suteikianèiø ne maþiau kaip 90 proc. balsa-
vimo teisiø ir 90 proc. balsavimo teisiø, kurioms buvo taikomas oficialus pasiûly-
mas. 

Direktyvoje nustatytos balsavimo teisës siejamos tiek su kapitalo (valdomas balsus 
suteikianèiø akcijø kiekis), tiek su balsø (valdomas balsø kiekis) taisyklëmis. Ðie kiekiai gali 
skirtis, pavyzdþiui, dël balsavimo teisës perleidimo. Jaapo Winterio ekspertø grupë ribiná 
procentà siûlë sieti su kapitalo taisykle [1, p. 64]. 

Valstybës narës turi teisæ padidinti ribinio procento ribas, bet ne daugiau kaip iki 95 
proc. kapitalo ir balsavimo teisiø. Valstybës narës taip pat ápareigotos nustatyti ribinio pro-
cento perþengimo skaièiavimo taisykles (15(3) str.). Pagal 15(4) straipsná, jei iðleidþiami keliø 
klasiø vertybiniai popieriai, squeeze-out right gali bûti ágyvendinta tik tose klasëse, kuriose 
ribinis procentas yra perþengtas.  

Taisyklës dël ribinio procento ið esmës paremtos Jaapo Winterio ekspertø grupës pa-
teiktais pasiûlymais [1, p. 64]. Laikomasi nuomonës, kad 90–95 proc. intervalas leistø vals-
tybëms narëms ávertinti jø finansø rinkø galimybes. 90 proc. minimalia riba siekta, kad be 
pateisinamos prieþasties nebûtø kësinamasi á nuosavybës teisæ. 95 proc. maksimali riba nu-
statyta dël to, kad sunku pasiekti aukðtesná lygá ágyvendinant oficialiuosius pasiûlymus, pa-
vyzdþiui, dël akcininkø, kuriø gyvenamoji vieta arba buveinë neþinomi, arba „uþsispyrusiø“ 
smulkiøjø akcininkø, kurie atsisako priimti oficialøjá pasiûlymà, atitinkantá protingumo prin-
cipà [1, p. 64]. 

Akivaizdu, kad ribinis procentas, skaièiuojamas nuo valdomo akcijø ir balsø kiekio, ir 
procentas, skaièiuojamas nuo priëmusiø pasiûlymà skaièiaus, skiriasi pasiûlymà pateikusio 
asmens poþiûriu. Kapitalo ir balsø taisyklë palankesnë pasiûlymà pateikusiam asmeniui nei 
priëmusiø pasiûlymà akcininkø taisyklë. Taèiau pastaroji taisyklë labiau gina akcininkø ma-
þumos interesus, jei maþuma, kuriai taikomas oficialus pasiûlymas, yra nedidelë. 

5. 16 straipsnis tokiomis paèiomis sàlygomis átvirtinama ir maþumos akcininkø teisë 
reikalauti, kad daugumos akcijø savininkas nupirktø jo akcijas (sell-out right). 

 
 

Reglamentavimas Lietuvos Respublikos teisëje 
 

Squeeze-out right, kaip ir sell-out right, Lietuvos Respublikos teisëje ilgà laikà nebuvo 
átvirtinta. Paþymëtina, kad oficialaus pasiûlymo institutas ðalies pozityviojoje teisëje atsirado 
jau nuo 1996 m. [19]. Europos Sàjungos institucijoms po Jaapo Winterio ekspertø grupës 
praneðimo átraukus squeeze-out right á Tryliktosios bendroviø teisës direktyvos projektà, ðia 
teise aktyviai imta domëtis ir Lietuvoje. 2003 m. rugsëjo 26 d. Seimo posëdþiø sekretoriate 
buvo áregistruotas Vertybiniø popieriø rinkos ástatymo 15 straipsnio papildymo ir ástatymo 
papildymo 191 straipsniu ástatymo projektas [20], siûlantis átvirtinti squeeze-out right. Nepai-
sant audringø diskusijø ir kai kuriø neigiamø projekto vertinimø ir abejoniø, ar jis atitinka 
Konstitucijà [21; 22], ið esmës nepakeistos ðio projekto nuostatos buvo átrauktos á kità Ver-
tybiniø popieriø rinkos pakeitimo ástatymo projektà ir priimtos 2004 m. balandþio 27 d. [23]. 
Ádomu, jog ðis ástatymas paskelbtas spaudoje tà paèià dienà kaip ir Tryliktoji bendroviø tei-
sës direktyva. 

Pagal Vertybiniø popieriø rinkos pakeitimo ástatymo 191 straipsná squeeze-out right 
suteikiama tik tiems vertybiniams popieriams, kurie átraukti á Lietuvos Respublikoje áregist-
ruotos vertybiniø popieriø birþos oficialøjá arba einamàjá prekybos sàraðà [23].  

Sistemiðkai nagrinëjant Vertybiniø popieriø rinkos ástatymo 191 straipsná galima pada-
ryti iðvadà, kad Lietuvoje átvirtinta plati squeeze-out right samprata, t. y. ði teisë suteikiama 
neatsiþvelgiant, ar nustatytas ribinis procentas perþengtas ágyvendinant oficialøjá pasiûlymà, 
ar kitais bûdais.  

Kaip minëta, jau ástatymo, átvirtinanèio squeeze-out right, svarstymo metu kilo nemaþai 
abejoniø, ar ði teisë atitinka Konstitucijà. Autoriaus nuomone, ðios teisës konstitucingumo 
klausimas neturëtø kilti, jei ribinis procentas ágyjamas pateikus oficialø pasiûlymà, nes tokio 
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pobûdþio squeeze-out right nacionaliniuose ástatymuose ápareigoja átvirtinti Tryliktoji bendro-
viø teisës direktyva1. Europos Sàjungos valstybës narës turi teisæ laisvai apsispræsti, ar átvir-
tinti nagrinëjamà teisæ savo nacionaliniuose ástatymuose tais atvejais, kai ribinis procentas 
ágyjamas kitais bûdais nei pateikus oficialø pasiûlymà. Taigi tokio pobûdþio squeeze-out 
right konstitucingumo klausimas Lietuvoje lieka atviras. 

Konstitucijos 23 straipsnis numato tris nuosavybës paëmimo ið savininko prieð jo valià 
sàlygas: 1) paëmimas ástatymo nustatyta tvarka, 2) paëmimas visuomenës poreikiams ir 3) 
paëmimas uþ teisingà atlyginimà. Akivaizdu, kad 1 ir 3 sàlygos ávykdymo klausimas neturëtø 
kilti. Todël nagrinëjamu atveju akcijø paëmimas bus laikomas teisëtu, jei jis bus vykdomas 
visuomenës poreikiams. 

Konstitucinis Teismas 2001 m. balandþio 2 d. nutarime [25] inter alia konstatavo, kad 
Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomenës poreikiai, kuriems ástatymo nusta-
tyta tvarka ir teisingai atlyginant gali bûti paimama nuosavybë, – tai visos visuomenës arba 
jos dalies interesai, kuriuos valstybë, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciðkai áparei-
gota uþtikrinti ir tenkinti; paimant nuosavybæ visuomenës poreikiams turi bûti siekiama pu-
siausvyros tarp ávairiø visos visuomenës bei jos nariø teisëtø interesø; visuomenës poreikiai, 
kuriems paimama nuosavybë, – tai visuomet konkretûs ir aiðkiai iðreikðti visuomenës 
poreikiai konkreèiam nuosavybës objektui; paimti nuosavybæ (teisingai atlyginant) galima tik 
tokiems visuomenës poreikiams, kurie objektyviai negalëtø bûti patenkinti, jeigu nebûtø 
paimtas tam tikras konkretus nuosavybës objektas; asmuo, kurio nuosavybë paimama 
visuomenës poreikiams, turi teisæ reikalauti, kad nustatyto atlyginimo vertë tokia pati kaip ir 
paimamos nuosavybës. 

Paþymëtina, kad 2003 m. kovo 4 d. nutarime [26] Konstitucinis Teismas nurodë, jog 
Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies formuluotës ,,visuomenës poreikiai“ negalima aiðkinti 
kaip visais atvejais draudþianèios paimti nuosavybæ ir jà perduoti privaèion nuosavybën. Ar 
nuosavybë yra paimama visuomenës poreikiams, lemia ne tai, koks subjektas (valstybë, sa-
vivaldybë, juridinis ar fizinis asmuo) taps ðios nuosavybës savininku. 

Konstitucinio Teismo praktikos analizë leidþia daryti iðvadà, kad nagrinëjamo klausimo 
konstitucingumo klausimas lieka atviras. Tik Konstitucinis Teismas gali nuspræsti, ar pagal 
anksèiau nurodytus kriterijus smulkiøjø akcininkø akcijø paëmimas, nesusijæs su oficialaus 
pasiûlymo ágyvendinimu, atitinka visuomenës poreikius. Autoriaus nuomone, squeeze-out 
right átvirtinimas ðiuo atveju neatitinka Konstitucijos dvasios, nes: 

1. Kaip minëta, privalomas smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimas daþnai suprantamas 
kaip savotiðka kompensacija stambiesiems akcininkams uþ privalomojo oficialaus 
pasiûlymo átvirtinimà, t. y. akcininkui, ágijusiam bendrovës kontrolæ, atsiranda pa-
reiga oficialaus pasiûlymo bûdu iðpirkti smulkiøjø akcininkø akcijas. Tinkamas ðios 
pareigos vykdymas tam tikrais atvejais suteikia teisæ pasinaudoti squeeze-out right. 
Ðioje situacijoje pasireiðkia konstitucinis asmenø lygybës principas, t. y. vienodas 
asmenø traktavimas atsiþvelgiant á jø teisiná statusà (ðiuo atveju – á valdomà akcijø 
kieká). Privalomojo akcijø pardavimo, nesusijusio su oficialaus pasiûlymo procedûra, 
átvirtinimas iðkreipia ðá principà, smulkieji akcininkai nepagrástai diskriminuojami 
prieð stambiuosius. 

2. Argumentas, kad squeeze-out right saugo stambiuosius akcininkus nuo smulkiøjø 
piktnaudþiavimo, nëra pakankamas pagrindas átvirtinti ðià teisæ, kuri taikoma neatsi-
þvelgiant á smulkiojo akcininko kaltæ. Ðià problemà bûtø galima spræsti leidþiant 
ástatymais, pavyzdþiui, suteikiant akcinës bendrovës akcininkui teisæ kreiptis dël pri-
verstinio akcijø pardavimo Civilinio kodekso Antrosios knygos IX skyriuje nustatyta 
tvarka2. Kitas bûdas – taikyti minëtà skyriø pagal ástatymo analogijà suteikiant kreipi-

                                                 
1 Plačiau apie Europos Sąjungos teisės aktų viršenybę žr. [24, p. 54–58]. 
2 Civilinio kodekso 2.116 str. nustato subjektus, kurie gali kreiptis dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) parda-

vimo. Tokia galimybė suteikiama tik išvardytų teisinių formų juridinių asmenų dalyviams, valdantiems tam tikrą 
akcijų (dalių, pajų) skaičių. Akcinių bendrovių tarp išvardytų juridinių asmenų teisinių formų nėra. 
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mosi teisæ ir atviro tipo bendroviø akcininkams. 
3. Efektyvaus bendrovës valdymo tikslas1 neturëtø bûti suprieðinamas su vertybiniø 

popieriø rinkos plëtra. Lietuvos akcijø rinkai ypaè bûdinga listinguojamø bendroviø 
skaièiaus maþëjimo ir kapitalo telkimo tendencijos. Dël ðiø prieþasèiø investicijos á 
vertybinius popierius tampa vis maþiau patrauklios. Squeeze-out right, ypaè ágyven-
dinamos neatsiþvelgiant á oficialaus pasiûlymo procedûrà, átvirtinimas dar labiau pa-
skatins ðias neigiamas tendencijas. 

4. Privalomas smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimas, kaip ir sell–out right, gali bûti 
taikomas tik tose bendrovëse, kurios átrauktos á atitinkamus birþos prekybos sàra-
ðus. Smulkieji akcininkai negali turëti átakos bendrovës vertybiniø popieriø listinga-
vimo ar delistingavimo procedûroms. Tai gali lemti dar vienà smulkiøjø ir stambiøjø 
akcininkø teisiø disproporcijà: squeeze-out right gali bûti ágyvendinta visais atvejais, 
o sell-out right – tik kai nuo stambiojo akcininko priklausomi valdymo organai átraukë 
bendrovës vertybinius popierius á birþos prekybos sàraðus arba neávykdë delistinga-
vimo procedûrø. 

5. Teisës normos turëtø teikti prioritetà silpnesniosios ðalies interesø apsaugai. 
Nagrinëjamu atveju, autoriaus nuomone, teisës normos átvirtina neproporcingà stip-
riosios ðalies interesø apsaugà. 

Atsiþvelgdamas á tai, kas anksèiau iðdëstyta, autorius daro iðvadà, kad tikslinga su-   
siaurinti squeeze-out right taikymo sritá, t. y. ðià teisæ taikyti tik oficialiai pateikus pasiûlymà. 

Vertybiniø popieriø rinkos ástatyme nëra tiesiogiai nurodoma, ar squeeze-out right gali 
bûti ágyvendinama ir tada, kai ribinis procentas ásigytas iki ástatymo, átvirtinusio ðià teisæ ási-
galiojimo, t. y. iki 2005 m. sausio 1 d. Paþymëtina, jog pradiniame projekte buvo siûloma, 
kad privalomas akcijø pardavimas bûtø galimas ir tais atvejais, kai ribinis procentas ásigytas 
iki ástatymo ásigaliojimo. Seimo kanceliarijos Teisës departamentas iðreiðkë abejoniø, ar ði 
nuostata atitinka Konstitucijà [21]. 

Autorius, remdamasis teisëtø lûkesèiø apsaugos principu, mano, kad squeeze-out 
right negali bûti taikoma, kai: 1) smulkiojo akcininko akcijos ásigytos iki ástatymo, átvirtinanèio 
squeeze-out right, ásigaliojimo arba 2) ribinis procentas ásigytas iki ðio ástatymo ásigaliojimo. 
Akcininkas, ásigydamas akcijas, pagrástai tikisi, kad jos nebus ið jo paimtos be jo valios. 
Ástatymo, átvirtinanèio squeeze-out right, taikymas atgaline data ðiuos teisëtus lûkesèius nea-
bejotinai paþeistø bei sumaþintø teisiná tikrumà. 

Atskirai paminëtinos nacionalinio ástatymo taisyklës, reglamentuojanèios ribinio pro-
cento apskaièiavimà. Vertybiniø popieriø rinkos ástatymo 191 straipsnio 1 dalyje inter alia nu-
statyta: 

„...akcininkas, veikdamas savarankiðkai ar kartu su kitais asmenimis, ásigijæs akcijø, 
suteikianèiø ne maþiau kaip 95 procentus visø balsø ðio emitento visuotiniame akcininkø su-
sirinkime...“. 

Taigi nacionaliniame ástatyme ribinis procentas skaièiuojamas nuo valdomo akcijø 
skaièiaus. Ði nuostata, autoriaus nuomone, neatitinka Tryliktos bendroviø teisës direktyvos 
15(5) straipsnio, pagal kurá perþengti ribiná procentà galima vadovaujantis dviem kriterijais, t. 
y. turëti  atitinkamà dalá kapitalo ir balsavimo teises (not less than 90 (95) % of the capital 
carrying voting rights and 90 (95) % of the voting rights in the company). Pavyzdþiui, akcinin-
kas valdo 96 proc. akcijø, kurios suteikia 96 proc. balsø. Pagal sudarytas sutartis ðis akci-
ninkas yra perleidæs balsavimo teises á 20 proc. akcijø. Pagal Tryliktàjà bendroviø teisës di-
rektyvà tokiu atveju ágyvendinti squeeze-out right nebûtø galima, o pagal nacionalinæ teisæ, 
taikant gramatiná aiðkinimo bûdà, – galima. 

Kita ginèytina nacionalinio ástatymo nuostata – akcininkui, ágyvendinanèiam saueeze-
out right, suteikiama savigynos teisë. Ðios teisës ágyvendinimo tvarka: jei smulkusis akcinin-

                                                 
1 Šis tikslas pabrėžiamas Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 191 

straipsniu įstatymo projekto aiškinamajame rašte: projektų reg. Nr. IXP-2879, IXP-2880 aiškinamasis raštas // 
http://www3.lrs.lt/cgi–bin/preps2?Condition1=218405&Condition2=; prisijungimo laikas 2004 04 29. 
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kas nesudaro akcijø pirkimo–pardavimo sutarties arba neginèijo siûlomos kainos, privalomo 
akcijø pardavimo teisæ ágyvendinantis akcininkas, ávykdæs atsiskaitymo prievolæ, turi teisæ ne 
ginèo tvarka reikalauti, kad vertybiniø popieriø sàskaitose bûtø padaryti áraðai apie akcijø 
nuosavybës teisës perëjimà. 

Autoriaus nuomone, savigynos átvirtinamas ágyvendinant squeeze-out right nëra patei-
sinamas. Savigynà draudë jau romënø teisë. Pavyzdþiui, Decretum Divi Marci nustatë tai-
syklæ, kad asmuo negali vartoti jëgos siekdamas ágyvendinti savo teisæ, o turi kreiptis pagal-
bos á valstybæ [27; 28]. Ðiuolaikinë teisë savigynos, kaip subjektinës teisës gynybos priemo-
nës, arba apskritai nepripaþásta, arba leidþia jà tik iðimtiniais atvejais [29]. Savigynos leidi-
mas iðimtiniais atvejais aiðkinamas tuo, kad kartais bûna atvejø, kai valstybës institucijø pa-
galba neprieinama, o bet koks delsimas gali padaryti daug þalos [29]. Squeeze-out right at-
veju þalà padaryti daþniausiai apskritai neámanoma, nes ði teisë ágyvendinama neatsiþvel-
giant á smulkiojo akcininko kaltæ. Be to, reikëtø atsiþvelgti ir á akcininko, valdanèio ámonës 
akcijø daugumà, finansines ir intelektualines galimybes ginti savo interesus teismo ástaigose. 
 
 

Iðvados 
 
Apibendrinant galima padaryti ðias iðvadas: 
1.  Dauguma Europos Sàjungos valstybiø nariø átvirtina privalomo smulkiøjø akcininkø 

akcijø pardavimo teisæ, taèiau jà reglamentuojanèios teisës normos labai skirtingos. Skirtu-
mai pasireiðkia dël ámoniø, kurioms taikoma ði teisë, teisinës organizacijos formø ryðio su 
privalomais oficialiaisiais pasiûlymais buvimu ir nebuvimu, dël akcijø daugumos, kurià pasie-
kus galima ágyvendinti ðià teisæ, dël kompensacijos, kuri turi bûti siûloma smulkiesiems ak-
cininkams, ir pan. 

2.  Valstybiø, kuriose kilo squeeze-out right konstitucingumo klausimas, nacionaliniai 
teismai konstatavo, kad ði teisë yra suderinama su nuosavybës nelieèiamumo principu. 
Smulkieji akcininkai turi labai nedaug galimybiø paveikti bendrovës valdymà. Pagrindinis ðiø 
akcininkø interesas bendrovëse, kurios yra valdomos vieno stambaus akcininko arba akci-
ninkø grupës, yra turtinë nauda ið tokiø akcijø. Todël teisingas vertës uþ iðperkamas akcijas 
nustatymas squeeze-out right atveju uþtikrina, kad konstitucijose átvirtintas nuosavybës ne-
lieèiamumo principas nëra paþeidþiamas. 

3.  Europos Sàjungos tryliktàja bendroviø teisës direktyva siekiama suvienodinti kai ku-
rias squeeze-out right taikymo sàlygas, taèiau kartu paliekama ganëtinai daug laisvës vals-
tybëms narëms. Pavyzdþiui, dël akcijø daugumos, kurià pasiekus galima ágyvendinti ðià 
teisæ, dël ryðio su oficialiais pasiûlymais ir pan. 

4.  Lietuvos nacionalinëje teisëje tikslinga susiaurinti squeeze-out right taikymo sritá,     
t. y. ðià teisæ taikyti tik pateikus oficialø pasiûlymà. 

5.  Privalomo smulkiøjø akcininkø akcijø pardavimo teisës taikymas neturi paþeisti tei-
sëtø lûkesèiø ir ástatymo negaliojimo atgal principø. 

6.  Vertybiniø popieriø rinkos ástatymo 191 straipsnio nuostatos dël ribinio procento 
neatitinka Tryliktosios bendroviø teisës direktyvos nuostatø: squeeze-out right ágyvendinti tu-
rëtø bûti keliama ne tik kapitalo, bet ir balsø sàlyga. 

7.  Tobulintinas squeeze-out right ágyvendinimo mechanizmas, savigynos taikymas ágy-
vendinant ðià teisæ nëra pateisinamas. Smulkiesiems akcininkams atsisakius sudaryti akcijø 
pirkimo–pardavimo sutartá, akcijø daugumà valdantis akcininkas turëtø siekti akcijas ásigyti 
pareikðdamas ieðkiná teismui. 
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

In the article the author analyses questions, related to squeeze-out right. 
By using the comparative method, the principles of legal regulation of foreign states and 

principle provisions are being discussed. Many states of the European Union regulate the squeeze-out 
right, but these provisions vary a lot. The author points out, that national courts of the member states, 
where the question of constitutionality has been arisen, stated, that such a right matched the principle 
of property inviolability. 

With the help of the logical, historical and systemic methods, the institute of squeeze-out right 
in the acquis communautaire is being discussed. The 13th Directive of company law, which intends to 
uniform the application conditions in the member states, is being analysed. The Directive also leaves 
enough freedom for the member states. 

With the help of the grammatical, logical, teleological and historical methods, the practice of 
Lithuania, related to the squeeze-out right, is being discussed. The lack of present regulation and 
possible decisions are being emphasised. The author suggests abridging the sphere of the squeeze-out 
right in the legal system of Lithuania – to invoke this right only after the submission of the bid. By 
applying the national laws, which regulate the squeeze-out right, the principles of legal expectations 
and the prohibition of the retroactive law, cannot be infringed. In the opinion of the author, the 
provisions the 19 (1) article of the law of the stock market, concerning the threshold, contravenes the 
provisions of the 13th Directive: not only the condition of the capital, but also the condition of the 
votes must be raised for the implementation of the squeeze-out right. The perfection of the 
mechanism for the implementation of the squeeze-out right is being emphasised. The use of the self–
defence by implementing this right is not justified. When the minor shareholders reject to sign a 
buying–selling agreement, the majority shareholder is intended to obtain shares through judicial 
institutions. 

The author expects that this article introduces with the regulation of the squeeze-out right, gives 
the assessment of the legal norms and initiates the discussions of the scholars of these questions. 
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Į ž a n g a  
 
Teisės normos reglamentuoja visuomenei ir valstybei reikšmingą žmonių elgesį. Asme-

nys, dalyvaujantys teisiniuose santykiuose, yra vadinami teisės subjektais.  
Civilinės teisės subjektą senovės romėnai apibūdino terminu „caput“. Caput turinys pri-

klausė nuo trijų statusų. Tik visus tris statusus turintys Romos gyventojai buvo visiškai tei-
snūs, buvo personae – galėjo įgyti ir turėti civilines teises ir pareigas. Žinoma, romėnų teisė 
reglamentavo ir teisės subjekto veiksnumą – galėjimą savo veiksmais įgyti ir galbūt įgyvendinti 
teises bei pareigas. 

Teisnumą ir veiksnumą daugelis teisininkų laiko teisiniu subjektiškumu, bet yra ir kitokių 
nuomonių, kurias verta panagrinėti. 

Dar viduramžiais buvo suformuluoti pagrindiniai juridinio asmens fikcijos teorijos bruo-
žai. Fikcijos teoriją ir jos atmainas bei teisės subjekto valios teoriją išplėtojo XIX a. vidurio, bet 
labiausiai – šio amžiaus pabaigos bei XX a. pradžios vokiečių mokslininkai.  

Šios teorijos iš esmės nepriimtinos, nes kai kurios iš jų teisės subjektais laiko ne žmogų 
ar jų susivienijimus, o turtą, daiktus arba net tikslą, kuriam skirtas turtas (Zweckermögen). 
Šiais laikais taip pat visiškai nepriimtina teisės subjekto valios teorija, kuri teisės subjektais, 
net savininkais nepripažįsta neveiksnių asmenų, pavyzdžiui, vaikų ir neįgalių asmenų. Tai prieš-
tarauja daugeliui tarptautinių aktų, valstybių konstitucijų ir kitų įstatymų, ypač ginančių, pa-
vyzdžiui, vaikų teises, normoms. Todėl visiškai nesuprantama, kodėl panašias teorijas bando 
atgaivinti kai kurie dabartiniai Rusijos ir net Lietuvos teisininkai. 

Dėl teisnumo sampratos ir turinio apibrėžimų, mano nuomone, kai kurie Lietuvos Res-
publikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.1 bei 2.4 straipsnių teiginiai abejotini – kai ką reikėtų 
aiškinti siauriau, negu parašyta. O jų, ypač veiksnumo, aiškinimas, manau, yra ginčytini. 

Lotyniškas terminas „statusas“, dabar, žinoma, turi visiškai kitokią teisinę prasmę. Ta-
čiau kai kurie teisininkai savo darbuose iškreipia ir dabartinę jo esmę bei prasmę, ypač klausi-
mais, susijusiais teisinio subjektiškumo problemomis bei konkrečiomis subjektinėmis teisėmis 
ir pareigomis. 

Tai mane ir paskatino panagrinėti šiuos klausimus ir pateikti atitinkamas bei išvadas. 
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1. Bendrieji civilinës teisës subjekto ir civilinio teisinio  
subjektiðkumo klausimai 

 
Kalbant apie civilinës teisës subjektà pirmiausia kyla klausimas, ar civilinis teisës sub-

jektas ir civilinio teisinio santykio subjektas yra tapaèios sàvokos, ar ne. 
Rusø ir vokieèiø teisinëje literatûroje ðie klausimai spendþiami skirtingai. Daþniausiai 

terminai „teisës subjektas“ ir „teisiniø santykiø subjektas“ neskiriami. Pavyzdþiui, vokieèiø 
teisininkas K. Larencas, apibûdindamas teisnumà kaip ástatymo numatytà asmens gebëjimà 
bûti teisiniø santykiø subjektu, t. y. teisiø ir teisiniø pareigø turëtoju, paþymi, kad daþniausiai 
teisnumas apibûdinamas kaip asmens savybë – galëjimas turëti teises ir pareigas [1, p. 88]. 
Rusø teisininkas N. Matuzovas taip pat laiko, kad terminai „teisës subjektai“ ir „teisinio san-
tykio subjektai“ ið principo vienareikðmiai [2, p. 388].  

Taèiau su tuo sutikti negalima. „Teisës subjekto“ samprata, ypaè fiziniø asmenø atþvil-
giu, yra platesnë uþ „teisinio santykio „subjekto“ sampratà, nes maþameèiai ir neveiksnûs 
asmenys, nors ir yra teisnûs, bet neturi veiksnumo ir patys savo veiksmais teisiniuose santy-
kiuose, ypaè konkreèiuose, dalyvauti negali.1

Taip pat kyla klausimas, ar norint bûti civilinës teisës subjektu reikalingas ne tik tei-
snumas, bet ir veiksnumas, kuris paprastai vadinamas civiliniu teisiniu subjektiðkumu? Dau-
guma teisininkø mano, kad civilinës teisës subjektu gali bûti ir asmuo, turintis tik teisnumà 
[3, p. 26, 27, 92 ir kt.]. Tokia pat iðvada daroma ir CK [4] komentaro Antrojoje knygoje [5, p. 
16]. 

Mano poþiûriu, tai visiðkai teisinga. O. Joffe’as, pritardamas N. Aleksandrovui, kuris 
teisnumà laiko savotiðku tæstiniu santykiu tarp asmens ir valstybës2, raðo, kad teisinis 
subjektiðkumas – tai asmens santykis su valstybe, o ne su kitais asmenimis, kaip, pavyz-
dþiui, teigia kai kurie kiti autoriai, nes tik valstybë já gali pripaþinti teisës subjektu. Taèiau O. 
Joffe’as nesutinka su N. Aleksandrovu, teigianèiu, kad valstybës pripaþintas atskiro þmo-
gaus gebëjimas bûti teisiniø santykiø subjektu vadinamas teisnumu arba teisiniu subjektiš-
kumu [6, p. 689, 683 ir kt.]. Jei þmogaus arba þmoniø kolektyvø galëjimas turëti civilines tei-
ses ir pareigas egzistuoja kaip bendra teisë, kurios antrasis ápareigotas asmuo yra valstybë, 
tai, be jokios abejonës, tas asmuo yra teisës subjektas. S. Bratusis raðë: teisnumas – tai 
teisė būti teisių ir pareigų subjektu. Teisnumas ir teisinis subjektiškumas – lygiavertės sąvo-
kos [7, p. 6]. Jeigu fizinis asmuo turi kokià nors, kad ir bendrà teisæ ágyti konkreèias teises, 
numatytas arba nedraudþiamas ástatymo, tai jis jau yra teisës subjektas. Þinoma, teisnumas 
yra tik vienintelë teisinio subjektiðkumo teisë, bet turinti daugybæ galimybiø ágyti ávairiausiø 
konkreèiø civiliniø teisiø, numatytø arba nedraudþiamø civilinës teisës normomis. Teisûs mi-
nëto CK komentaro autoriai, kad fizinio asmens civilinis teisnumas, taip pat veiksnumas – 
galëjimas savo veiksmais ágyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas (apie tai kalbësime 
vëliau) yra neatskiriami þmogaus teisinio statuso elementai, negali bûti perleidþiami kitiems, 
o atimami bei susiaurinami tik retai ir grieþtai ástatymo nustatytais atvejais. Tai, be abejonës, 
þmogaus prigimtinės teisės. Pavyzdþiui, Romoje vergai neturëjo teisnumo ir veiksnumo, to-
dël buvo laikomi ne þmonëmis, o daiktais, kalbanèiais árankiais (instrumentum vocale).  

                                                 
1 Nemaža teisininkų dalis teisinius santykius, taip pat ir teises, skristo į bendrus ir konkrečius teisinius san-

tykius ir bendras bei konkrečias teises ir pareigas. Bendri teisiniai santykiai atsiranda tiesiog iš įstatymo. Vienas iš 
šių santykių subjektų yra valstybė, pavyzdžiui, konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucijos normomis nustatytos 
fizinių asmenų teisės konstitucinės teisės srityje yra subjektinės teisės, o ne kokios nors teisinės savybės, as-
menų gebėjimai, kaip rašo kai kurie teisininkai. 

Prie bendrų subjektinių teisių priklauso ir civilinis teisnumas bei veiksnumas. Šios teisės negali būti per-
leidžiamos, jos keičiamos tik įstatymais. 

Konkretūs teisiniai santykiai atsiranda teisės normų pagrindu įvykus teisiniams faktams. Šiuose santykiuose 
valstybė nėra vienas iš būtinų subjektų. 

2 Man regis, ši išvada išplaukia ir iš vokiečių teisininko G. Jellineko žodžių: „Teisnumas teoriškai yra individą 
kvalifikuojantis ryšys su valstybe, […] griežtas asmeninis santykis tarp valstybės ir individo“. – Jellinek G. System 
der subjektiven Rechte. – Tübingen, 1919. S. 57, 83 
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Net civilinio teisnumo, taip pat veiksnumo, kurie sudaro statiðkà sistemà, turinyje, pri-
klausomai nuo amþiaus ir kitø aplinkybiø, vyksta kai kurie pokyèiai, o civilinis teisinis subjek-
tiðkumas, prie kurio mes priskiriame ir konkreèias civilines teises ir pareigas, apskritai yra 
kintanti sistema, turinti iðeitinæ, statiðkà posistemæ, kuri yra pagrindinë ir paprastai vadinama 
statusu. 

Kaip jau minëjome, fizinis asmuo, ágijæs teisnumà, tampa teisës subjektu ir tai jau yra 
pirmoji teisës normø poveikio visuomeniniams santykiams stadija. Taèiau á rusø ir net á mûsø 
teisinæ literatûrà prasiskverbia XIX a. pabaigos ir XX a. pradþios vokieèiø sukurtos juridinio 
asmens fikcijos1 ir „teisinës valios teorijos“ (Willenstheorie) koncepcijos. Pavyzdþiui, A. 
Poliakovas, matyt, remdamasis vokieèiø teisininkais F. K. Savigny, B. Windðeidu, E. Hölderiu 
ir kt., mano, kad teisinis subjektiðkumas reiðkia, jog subjektas bûtø teisiø ir pareigø turëtoju 
ir galëtø asmeniðkai tas teises ir pareigas ágyvendinti, bûtø aktyvus teisës veikëjas. Apie tei-
sës subjektus, neturinèius ðiø savybiø, kaip apie teisës subjektus, galima kalbëti sàmoningai 
vartojant fikciją. Taip ástatymø kûrëjas normiðkai gali átvirtinti „teises“, pavyzdþiui, ir kokiems 
nors gyvuliams, bet jie netaps teisës subjektais, nes gyvuliai negali bûti teisës veikëjais [8, p. 
542, 553].  

Ar A. Poliakovo teiginiai neartimi XIX a. pabaigos ir XX a. pradþios vokieèiø teisininkø 
„valios teorijos“ ðalininkø koncepcijoms? Pavyzdþiui, vienas ið ðiø ðalininkø Bierlingas teigë, 
kad vaikai ir psichiðkai nesveiki þmonës nëra tikri teisës subjektai. Nevalingi asmenys yra tik 
teisëtvarkos sukurti subjektai. Visiðkai neveiksnûs asmenys – tai fiktyvûs subjektai, ribotai 
veiksnûs – nevisaverèiai, riboti teisës subjektai. Tikras teisës subjektas yra tik tas, kas gali 
elgesio taisyklæ pripaþinti teisës norma, t. y. sveiko proto þmogus, visiðkai normalus dvasiniø 
jëgø poþiûriu [9, p. 201, 203, 204, 207, 208 ir kt.]. E. Hölderis dar kategoriðkesnis. Jis 
visiðkai nepripaþino teisës subjektu neveiksnaus asmens. Teisës subjektas, jo manymu, – tik 
visiðkai fiziðkai ir dvasiðkai brandus þmogus. Neveiksnaus asmens jis nepripaþino net 
savininku, bet nenusprendë, kam turi priklausyti neveiksnaus asmens turtas [10, p. 117–119, 
124, 126, 128–129 ir kt.].  

Galima suprasti vokieèiø teisininkus, nes tuomet buvo visiðkai kitokios ekonominës 
sàlygos, kitoks teisës mokslo lygis, bet neámanoma suprasti A. Poliakovo, teigianèio, kad 
psichinæ negalià turintys asmenys ir nepilnameèiai vaikai nëra teisës subjektai, nes jie negali 
bûti „teisës veikëjais“. Bet juk jiems reikia gyventi, valgyti, apsirengti ir pan., o tam reikalin-
gos turtinës ir kitokios teisës, taip pat ir civilinis teisinis subjektiðkumas. Nejau A. Poliakovas, 
bûdamas teisës teorijos specialistas, pamirðo, kiek daug yra tarptautiniø aktø, vidaus valsty-
biø ástatymø: konstitucijø, kodeksø ir t. t., kuriuose nustatomos þmogaus, ypaè vaiko, teisës, 
jø ágyvendinimas ir garantijos? Visiems ðiems ástatymams prieðtarauja jo „teisës subjekto – 
teisës veikëjo“ koncepcija. 

Nepageidautina atgaivinti ir juridinio asmens fikcijos teorijà, nes kai kurios jø atmainos 
palieka turtà be subjekto arba paskelbia já teisës subjektu, pavyzdþiui, A. Brinco „tikslinio 
turto“ (Zweckvermögen) teorija. Ðis autorius þodþiais neva neigia fikcijos teorijà kaip iðgal-
votà, taèiau pats jis ið esmës jà plëtoja. Kaip ir F. Savigny, jis mano, kad subjektai yra tik 
þmonës. Taèiau jie yra linkæ personifikuoti (áasmeninti) gamtos ir visuomenës reiðkinius. Pe-
rsonifikacija paplitusi turtiniuose santykiuose. Þmonës áasmenina tikslà. Todël turtas gali pri-
klausyti ne kam nors, bet kokiam nors tikslui. Jis gali neturëti subjekto. Turtas, priklausantis 
tikslui, tuo pat metu negali priklausyti subjektui. Taigi ið esmës teisës subjektu laikomas 
tikslas. Todël A. Brincas suformulavo dvigubà fikcijà – turto, neturinèio subjekto, fikcijà ir 
tikslo fikcijà [12, p. 72–81, 172, 194, 207]. 

Mûsø nuomone, teisës subjektais gali bûti tik þmonës arba jø susivienijimai, turintys 
tam tikrus poþymius, – juridiniai asmenys, þinoma, ir pati valstybë bei savivaldybës. Taèiau 

                                                 
1 Juridinio asmens fikcijos teorijos pradininku yra laikomas popiežius Inocentas IV (Innocentijus IV). 1245 m. 

jis pareiškė, kad korporacija egzistuoja tik žmogaus vaizduotėje, tai fikcija, sugalvota protu. Korporacija neturi 
valios, tik jos nariai, gyvi žmonės, turi valią ir veikia. Todėl atskirti korporaciją nuo bažnyčios negalima. Po 
šimtmečių šią teoriją išplėtojo vokiečių teisininkai [11, p. 72–76 ir kt.]. 
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turtas ir daiktas negali bûti teisës subjektais, o tik jø objektais. Todël negalima sutikti su 
Maskvos teisininku J. Suchanovu, kad teisiðkai teisiniø santykiø dalyviu tampa bûtent at-
skirtas turtas, kaip koks atskiras teisës subjektas. Ðià nuomonæ, matyt, palaiko ir K. Sklovs-
kis, kuris, kritikuodamas juridinio asmens kolektyvo teorijà, negalinèià paaiðkinti „vieno 
þmogaus draugijos“ ir vieno asmens dalyvavimo keliuose juridiniuose asmenyse, bei juridi-
nio asmens atsiradimo ið atskirto kapitalo, ne ið asmeninës veiklos, ir teigiamai atsiliepda-
mas apie juridinio asmens fikcijos teorijà, savo darbo vienoje iðnaðoje kaip tik nurodo mi-
nëto J. Suchanovo citatà [13, p. 181–184]. 

Kalbant apie teisinius santykius ankstesnëje ir ðiuolaikinëje literatûroje taip pat buvo 
pareikðta nuomoniø, kad galimas teisinis santykis ir su daiktu. Pavyzdþiui, vokieèiø teisinin-
kas P. Hofmanas raðo, kad teisinis santykis yra teisiðkai reikðmingas ir todël teisës normo-
mis reglamentuotas. Jis turi teisiná ryðá vieno asmens su kitais asmenimis arba su daiktais 
[14, p. 19, 20]. 

Tokià paþiûrà palaiko ir ikirevoliucinis rusø teisininkas L. Petraþickis, tarp kitko pabrëþ-
damas, kad neva daugelis mokslininkø laikosi nuomonës, jog teisë reglamentuoja ne tik 
þmoniø santykius su þmonëmis, bet ir þmoniø santykius su daiktais [15, p. 278]. 

Vilniaus universiteto prof. V. Mikelënas raðo: […] daiktinės teisės yra žmogaus teisinio 
santykio su daiktu forma…[16, p. 42]. Taèiau su tuo sutikti negalima. Autorius teisus saky-
damas, kad savininkas turi tiesioginæ galimybæ daryti poveiká daiktui. Daiktas yra daiktas ir 
jam galima daryti tik faktiná poveiká. Teisinis reglamentavimas galimas per þmogaus valià ir 
veiksmus. Þmogus negyvena kaip Robinzonas, jis gyvena visuomenëje ir vienaip ar kitaip 
santykiauja dël daiktø su kitais þmonëmis. Jeigu yra daiktinës teisës, tai yra ir jø subjektai, ir, 
be abejonës, tas teises atitinkanèios pareigos ir asmenys, kurie tas pareigas turi, o nuosa-
vybës teisiniame santykyje – visi tretieji asmenys. Daiktas tarp jø (subjektø) lieka tik objektas 
ir visiðkai neaiðku, kodël daiktui ið esmës norima suteikti teisinio santykio subjekto reikðmæ? 
Þymus vokieèiø teisininkas F. Savigny dar 1840 m. raðë, kad kiekvienas teisinis santykis yra 
vieno asmens ryðys su kitu asmeniu. Tuo santykiu reiðkiasi ir konkretaus asmens ryðys (tei-
sinis – P. V.) tai su atskiru asmeniu, tai su visais kitais þmonëmis [17, p. 1, 2].  

Remiantis naujuoju CK galima patvirtinti, kad jokiø teisiniø santykiø tarp asmens ir 
daikto bûti negali. Ðeðtosios knygos 6.126 straipsnyje pasakyta, kad prievolë baigiasi, kai 
skolininkas ir kreditorius sutampa. Lygiai taip pat teisinis santykis baigiasi, kai buvæs skoli-
ninkas paveldi palikëjo turtà, kuriam jis buvo skolingas. Niekam ne paslaptis, kad prievolë 
yra civilinis teisinis santykis. Todël jei prievolës skolininkas kartu tampa ir kreditoriumi arba 
ápëdinis – skolininkas paveldi turtà, visi teisiniai santykiai dël tø skolø ir turto baigiasi, nes 
skolininkas arba ápëdinis ágyja turtà, o antrojo subjekto nelieka. Lieka buvusio skolininko, tuo 
pat metu tapusio ápëdiniu, santykiai vien tik su daiktu arba daiktais be kito subjekto ar sub-
jektø, todël jokiø teisiniø santykiø su daiktu negali bûti, nes daiktas nëra teisës subjektas. 
 
 

2. Civilinis teisinis subjektiðkumas kaip bendrø ir konkreèiø  
civiliniø teisiø sistema 

 
Jau minëjome, kad civilinis teisinis subjektiðkumas susideda ne tik ið civilinio teisnumo 

ar, kaip paprastai sakoma, – ið teisnumo ir veiksnumo, bet ir ið konkreèiø subjektiniø teisiø ir 
pareigø, atsirandanèiø ávykus tam tikriems teisiniams faktams. Sisteminiu poþiûriu bendros 
subjektinës teisës: teisnumas ir veiksnumas bei konkreèios subjektinës teisës ir pareigos yra 
skirtingi, atskiri, turintys savas funkcijas, bet kartu ir bendrus bruoþus, tarpusavyje susijæ bei 
sàveikaujantys elementai, kurie sudaro visybæ – civilinio teisinio subjektiðkumo sistemà, ga-
liausiai nukreiptà á tam tikrà bendrà tikslà ir vykdanèià bendrà funkcijà. 

Civilinis teisnumas. CK 2.1 straipsnis fiziniø asmenø civiliná teisnumà apibûdina kaip 
galėjimą turėti civilines teises ir pareigas. O CK 2.4 straipsnis, nustatydamas teisnumo turiná, 
iðvardija svarbiausias fiziniø asmenø teises, kurias jie gali turëti remdamiesi civiliniø ástatymø 
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normomis. Mûsø manymu, fizinio asmens teisnumo samprata, nustatyta minëto ástatymo 
normoje, nëra tiksli. Posakis „turëti civilines teises ir pareigas“ ið esmës reiðkia faktiðkai turëti 
konkreèias subjektines teises ir pareigas, t. y. jas ir ágyvendinti. Taip bûtent aiðkina teisnumo 
esmæ latviø mokslininkas J. Vebersas, paraðæs ðia tema habilituotà daktaro disertacijà bei to 
paties pavadinimo monografijà [18, p. 22, 40, 42, 79 ir kt.]. Lygiai taip ðià normà supranta ir 
kiti mokslininkai aiðkindami tokio pat turinio normà, buvusià anksèiau galiojusiuose civili-
niuose kodeksuose. 

Kone plaèiausiai, sakyèiau, be jokio teisinio pagrindo teisnumo turiná aiðkina B. Belo-
vas. Anot jo, á teisnumo turiná áeina: „ágyti, turëti ir ágyvendinti subjektines civilines teises 
bendrai ir konkreèias subjektines teises, disponuoti jomis, taip pat prisiimti sau ir kitokiu 
bûdu nutraukti privaèios teisës pareigas (bendrai ir áeinanèias á konkreèiø teisiniø santykiø 
turiná)“ [19, p. 76]. Po tokiø samprotavimø kyla klausimas, kam ið viso reikalingi konkretûs 
teisiniai santykiai ir jø subjektiniø teisiø galimybës bei bûtinybës, jeigu visa tai galima atlikti 
remiantis vien teisnumo turiniu? 

Taèiau, man atrodo, kad negalima suprasti CK 2.1 straipsnio, Rusijos Federacijos CK 
17 straipsnio 1 dalies paraidþiui. Kadangi teisnumas yra bendra subjektinë teisë, tai reikia ið-
siaiðkinti, kas sudaro jos turiná. Kiekvienos teisës turiná sudaro galimybës atlikti tam tikrus 
veiksmus. Juk daugiau negu aiðku, kad negalima turëti teisiø jø neágijus. Todël teisnumo, 
kaip bendros teisës, turiná sudaro galimybës ágyti visas civilines teises, numatytas arba ne-
draudþiamas ástatymais, be to, prisiimti ir pareigas. Jeigu jau leidþiama jas ágyti, tai, þinoma, 
galima ir turëti. Bet turëti teises – reiðkia ir jas ágyvendinti. Taèiau teisnumas nenumato ir ne-
gali numatyti dar neágytø teisiø ágyvendinimo. Konkreèios subjektinës teisës ágyvendinamos 
tik jas ágijus, remiantis tø teisiø turinio galimybëmis vykdyti tam tikrus veiksmus. Atrodo, kad 
beveik niekas neginèija to, jog teisnumas su konkreèia subjektine teise santykiauja filosofi-
nëmis galimybës ir tikrovës kategorijomis. 

Teisnumas, kaip subjektiðkumo sistemos elementas, gali bûti reikalingas tik tuomet, 
kai kartu su subjektiniø teisiø ágyvendinimu ágyjamos kitos teisës, pavyzdþiui, disponuojant 
nuosavybës teise ágyjamos pirkëjo ir pardavëjo teisës. Kitais atvejais teisnumas, kaip siste-
mos elementas, ágyvendinant jau turimas subjektines teises, ið esmës jokio vaidmens nevai-
dina ir negalëtø vaidinti, nes darniai veikianèioje sistemoje kiekvienas elementas turi atskirà 
paskirtá ir be reikalo negali pakartoti kito elemento (ðiuo atveju subjektiniø teisiø) tos paèios 
funkcijos. Teisus O. Krasavèikovas, kad ágyvendinant subjektinæ teisæ teisnumas reiðkiasi 
netiesiogiai [20, p. 40], taigi per jø ágijimà. 

Valstybë visiems fiziniams asmenims (galimos labai retos iðimtys) nustato lygų civiliná 
teisnumà. Taigi civilinis teisnumas kaip teisinio subjektiðkumo sistemos elementas, yra 
valstybës nustatyta statuso teisë konkreèioms subjektinëms teisëms ir pareigoms ágyti.1  

Veiksnumas yra antroji bendra subjektinë teisë, áeinanti á civilinio teisinio subjektið-
kumo sudëtá. CK 2.5. straipsnio 1 dalis veiksnumà apibûdina kaip fizinio asmens galëjimà 
savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti sau civilines pareigas. Visiðkas veiksnumas at-
siranda, kai asmuo sulaukia pilnametystës, o jeigu jam leidþiama tuoktis anksèiau – sudarius 
santuokà.  

Valios teorijos ðalininkø poþiûriu, visà fizinio asmens teisiná subjektiðkumà sudaro tik 
veiksnumas. Jie, þinoma, teisûs teigdami, kad teisës subjektas yra þmogus (o ne daiktas 

                                                 
1 Mano manymu, visiškai nesuderinama su tarptautinių aktų, mūsų Konstitucijos, CK ir kitų įstatymų normo-

mis, įtvirtinančiomis fizinių asmenų civilinio teisnumo lygybę, vadinamoji dinaminio teisnumo bei sekundarinių 
teisių koncepcija, kurią 1940 m. paskelbė M. Agarkovas, o 2002 m. išleisto civilinės teisės vadovėlio pirmoje 
dalyje šią koncepciją atgaivinti ir plėtoti bando V. Belovas [19, p. 536, 551–555 ir kt.]. 

Šios koncepcijos esmė ta, kad teisnumas nėra lygus, jis dinamiškas kiekvienam asmeniui ir kiekvieną mo-
mentą turėti tam tikras teises ir pareigas priklauso nuo to asmens tarpusavio santykių su kitais asmenimis. 
Sekundarinė teisė esanti tarpinė grandis tarp teisnumo ir subjektinės teisės. 

Ši koncepcija buvo kritikuota ir primiršta. Teisnumas yra statiškas ir visiems fiziniams asmenims lygus, nepri-
klauso nuo tarpusavio santykių su kitais žmonėmis, o sekundarinė teisė – tai ne kas kita, kaip teisinis faktas, kuris 
ir sieja teisnumą su subjektine teise [6, p. 685–689]. 
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arba kitas turtas), taèiau tik þmogus, turintis normalià valià. „Asmuo, kurio valia pripaþinta 
vadovaujanèia (maßgebend), yra teisës subjektas“, raðë vienas ið ðios teorijos ðalininkø B. 
Windðeidas [21, p. 219]. Wanda Hanke, palaikydama jau mûsø minëto vokieèiø teisininko 
Bierlingo, taip pat Stammlerio mintis, tiesiog teigë, kad teisinis subjektiðkumas (Rechts-
subjektivität) ir veiksnumas yra identiðkos sàvokos, jos turi tà paèià prasmæ. Tiesa, autorë 
uþsiminë ir apie teisnumà, bet tik kaip iðvestinæ papildomà teisinæ sàvokà, taèiau nenurodë 
jokio teisnumo vaidmens [21, p. 22–24]. 

Jokiu bûdu neámanoma, kad vien veiksnumas sudarytø teisiná subjektiðkumà. Pirmiau-
sia ástatymo normomis turi bûti nustatyta, kokias teises fizinis asmuo arba kitas subjektas 
gali ágyti. Prieðingu atveju veiksnumas ið esmës taptø bereikðmis – nebûtø ko ágyti. Taigi ci-
viliniam teisiniam subjektiðkumui lemiamà vaidmená turi teisnumas, kuriame, kaip bendrojoje 
teisëje, numatytos galimybës ágyti visas civilines teises ir kartu jas turëti kaip potencialias 
galimybes. Todël teisnumas ir veiksnumas kaip bendros subjektiðkumo teisës, kaip jo ele-
mentai, yra susijæ genetiniais ir subordinaciniais ryðiais. Teisnumo turinio apimtis lemia 
veiksnumo turinio apimtá. Todël ðie elementai vienas nuo kito yra neatskiriami. Atskirti jie ne-
galëtø sudaryti galimybiø ágyti civilines teises bei susikurti pareigas ágyvendinti ir ið dalies 
ávykdyti teisinio poveikio bei reglamentavimo visuomeniniams santykiams funkcijà1

.  

Taip pat verta priminti, kad veiksnumu reikia laikyti ir galimybes ágyti savo veiksmais 
teises bei pareigas ir sukurti jas kitiems asmenims, taip pat prisiimti sau kitø asmenø sukur-
tas teises ir pareigas. 

Kyla klausimas, ið kokiø galimybiø susideda veiksnumo, kaip bendros subjektinës tei-
sës, turinys. Grieþtai laikantis ástatymo ðios teisës turinys susideda tik ið galimybiø ávykdyti 
veiksmus dël teisiø įgijimo ir pareigø susikūrimo, bet jokiu bûdu ne tø teisiø ágyvendinimo. 
Jis nenumato tapti aktyviu teisës veikëju, kaip raðo A. Poliakovas ir kiti mokslininkai. Atlikti 
konkreèiø teisiø turinyje numatytus veiksmus, t. y. ágyvendinti jas siekiant patenkinti teisës 
subjektø poreikius bei interesus galima tik remiantis tø konkreèiø teisiø turinyje numatytomis 
galimybëmis. Prieðingu atveju veiksnumo turinys kaip galimybë bûtø sutapatinta su konkre-
èios teisës turiniu kaip tikrove. Apie tai jau kalbëjome anksèiau. 

Klaidingas áspûdis, kad veiksnumas – tai ir konkreèiø subjektiniø teisiø ágyvendinimas 
bei pareigø vykdymas, susidaro dël to, kad tikrovëje konkreèiø teisiø ágyvendinimas bei pa-
reigø vykdymas daþnai sutampa su naujø teisiø ir pareigø ágijimu. Pavyzdþiui, pirkimo–pa-
rdavimo sandoris reiðkia savininkø disponavimà parduodamais daiktais ir mokamais pinigais 
ir tik todël, kad jie jau turi konkreèias subjektinës nuosavybës teisës galimybes turtà valdyti, 
naudotis juo ir disponuoti. Ástatymu nustatyta bendra galimybë ágyti nuosavybës teisæ (tei-
snumas) ir kita bendra galimybë savo veiksmais sudaryti sandorá dël tokio ágijimo jau suvai-
dino savo vaidmená. Dabar ði teisë jau ágyvendinama remiantis jos paèios turinio galimybë-
mis ir teisnumas bei veiksnumas èia jokio vaidmens nebevaidintø. Bet dalykas tas, kad pir-
këjas ir pardavëjas, ágyvendindami savo nuosavybës teises, kartu ágyja ir naujas teises – pir-
këjo ir pardavëjo teises, o naujoms teisëms ágyti jau reikalingas ir teisnumas, ir veiksnumas. 

Tai reiðkia, kad viename civilinio teisinio subjektiðkumo, kaip subjektiniø teisiø siste-
mos, sankaupoje, tarpusavyje sàveikaudami vienu metu pradeda veikti visi sistemos ele-
mentai. Bet kiekvienas ið jø, mûsø manymu, turi savo paskirtá ir vykdo jam bûdingà funkcijà, 
kurià lemia ðiø elementø skirtinga substancija: konkreèios subjektinës teisës ágyvendinamos 
ir pareigos vykdomos remiantis jø turinio galimybëmis ir bûtinybëmis, o naujos teisës bei pa-
reigos ágyjamos remiantis jø ágijëjø teisnumu ir veiksnumu. 

Ðiø sistemos elementø pynë nëra labai akivaizdi, bet, manau, loginës abstrakcijos 
bûdu tuos elementus bûtina atriboti ir nustatyti, kokià funkcijà kiekvienas ið jø vykdo siste-
moje. 

Veiksnumas, kaip ir teisnumas, yra bendra valstybës nustatyta neperleidþiama statuso 
teisë, suteikianti subjektiniø teisiø ágijimo ir pareigø susikûrimo sau, o kai kuriais atvejais – ir 

                                                 
1 Žinoma, veiksnumą gali įgyvendinti ir neveiksnaus asmens atstovai, bet veiksnumas būtinas. 
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kitiems asmenims, taip pat vienas ið civilinio teisinio subjektiðkumo elementø. 
Konkreèios subjektinës teisës ir pareigos, mûsø nuomone, taip pat sudaro vienà ið 

labai svarbiø teisinio subjektiðkumo elementø. Teisininkë G. Pronskaja 1971 m. iðleistoje 
monografijoje yra pareiðkusi teisingà nuomonæ, kad teisinis subjektiðkumas turi apimti visas 
subjekto teisines galimybes: teisnumà, teisnumà ir veiksnumà (праводееспособность), 
tiesiog ið ástatymo iðplaukianèias teises ir pareigas, taip pat teises ir pareigas konkreèiuose 
teisiniuose santykiuose [23, p. 41]. Taèiau ðios savo nuomonës nemotyvavo, faktiðkai ji liko 
uþmirðta. 

Pamëginsiu árodyti, kad konkreèios subjektinës civilinës teisës ir pareigos faktiðkai yra 
neatskiriamos nuo civilinës teisës subjekto ir todël negali nebûti civilinio teisinio subjektið-
kumo sistemos elementu. Net etimologiniu poþiûriu „teisinis subjektiðkumas“ yra sudarytas 
ið þodþiø „teisë“ ir „subjektas“; rusø kalboje – ið „право“ и „субъект“, – „правосубъект-
ность; vokieèiø – ið „Recht“ und „Subjekt“ – „Rechtssubjektivität“. Man regis, ðie þodþiø 
junginiai reiðkia bûsenà, susijusià apskritai su teise, o ne vien su teisnumu ir veiksnumu. 

Konkreti subjektinë teisë neabejotinai yra ne kas kita kaip teisë. Tuo tarpu daugelis tei-
sininkø nei teisnumo, nei veiksnumo nelaiko teisëmis. Todël asmuo, turintis arba bendras 
teises (teisnumà ir veiksnumà), arba konkreèias teises, yra teisës subjektas. Tiesa, konkreti 
teisë negali atsirasti be teisnumo, taèiau, manau, kad tai netrukdo jai priklausyti teisiniam 
subjektiðkumui ir iðreikðti tai, koks realioje tikrovëje yra tas arba kitas teisës subjektas, kiek 
kokioje srityje jis faktiðkai ágyvendino teisnumo galimybes. Vien ið teisnumà sudaranèiø 
daugybës potencialiø teisiø, kurias galëtø ágyti teisnumà turintis asmuo, visiðkai negalima 
spræsti, koks faktiðkai yra teisës subjektas. Juk visø teisnumo galimybiø fizinis asmuo nie-
kada negali ágyti. Jis ágyja tik nedidelæ dalá tø konkreèiø teisiø, kurias formaliai galëtø ágyti 
kaip teisnus asmuo. Tos ágytos konkreèios teisës ir rodo, koks tikrovëje yra teisës subjektas: 
kà jis teisës srityje faktiðkai yra pasiekæs, koks jis ið tikrøjø yra kaip teisinë asmenybë, taigi 
koks yra tikrovëje egzistuojanèio teisës subjekto veidas. Teisnumas tikrojo teisës subjekto 
veido atskleisti negali, nes teisnumas nurodo tik parametrus, apibrëþianèius þmogui neap-
rëpiamà teisinæ erdvæ, kurios tik nedideliame plotelyje jis ástengia veikti. O tas realus teisinës 
tikrovës plotelis ið esmës ir yra vienokio arba kitokio pobûdþio teisës subjekto konkreèios 
subjektinës teisës ir pareigos.  

Man regis, kad tikrovëje ið viso nëra tokiø civilinës teisës subjektø, kurie turëtø vien tei-
snumà arba teisnumà ir veiksnumà, bet neturëtø jokiø konkreèiø subjektiniø teisiø. Tik kà 
gimæs kûdikis nuo pat gimimo momento ágyja ne tik teisnumà, bet ir kai kurias konkreèias 
subjektines teises, pavyzdþiui, teisæ á iðlaikymà, á gyvenamàjá plotà. Be to, paveldëjimu arba 
dovanojimu jis gali ágyti nuosavybës arba kitø turtiniø teisiø. Ágijæs daliná veiksnumà, o vëliau 
visiðkà veiksnumà, jaunuolis ágyja daug daugiau konkreèiø teisiø ir pareigø, o kà jau kalbëti 
apie suaugusá þmogø, kuris dirba tam tikrà darbà ir dalyvauja daugelyje civiliniø teisiniø 
santykiø. 

Kartu su juridinio asmens ásteigimu jam atsiranda teisnumas ir veiksnumas bei kai ku-
rios konkreèios turtinës arba neturtinës subjektinës teisës, pavyzdþiui, nuosavybës arba pa-
tikëjimo teisë á tam tikrus objektus, teisë á juridinio asmens pavadinimà, kurià CK 2.39 
straipsnio 2 dalis laiko net juridinio asmens nuosavybës teise. 

Taip pat neámanoma ásivaizduoti, kad valstybë, savivaldybës bei jø institucijos, kaip ju-
ridiniai asmenys, veiktø remdamosi vien teisnumu ir veiksnumu. Be materialinës bazës, t. y. 
be nuosavybës, patikëjimo arba kitø turtiniø teisiø, ir jø politinë ar kitokia veikla bûtø visiðkai 
negalima. 

Taigi nëra në vieno civilinës teisës subjekto, kuris nuo pat savo atsiradimo neturëtø jo-
kiø konkreèiø subjektiniø teisiø, o daugeliu atvejø ir pareigø. Tai rodo, kad konkreèias sub-
jektines civilines teises ir pareigas, kaip neatskiriamas nuo subjekto, reikia priskirti prie civili-
nio teisinio subjektiðkumo. Per subjektines teises ir pareigas pasireiðkia ir svarbiausi þmo-
gaus, kaip socialinës asmenybës, santykiai. 
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Sisteminio nagrinëjimo poþiûriu taip pat nëra jokiø kliûèiø konkreèias subjektines tei-
ses ir pareigas kartu su teisnumu ir veiksnumu, kaip bendromis teisëmis, priskirti vienai 
bendrai sistemai, nes jos turi bendros sistemos elementø poþymius bei savybes. Bet kokia 
sistema yra tam tikru bûdu tarpusavyje susijusiø ir sàveikaujanèiø elementø vientisumas. 
„Pasaulio dalykø ir reiðkiniø gebëjimas susivienyti á vientisas sistemas ir pasiskirstyti á jas su-
daranèius komponentus sudaro vienà ið labiausiai bendrø ir esminiø materialinës tikrovës 
savybiø“ [24, p. 47]. Tai, be abejonës, pasakytina ir apie teisinës tikrovës reiðkinius, tarp jø ir 
subjektines teises, priklausanèias tam tikriems asmenims. 

Vientisos sistemos elementai turi bûti bendro tipo, bet santykiðkai savarankiðki, turin-
tys rûðiniø skirtingumø. Vieno sistemos elemento tarpusavio ryðio ir tarpusavio sàveika su 
kitu elementu yra esminis bet kokio elemento poþymis [25, p. 4 ir kt.]. 

Konkreèiø subjektiniø teisiø ir pareigø santykis su teisnumu ir veiksnumu kaip tik ir pa-
siþymi minëtais poþymiais ir savybëmis. Pirmiausia teisnumas, veiksnumas ir konkreèios 
subjektinës teisës priklauso bendram teisiniø reiðkiniø tipui – subjektinëms teisëms. Tø teisiø 
bendrumas taip pat reiðkiasi tuo, kad visø jø turiná sudaro ástatymo nustatytos, leistos arba jo 
nedraudþiamos galimybës ar bûtinybës ávykdyti tam tikrus veiksmus. Be to, ðias teises vie-
nija ir tai, kad jos priklauso vienam asmeniui – teisës subjektui. 

Taèiau ne maþiau veiksmingà, vienijantá minimø subjektiniø teisiø poveiká, dël kurio jos 
tampa darnios sisteminës visybës elementais, daro ir jø rûðiniai skirtingumai. Dël skirtingo jø 
turinio pobûdþio ir kryptingumo kiekviena ðiø teisiø rûðis suteikia teisës subjektui skirtingas 
elgesio galimybes, kurios tarpusavyje sàveikaudamos, papildydamos viena kità padeda 
subjektui pasiekti bendrà galutiná rezultatà. 

Ágyvendindamas teisnumo galimybes subjektas gali ágyti konkreèias subjektines teises 
ir sukurti pareigas. Dël veiksnumo, kuris su teisnumu susijæs funkciniais subordinacijos ry-
ðiais, teisiniø galimybiø jis ðias teises ir pareigas gali ágyti pats savo veiksmais, o atlikdamas 
veiksmus, numatytus konkreèiø subjektiniø teisiø ir pareigø, kurios atsirado kaip teisnumo 
arba veiksnumo ágyvendinimo rezultatas, turiniu jis gali patenkinti savo poreikius bei intere-
sus, naudotis tam tikromis gërybëmis ir pan. 

Konkreèiø teisiø ágyvendinimas arba paþeidimas daþnai sudaro teisnumo ir veiksnumo 
ágyvendinimo prielaidas. Pavyzdþiui, savininkas, disponuodamas jam nuosavybës teise pri-
klausanèiais ávairiais daiktais arba kitu turtu, sudaro ávairiausias sutartis: pirkimo–pardavimo, 
nuomos paskolos bei kitas, ágyja daug naujø konkreèiø teisiø ir pareigø, tuo pat metu ágy-
vendindamas ir savo konkreèià subjektinæ nuosavybës teisæ ir teisnumà bei veiksnumà. 
Taigi konkreèios subjektinës teisës ir pareigos taip pat yra prielaidos ágyvendinti teisnumà ir 
veiksnumà. Juk visiðkai aiðku, kad turtines teises, esant tik formaliam valstybës leidimui jas 
ágyti, bet nesant teisinës materialinës bazës, ágyti bûtø neámanoma. V. Afanasjevas taikliai 
paþymëjo, kad vientisoje sistemoje dalys tarpusavyje sàveikauja ir to sàveikavimo procese 
prieþastis per tiesioginius ir netiesioginius ryðius patiria savo pasekmës atgalinæ átakà [24, p. 
57].  

Taigi ið to, kas buvo pasakyta apie civiliná teisnumà, veiksnumà ir konkreèias civilines 
teises bei pareigas, mûsø manymu, galima daryti iðvadà, kad minëtos teisës sudaro vientisà 
sistemà. Taèiau kyla klausimas, kaip teisiðkai kvalifikuoti ðià vientisà sistemà? Vieni teisinin-
kai konkreèias subjektines teises ir pareigas priskiria prie teisinio statuso, kiti apskritai nenu-
rodo, prie kokio teisinio reiðkinio jas priskirti. 

Statusas. Ðis lotyniðkas þodis K. Kuzavinio 1996 m. Lotynø–lietuviø kalbø þodyne pir-
miausiai verèiamas kaip stovëjimas, padëtis, bûklë, bûvis… [26, p. 812]. Taigi ðis terminas 
reiðkia statiðko reiðkinio sàvokà. Statuso kategorijà, taikomà teisiniams reiðkiniams apibû-
dinti, reikëtø suprasti kaip teisinæ padëtá. Taèiau paþymëtina, kad fizinio asmens konkreèios 
subjektinës teisës bei pareigos kasdien, kartais net kas valandà, atsiranda, keièiasi, baigiasi, 
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perleidþiamos kitiems ir t. t., taigi yra ne statiðkas, o dinamiðkas reiðkinys, todël suteikti joms 
statusà, kuris reiðkia „stovëjimà“, reiðkia prieðtarauti ðio termino esmei ir prasmei1.  

Kai kurie Bendrosios teisës teorijos bei konstitucinës teisës tyrinëtojai, pavyzdþiui, A. 
Gatinianas, L. Kuznecova, J. Belogorskaja ir kiti, teisiná statusà suteikdami ir bendroms, pa-
èiais ástatymais, pirmiausia konstitucinës teisës normomis nustatytoms teisëms ir parei-
goms, taip pat teisëms ir pareigoms, ágytoms konkreèiuose teisiniuose santykiuose, priëjo 
prie iðvados, kad reikia skirti dvi statuso dalis: statinæ ir dinaminæ [18, p. 37]. Pati mintis skirti 
ðias dvi posistemes yra teisinga. Taèiau, kaip jau minëjome, konkreèios teisës yra nuolat ju-
danèios, besikeièianèios, dinamiðkos, todël visiðkai nesuderinama su jø esme, kad jos taptø 
statiðko teisinio reiðkinio – statuso dalimi. 

Kai kurie ðiuolaikiniai rusø teisininkai, pavyzdþiui, A. Jakimovas, bando ðá klausimà ið-
spræsti suteikdamas lotyniðkam þodþiui „statusas“ ir termino tiksliam rusiðkam vertimui „pa-
dëtis“ (положение) skirtingas prasmes. Ðiam savo tikslui ágyvendinti jis pirmiausia pateikia 
S. Aleksejevo samprotavimus, kad sàvokà „statusas“ visiðkai atitinka tas stabilus, pagrindi-
nis subjekto teisinës bûklës pradas, kurá sudaro teisinio subjektiðkumo vienybë kartu su ki-
tomis bendromis (konstitucinëmis) teisëmis ir pareigomis. O konkreèios teises ir pareigos 
greièiausiai atspindi realià asmens teisinës padëties specifikà, susijusià su tais ar kitais teisi-
niais faktais, o ne asmens bendros padëties pagrindus teisës sistemoje [27, p. 7]. 

Þinoma, samprotaujama teisingai, iðskyrus tai, kad pirmiesiems teisiniams reiðkiniams 
apibûdinti teisingai vartojamas lotyniðkas terminas „statusas“, o antriesiems – „teisinë padë-
tis“ (положение), kuri reiðkia to paties termino „statusas“ vertimà á rusø kalbà. Taèiau A. 
Jakimovas mano, kad anksèiau jo nurodytuose samprotavimuose pozityvu esà bûtent tai, 
kad „teisinis statusas“ asocijuojasi su stabilia subjekto teisine bûkle, o „teisinë padëtis“ lai-
koma kaip nuolat besikeièianti asmens teisiø ir pareigø visuma, kurià lemia dalyvavimas 
tuose arba kituose teisiniuose santykiuose. […] Realaus asmens teisinë padëtis nuolat kei-
èiasi. Tai priklauso nuo tø arba kitø teisiniø faktø, tuo tarpu statusas nesikeièia iki to laiko, kol 
nëra keièiamos atitinkamos normos. 

Viskas bûtø teisinga, jei statiðka teisinë padëtis nebûtø „padëtimi“, o nuolat besikei-
èianèiu teisiniu reiðkiniu. Tiek bendros, tiek konkreèios teisës, nustatanèios ir galimà, ir realià 
fizinio asmens teisinæ bûklæ, yra jo subjektinës teisës, todël, manau, kad jas visas galima 
priskirti vienai bendrai subjektiniø teisiø sistemai, bet ne statusui, o teisiniam subjektiðkumui, 
susidedanèiam ið dviejø posistemiø – bendrø subjektiniø teisiø ir pareigø posistemës, kuri 
paprastai vadinama statusu, ir konkreèiø subjektiniø teisiø ir pareigø posistemës, vaizduo-
janèios realø subjektà, t. y. toká, koks jis faktiðkai yra kiekvienu metu. 

Kaip tik ðiuo keliu eina kai kurie ðiuolaikiniai bendrosios teisës teorijos tyrinëtojai. Pa-
vyzdþiui, B. Syrychas asmenybës statusu laiko visumà bendrø neperleidþiamø teisiø, laisviø 
ir pareigø, nustatytø þmogui tarptautinës teisës, konstitucijos ir kitø ástatymø normomis, bet 
mano, kad statusas yra fizinio asmens teisinio subjektiðkumo sudedamoji dalis [28, p. 301–
303, 337–380].  

Panaðiai apibûdindamas teisiná statusà þinomas rusø bendrosios teisës teorijos spe-
cialistas prof. A. Mickevièius taip pat nurodo, kad teisiniam subjektiðkumui priskiriamas tei-
snumas, veiksnumas bei teisës subjekto teisinis statusas [29, p. 373]. 

Bendrosios civilinës teisës tiesiogiai nustatytos ástatymu: civilinis teisnumas, veiksnu-
mas, kitos bendros teisës2 sudaro pagrindinæ civilinio teisinio subjektiðkumo posistemæ – 

                                                 
1 Teisinėje literatūroje ir net norminiuose aktuose statuso terminas vartojamas patiems įvairiausiems reiški-

niams apibūdinti, pvz., kalbama net apie sugyventinio (neįregistravusio partnerystės), vairuotojo, keleivio, pės-
čiojo, meno kūrėjo, apie tam tikrų teisinių aktų, pvz., nekilnojamojo turto registro duomenų, teisinį statusą ir dar 
daugelį kitų reiškinių, kurie apibūdinami teisinio statuso terminu.  

Tai, žinoma, nuvertina ir iškreipia tikrąją šio termino prasmę bei reikšmę. 
2 CK 2.4 str. 1 d. kaip teisnumo turinio elementas nurodyta galimybė pasirinkti veiklos rūšį ir gyvenamąją vietą. 

Tačiau, mano manymu, tai jau yra pačiu civiliniu įstatymu nustatytos teisės, nes visaverčiam asmeniui veiklos 
rūšies ir gyvenamosios vietos pasirinkimas jau yra ne tų teisių įgijimas, bet jų įgyvendinimas. CK 2.24 str. 
netiesiogiai nustatyta asmens teisė į garbę ir orumą ir pan. 
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civilinës teisës subjekto teisiná statusà. Statuso teisës, tarpusavyje sàveikaudamos, vykdo 
bendrà joms funkcijà: nustato, kokias konkreèias subjektines teises ir pareigas gali ágyti civi-
linës teisës subjektai, kokiomis gërybëmis gali naudotis, kokias pareigas turi kitø asmenø, 
taip pat turinèiø bendras subjektines teises, atþvilgiu ir pan. Þodþiu, statuso teisinio subjek-
tiðkumo teisës nustato civilinës teisës subjekto teisinæ padëtá civilinës teisës srityje bei jo ið-
eitines teisines galimybes. 

Statuso civilinio teisinio subjektiðkumo teisiø pagrindu normaliomis sàlygomis, ávykus 
atitinkamiems teisiniams faktams, fizinis asmuo ágyja daugybæ konkreèiø subjektiniø teisiø ir 
pareigø, reikalingø jo poreikiams bei interesams tenkinti, naudotis atitinkamomis materiali-
nëmis ir nematerialinëmis gërybëmis, kurias jis ir ágyvendina. 

Konkreèiø subjektiniø teisiø visuma sudaro antràjà, dinamiðkà civilinio teisinio subjek-
tiðkumo posistemæ. 

Mano nuomone, civilinį teisinį subjektiškumą galima apibūdinti kaip teisės subjekto 
bendrų ir konkrečių subjektinių civilinių teisių ir pareigų sistemą; teisių ir pareigų, leidžiančių 
subjektui tenkinti savo poreikius ir interesus, naudotis gėrybėmis, kurias numato arba kurio-
mis nedraudžia naudotis civilinės teisės normos, taip pat nekliudančių arba užtikrinančių kitų 
asmenų poreikių bei interesų tenkinimą ir naudojimąsi atitinkamomis gėrybėmis, numatytomis 
arba leidžiamomis tų asmenų subjektinėmis civilinėmis teisėmis, kaip teisės subjekto subjek-
tinių pareigų koreliatais.  

 
 

Iðvados 
 

1. Civilinës teisës subjekto ir civilinio teisinio santykio subjekto sàvokas reikëtø skirti. 
Civilinës teisës subjektui uþtenka turëti tik teisnumà, kurá galima tapatinti ir su civiliniu teisiniu 
subjektiðkumu, jo pradine stadija, nes civilinis teisinis subjektiðkumas yra dinamiðka, tobu-
lëjanti bendrø ir konkreèiø civiliniø teisiø sistema. Civiliniø teisiniø santykiø subjektas, þi-
noma, lieka ir civilinës teisës subjektu, nes gali ágyti ir kitas teises bei pareigas, bet jis kokia 
nors dalimi teisnumà yra ágyvendinæs ir kartu tapæs civiliniø teisiniø santykiø subjektu. 

2. Svarbus civilinio teisnumo, taip pat ir veiksnumo, bruoþas yra tas, kad tai valstybës 
ástatymais nustatytos, kitiems asmenims neperleidþiamos, bendros prigimtinës statusinës 
teisës konkreèioms subjektinëms civilinëms teisëms ágyti. Jø ágijimà uþtikrina valstybë. Todël 
fizinis asmuo pirmiausia yra tæstinio teisinio santykio su valstybe, o tik paskui su kitais as-
menimis dalyvis. 

3. Civilinis teisnumas ir veiksnumas ir kitos bendros civilinës teisës, nustatytos ástaty-
mais, sudaro pagrindinæ iðeitinæ civilinës teisës subjekto teisinio subjektiðkumo posistemæ – 
civiliná teisiná statusà. 

4. Bendroms civilinio teisinio statuso teisëms, kurios, kaip vienos sistemos elementai, 
tarpusavyje susijusios funkciniais bei subordinaciniais ryðiais. Joms sàveikaujant, ávykus tam 
tikriems teisiniams faktams, atsiranda konkreèios civilinës subjektinës teisës. Jos sudaro 
antrà – dinamiðkàjà civilinio teisinio subjektiðkumo posistemæ, kuri, kaip teisnumo ir veiks-
numo ágyvendinimo rezultatas, daro atgalinæ átakà tolesniam teisnumo ir veiksnumo ágyven-
dinimui ir parodo, koks realioje tikrovëje yra civilinës teisës subjektas, kokiose civiliniuose 
teisiniuose santykiuose jis dalyvauja, kaip ir kokioje teisinio subjektiðkumo plotmëje jis reið-
kiasi kaip socialinë asmenybë. 

5. Ir teisnumas, ir veiksnumas, ir konkreèios subjektinës civilinës teisës, kaip vienos 
darnios sistemos elementai, yra labai glaudþiai susijæ, bet santykiðkai savarankiðki, turi at-
skirà savo turiná, vykdo skirtingà vaidmená, galiausiai nukreiptà á bendrà tikslà – tenkinti tei-
sës subjekto poreikius bei interesus ar pasiekti kitoká norimà rezultatà. 

6. Kiekvieno civilinio teisinio subjektiðkumo elemento, jo turinio bei to turinio ágyvendi-
nimo veiksmø ir vykdomø funkcijø tikslus atribojimas galëtø padëti toliau formuoti atitinka-
mas CK normas, jas aiðkinti ir taikyti. 
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ZUSAMENFASSUNG 
 

Den Schwerpunkt des Artikels bildet die Auseinandersetzung mit Streitfragen der 
Rechtssubjektivität. Der Autor versucht mittels philosophischer Systemmethode zu beweisen, dass die 
Subjektivität dės Zivilrechts nicht nur aus Rechstfähigkeit und Handlungsfähigkeit, die der Autor als 
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allgemeine subjektive Rechte betrachtet, sondern auch aus bestimmten subjektiven Rechten und 
Pflichten besteht, die beim Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen entstehen. 

Im Artikel wird der Inhalt der obenervvahnten Rechte, ihre gegenseitige VVechselvvirkung und 
Funktionen in Richtung gemeinsamen Ziels analysiert. Der Autor versucht jedoch ihre Funktion, als 
eines Bestandteiles der Rechtssubjektivität, abzugrenzen und die gezielte Funktion jedes Rechtes 
darzustellen. In diesem Zusammenhang vverden sovvohl die sich mit diesen Fragen beschäftigten 
Autoren, als auch Auslegung sovvie Formulierung bestimmter Normen dės litauischen Zivilgesetz-
buches kritisiert. 

Der Autor versucht die bis heute umstrittenen Fragen dės Rechtsstatus und der Rechts-
subjektivitat zu entscheiden. Er kommt zur SchlufJfolgerung, dass der Rechtsstatus das Hauptsystem 
der Rechtssubjektivität ist, das den Grund zur Entstehung bestimmter subjektiven Rechte bildet. 

Der Zivilrechtsstatus setzt sich aus der Zivilrechtsfahigkeit und den gesetzlich festgelegten 
subjektiven Rechten zusammen, auf deren Grundlage beim Vorhandensein der rechtserheblichen 
Tatsachen bestimmte subjektive Rechte und Pflichten entstehen, die sich taglich oder manchmal 
sogar stūndlich bilden, sich andern, von einer Person zu einer anderen ūbergeben vverden oder zu 
Ende gehen. Aus diesem Grund sind die Rechte auf keinen Fall als Rechtsstatus oder Rechtsstellung 
zu betrachten. Das ist ein rein dynamisches Teilsystem der Rechtssubjektivität und es wäre falsch ės 
Status zu nennen, indem das Wesentliche dės Begriffes verdreht wird. Somit ist der Rechtsstatus im 
Grunde genommen ein unveränderliches Hauptteilsystem der Rechtssubjektivität und keine völlig 
selbstständige rechtliche, die Rechtsstellung einer natürlichen Person bestimmende Erscheinung, die 
wie alles im Leben veränderlich ist. 
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Pagrindinės sąvokos: reikalavimo perleidimas, faktoringas. 
 
 

S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje nagrinėjamas reikalavimo perleidimo ir faktoringo santykis. Šie skirtingi tei-
sės institutai yra neabejotinai susiję, tačiau ryšys, kaip ir juos skiriantys aspektai, nėra aki-
vaizdūs. Straipsnio pradžioje nagrinėjama reikalavimo teisės, kuri yra ir faktoringo santykių 
dalis, kaip ypatingo civilinių teisių objekto, civilinio apyvartumo problema. Toliau aptariamas 
reikalavimo perleidimo (cesijos) ir faktoringo teisės institutų santykis. Straipsnyje autorė lai-
kosi nuomonės, kad faktoringo sandorio pagrindas yra cesija, iš kurios jis ir yra kildinamas. 
Nagrinėdama klausimą, ar faktoringas yra atskira cesijos rūšis, autorė teigia, kad faktoringo 
negalima laikyti cesijos rūšimi – cesija yra tik vienas, nors ir esminis, iš faktoringo sandorio 
elementų. 

Padarius išvadą, kad reikalavimo perleidimas yra tik vienas iš faktoringo sutarties ele-
mentų, bei siekiant atskleisti naujai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse reglamentuoto 
faktoringo instituto teisinę prigimtį, straipsnyje keliamos esminės reikalavimo perleidimo ins-
tituto problemos – cesijos, kaip savarankiško sandorio, bei jo abstraktumo problemos. Šių 
klausimų teorinis pagrindimas turi tiesioginę reikšmę faktoringo teisinių santykių, jų prigim-
ties teisingam suvokimui atsižvelgiant į tai, kad jiems cesiją reglamentuojančios normos tai-
komos subsidiariai. Pabrėžiama, kad analizuojamoje literatūroje iškeltų problemų sprendimas 
yra nevienalytis, aptariama egzistuojanti Lietuvos teismų praktika.  

Straipsnyje daroma išvada, kad cesijos sudėtis faktoringo santykiuose tampa kokybiš-
kai nauja ir yra ypatinga – komercinio pobūdžio, todėl nagrinėjami cesijos ir cesijos faktoringo 
sutartyje skirtumai, padedantys atskleisti šių teisės institutų santykį. Gvildenama, kokie 
veiksniai lemia tokius skirtumus ir kuo jie yra pagrįsti. 
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Ávadas 
 

Naujø faktoringo santykiø reglamentacija Lietuvoje atsirado tik 2001 m., ásigaliojus 
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (toliau – CK) [1]. Ðiø teisiniø santykiø mokslinis 
pagrindimas yra menkas ne tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje, nors ten faktoringo santykiai eg-
zistuoja jau daugiau nei ðimtmetá. Faktoringo sutarties reglamentacija pateikta CK specia-
liojoje dalyje kartu su paskolos, banko sàskaitos bei kitais teisës institutais, kurie reglamen-
tuoja finansiniø paslaugø teikimà. Faktoringo reglamentavimas naujajame CK yra vienas ið 
retø pavyzdþiø, kai teisiniø santykiø reglamentacija, jei nepralenkia, tai bent jau þengia koja 
kojon su komerciniais poreikiais.  

Teisinës literatûros nagrinëjama tema yra labai maþai, todël ypaè ádomus faktoringo 
teisiniø santykiø teorinis pragrindimas, jø teisinës prigimties nustatymas. Lietuvos CK ðis 
naujas institutas pavadintas faktoringu, taèiau paþymëtina, kad kitø valstybiø civiliniuose ko-
deksuose bei tarptautiniuose dokumentuose vartojamas kitas ðio instituto pavadinimas – fi-
nansavimas perleidþiant piniginá reikalavimà1. Ið ðio pavadinimo ið karto galima nuspëti ðio 
instituto teisinæ prigimtá, kuri aiðkiai susijusi su reikalavimo perleidimo santykiais.  

Svarbi problema yra paèios reikalavimo teisës gebëjimas bûti civilinës apyvartos ob-
jektu. Todël straipsnyje gvildenamos mokslininkø bei Lietuvos ástatymø leidëjo poþiûris á ðià 
problemà. Reikalavimo teisës civilinis apyvartumas yra ypaè svarbus ne tik cesijos, bet ir 
faktoringo santykiuose – èia jis tampa mokëjimo finansuotojui forma. 

Straipsnyje nagrinëjamas faktoringo ir reikalavimo perleidimo santykis, todël kalbant 
apie cesijà nagrinëjamos temos dalyko ribos susiaurinamos iki aktyvaus singuliarinio as-
menø pasikeitimo prievoliniuose teisiniuose santykiuose.  

Pagrindinis autorës uþdavinys – nustatyti cesijos instituto ir naujø faktoringo teisiniø 
santykiø ryðá. Iðkeliama hipotezë, kad faktoringo sutartis nëra viena ið cesijos rûðiø, o cesija 
yra tik vienas ið faktoringo sandorio elementø. Remiantis ðia iðvada toliau keliami klausimai: 
ar klasikinë cesija yra faktoringo sutarties elementas, ar ji ágauna ypatingø savybiø finansa-
vimo santykiuose? Jei taip, tai kokiø?  

Ðio straipsnio tikslas – iðnagrinëti cesijos bei faktoringo institutø civilinëje teisëje san-
tyká, nustatyti ðiø teisiniø santykiø ryðá ir remiantis atitinkamomis iðvadomis atskleisti ðiø 
santykiø skirtumus bei bendrumus, iðanalizuoti bendras ðiø teisiniø santykiø teorines pro-
blemas, pateikti jø galimus sprendimo bûdus. 

Tyrimo objektu pasirinkta jau seniai civilinëje teisëje egzistuojanèio cesijos bei naujai 
atsiradusio faktoringo institutø santykio problema, nagrinëjama taikant bendrà mokslinio pa-
þinimo dialektikos, lyginamosios teisëtyros, loginá bei sisteminá metodus.  

Teorijoje ði tema nëra nagrinëta. Suprantama, neiðsamø ðios temos moksliná tyrimà 
lemia faktoringo santykiø naujumas bei naujas jø reglamentavimas. Taèiau tenka apgailes-
tauti, kad ir reikalavimo perleidimo instituto Lietuvos teisës mokslininkai nëra nuodugniai ið-
nagrinëjæ. Kaip vienà reikðmingiausiø reikëtø paminëti dr. Dangutës Ambrasienës asmenø 
pasikeitimo prievolëje instituto moksliná tyrimà bendrais bruoþais aptariant faktoringo teisi-
nius santykius. Cesijos ir faktoringo institutø problemos nëra plaèiai nagrinëtos ir uþsienio 
teisinëje literatûroje. Galima paminëti V. A. Belovo, M. I. Braginskio ir V. V. Vitrianskio, 
K. Zweigerto ir H. Kotzo, L. G. Efimovos darbus. 

Atsiþvelgiant á ðiuolaikinës ekonomikos bei visuomeniniø santykiø raidos tendencijas 
galima sakyti, kad ðios temos praktinis bei teorinis aktualumas yra neabejotinas. 
 

                                                 
1 Finansavimas perleidžiant piniginį reikalavimą apima kur kas platesnius santykius nei faktoringas, tačiau 

faktoringo ir finansavimo perleidžiant piniginį reikalavimą skirtumai straipsnyje plačiau nenagrinėjami. 
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1. Reikalavimo teisë – ypatingas civiliniø teisiø objektas 
 

Reikalavimo teisë, bûdama turtine teise, kaip bet kuris kitas savarankiðkas civiliniø tei-
siø objektas, dalyvauja civilinëje apyvartoje kartu atlikdama ir svarbià ekonominæ funkcijà – 
palengvina turto, kapitalo apyvartà. Sparèiai plëtojantis ðiuolaikiniams verslo santykiams, 
sunku juos ásivaizduoti be teisiø perëmimo instituto. „Reikalavimo teisiø perleidimas, kai 
ûkyje iðplëtota pinigø ir kreditø apyvarta, mums atrodo savaime suprantamas dalykas. Ðian-
dien reikalavimas, lygiai kaip ir kilnojamas daiktas ar þemës sklypas, nagrinëjamas kaip rû-
ðiniais poþymiais apibrëþtas daiktas; jis tuo paèiu nagrinëja tik vienà ið galimø agregatiniø 
bûsenø, kurià gamybos veiksnys „kapitalas“ gali akceptuoti ûkinëje apyvartoje“ [2, p. 373]1. 

Reikalavimo perleidimo (cesijos) instituto raida teisës istorijos poþiûriu truko ilgai, kita 
vertus, ðis procesas tebesitæsia. Tenkinant ðiuolaikinës ekonominës sistemos poreikius, ðio 
instituto pagrindu buvo reglamentuoti ir nauji faktoringo santykiai, kurie þinomi visoms ðiuo-
laikinës teisës sistemoms, tarp jø ir Lietuvos2. Tiek cesijos, tiek faktoringo atveju yra 
perleidþiamos turtinës teisës, kuriø apyvartumas finansavimo santykiuose yra didþiulis ir ku-
rios faktoringo sandoriuose tiek „sumaterialëjo“, kad gali bûti ne tik ávertintos, bet, galima 
sakyti, turi savo materialià ámonës balanso iðraiðkà – yra jos turto dalis.  

Nors ðiuolaikinës teisës sistemos numato ávairias reikalavimo perleidimo teisines for-
mas, tiek kontinentinë, tiek bendroji teisë pirminëse savo raidos stadijose ignoravo nemate-
rialø objektà (turtines teises) kaip turtà, o kartu ir kaip nuosavybës teisës objektà. Paveldëtu 
kontinentinës teisës poþiûriu tik daiktas gali bûti nuosavybës teisës objektu ir tik jis gali bûti 
perkamas, parduodamas, dovanojamas ir kitaip perleidþiamas. Tuo tarpu reikalavimas yra 
ypatinga nemateriali turtinë teisë, kuri negali bûti perduodama fiziðkai kaip daiktas, o jos 
perkëlimui ið vieno teisës subjekto kitam turi bûti naudojama cesija, kuri atliktø tokià „trans-
portinæ“ funkcijà. Klasikinio daiktinës teisës ðalininkø poþiûrio laikosi ir Rusijos mokslininkai3. 
Rusijos Federacijos civilinis kodeksas (toliau – Rusijos CK) [4], kaip ir Lietuvos CK, numato, 
kad turtinës teisës yra civiliniø teisiø objektas (Rusijos CK 128 str.), o apibrëþdamas pirkimo–
pardavimo sutarties sampratà (Rusijos CK 454 str. 4 d.) nurodo, kad pirkimà–pardavimà 
reglamentuojanèios normos taikomos parduodant turtines teises, jei kas kita neiðplaukia ið 
ðiø teisiø turinio ar prigimties (atitinkamai reikalavimo teisæ galima dovanoti (Rusijos CK 572 
str. 1 d.), paveldëti (Rusijos CK 1112 str. 1 d.), ji gali bûti ir ákeitimo objektu (Rusijos CK 336 
str. 1 d.). Rusijos CK 831 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojanèioje faktoringo santykius, taip 
pat vartojama sàvoka „reikalavimo pirkimas“. Taèiau teisinëje literatûroje mokslininkai teigia, 
kad sàvoka „pirkimas“ èia vartojama santykinai, nes „Rusijos ástatymai, kitaip nei anglo-
saksø, faktoringo santykiuose (perleidþiant reikalavimà – aut.) vartoja cesijos, o ne pirkimo–
pardavimo sutarties konstrukcijà“ [5, p. 439]. Ið cituotø Rusijos CK straipsniø matyti, kad 
ástatymo leidëjo poþiûris skiriasi nuo teoretikø, bandanèiø tvirtai laikytis tradicinio poþiûrio á 
daiktinæ ir prievolinæ teisæ. Nepripaþástant, kad turtinës teisës civilinëje apyvartoje daþnai 
naudojamos daiktinei teisei priklausanèios teisinës konstrukcijos, mokslininkams belieka 
remtis argumentu, kad ástatymo leidëjas, vartodamas vienà ar kità sàvokà, neatitinkanèià tra-
dicinio poþiûrio, „vartoja jà santykinai“.  

Lietuvos CK átvirtina nuostatà, kad kreditoriaus reikalavimo teisë, bûdama turtine teisë, 
yra savarankiðkas civiliniø teisiniø santykiø objektas, todël gali bûti perleista kitam asmeniui 
bendraisiais pagrindais (CK 1.112 str.) Vienoje ið civiliniø bylø Lietuvos Aukðèiausiasis Tei-
smas yra iðsakæs nuomonæ, „kad reikalavimo teisë plaèiàja prasme yra sàvokos „turtas“ su-
dëtinë dalis. Tai reiðkia, kad reikalavimo teisës perleidimui turi bûti taikomi bendrieji turto 
                                                 

1 Vėliau pateiksime mokslininkų nuomones, kritikuojančias šį požiūrį.  
2 Faktoringo santykius reglamentuoja CK Šeštosios knygos XLV skyrius. 
3 Pvz., Rusijos mokslininkas V. A. Belovas daro išvadą, kad „turtinės teisės negali ir neturi būti (…) pri-

skiriamos turtui. (…) „turtinės teisės iš viso nėra civilinių teisių objektas, o tai reiškia, kad neturi tokių svarbių 
savybių kaip apyvartumas, t. y. negali pereiti iš vieno turėtojo kitam. Tokioms teisėms atsiradus, jos turi ir baigtis 
turimos to paties asmens, nes nei teisės, nei pareigos negali pakeisti savo turėtojo“ [3, p. 21]. Autorius daro 
išvadą, kad negali būti kalbama apie teisių perdavimą, o tik apie asmenų pasikeitimą prievolėje.  
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perleidimà reguliuojanèiø civilinës teisës normø principai“.1 Ið tiesø CK 1.112 straipsnio 2 da-
lyje nevienareikðmiðkai nurodoma, kad turtinës teisës gali bûti perduodamos arba paveldi-
mos. Be to, CK 6.305 straipsnyje nurodyta, kad pirkimà–pardavimà reglamentuojanèios 
normos taikomos turtiniø teisiø pirkimui–pardavimui tiek, kiek tai neprieðtarauja ðiø teisiø 
prigimèiai ir esmei. Turtinës teisës gali bûti mainomos (CK 6.432 str. 2 d.), turtiniø teisiø 
(reikalavimo) neatlygintinis perdavimas nuosavybës teise apdovanotajam sudaro dovanoji-
mo sutarties dalykà (CK 6.456 str. 1 d.), o ákeitimas apima ir turtiniø teisiø ákeitimà (CK 4.198 
str.). Kyla klausimas, ar remiantis nurodytais CK straipsniais galima daryti iðvadà, kad 
reikalavimo teisë gali bûti parduota, dovanota, paveldëta (CK 1.112 str. 2 d.) kaip ir daiktas? 
Ar kodeksas tokiu bûdu iðpleèia daikto sàvokà á jà átraukdamas ir turtines teises? Jei turtinæ 
teisæ galima parduoti, padovanoti, palikti testamentu, ar reikalinga dar ir reikalavimo perlei-
dimo (cesijos) teisinë reglamentacija?  

Atsakymas á ðiuos klausimus sietinas su paèios turtinës teisës, kaip civiliniø teisiø ob-
jekto, specifiðkumu, nes ji skiriasi nuo daikto tuo, kad yra nemateriali bei kyla ið asmenø 
santykiø, egzistavusiø dar iki reikalavimo perleidimo santykiø. Taigi ðiuo atveju santykiai yra 
trinariai: tarp kreditoriaus ir skolininko bei naujo prievolës dalyvio – naujojo kreditoriaus, ku-
ris ketina pakeisti pirminá kreditoriø. Ðie santykiai kyla dël reikalavimo teisës, kuri atsiranda ið 
pagrindinës prievolës ir dabar yra cesijos dalykas. Perkamas arba kitaip perleidþiamas 
daiktas paprastai yra pardavëjo nuosavybës teisës objektas ir ði jo teisë nepriklauso nuo jo-
kiø kitø asmenø veiksmø. Ar kreditorius turës galimybæ ágyvendinti reikalavimo teisæ, ar ne, 
priklauso nuo skolininko, kuris yra jam ásipareigojæs. Taigi ðiuo atveju prievolë tæsiasi, tik joje 
atsiranda naujas prievolinio teisinio santykio dalyvis – cesionaras. Todël ir reikia atskirai 
reglamentuoti asmenø pasikeitimo prievolëje procedûrà bei atsisakymà reikalavimo teisës 
atsiþvelgiant á tai, koks konkretus turtinës teisës atsisakymo bûdas yra pasirinktas (pardavi-
mas, dovanojimas ir pan.)2. Norint pakeisti ðalis prievolëje jos nesugriaunant bûtina naudotis 
cesijos institutu, o atskiras sutarèiø rûðis reglamentuojanèios normos èia taikomos subsidia-
riai. 

Reikia sutikti su M. I. Braginskiu ir V. V. Vitrianskiu, kurie teigia, kad pati cesija negali 
bûti vadinama sutartimi, o turtiniø teisiø judëjimas vyksta konkreèiø civiliniø sutarèiø, kuriø 
dalykas yra turtas, pagrindu [7, p. 465]. Taigi perleidþiant teises gali bûti sudaromos ne ce-
sijos sutartys, o tik reikalavimo pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar kitokios perleidimo su-
tartys3. Taèiau tai, kad reikalavimas, bûdamas turtine teise, gali bûti perkeliamas kitam 
asmeniui sudarant pirkimo–pardavimo ar kità perleidimo sandorá, jokiu bûdu nereiðkia, kad 
Lietuvos CK taip iðplëtë daikto sàvokà. Tokiu atveju tik atsisakoma tradicinio kontinentinës 
teisës poþiûrio á daiktinæ teisæ ir tuo tikslu patikslinama nuosavybës teisës objekto sàvoka si-
ejant jà su civilinës teisinës apyvartos objektu. „Apyvartoje subjektai vienas kità suvokia tik 
kaip savininkà ar subjektà, turintá savininko ágaliojimus arba kitokias savininko jam suteiktas 
teises disponuoti turtu. Todël apyvartos objektas bet kokiu atveju negali bûti toks turtas, ku-
ris nëra nuosavybës teisës objektas“ [9, p. 75]4. 
                                                 

1 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gegužės 15 d. nutartis civi-
linėje byloje AB „Lietuvos žemės ūkio bankas“ v. AB „Šėtos sūrinė“, Nr.3K-3–545/2000, kat. 14. 

2 D. Ambrasienė nurodo, „kad reikalavimo perleidimo sutartimi perleidžiamas ne daiktas, o reikalavimo teisė. 
Todėl vertinant cesijos teisinius santykius būtina išskirti 3 dalykus: 1) prievolę, iš kurios atsirado teisės, esančios 
reikalavimo perleidimo dalyku; 2) sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujam kreditoriui reika-
lavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindas); 3) patį cesijos sandorį, kuriuo perleidžiamas 
reikalavimas (atsisakoma reikalavimo teisės)“ [6, p. 97]. 

3 Pažymėtina, kad CK 3.103 straipsnis reglamentuoja cesijos sutarties formą. Tai reiškia, kad reikalavimo per-
leidimas laikomas sutartimi. V. Mikelėnas, komentuodamas CK 6.101 straipsnį, patį reikalavimo teisės perleidimą 
laiko sutartimi, vartoja sąvoką „cesijos sutartis“ ir vėliau teigia, kad „reikalavimo teisė gali būti perleista atlygintinai, 
pavyzdžiui, parduota (CK 6.306, 6.425–6.427 str.), arba neatlygintinai, pavyzdžiui, padovanota (CK 6.456 str.)“ [8, 
p. 139–140]. Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių, manytume, tikslingiau vartoti sąvoką „reikalavimo perleidimo 
forma“, o ne „reikalavimo perleidimo sutarties forma“. 

4 Kitokią nuomonę pateikia V. A. Belovas savo veikale „Singuliarinis teisių perėmimas prievolėje“ teigdamas, 
kad teisės negali būti nuosavybės teisės objektu, nes „subjektinės teisės ir teisinės pareigos negali būti kitų 
subjektinių teisių ir pareigų objektais (...), teisės ir pareigos negali egzistuoti pačios savaime, nepriklausomai nuo 
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Paprastai paaiðkinama ir tai, kad Rusijos CK, reglamentuodamas faktoringo santykius, 
vartoja „reikalavimo pirkimo“ sàvokà. Pats faktoringo institutas yra anglosaksiðkosios pri-
gimties, atsirado ir vystësi Anglijoje bei JAV ir tik gerokai vëliau ásitvirtino kontinentinëje Eu-
ropoje. Suprantama, kad ðiuos institutus perkëlus á senas kontinentinës teisës tradicijas 
puoselëjanèiø ðaliø kodeksus atsiranda tam tikri teisës sistemø poþiûriø skirtumai. Tai vienas 
modernios civilinës teisës „globalëjimo“ pavyzdþiø, kai ne tik nyksta ribos tarp vieðosios ir 
privatinës, daiktinës ir prievolinës teisës, bet ir tarp paèiø teisës sistemø poþiûrio á atskirus 
civilinës teisës institutus. Lieka tik sutikti su nuomone, kad „teisës tyrinëtojai XX a. pagrástai 
laiko anglosaksø ir kontinentinës civilinës teisës integravimosi amþiumi, kuriam pirmiausia 
bûdingas grieþtø ribø tarp daiktinës ir prievoliø teisës iðnykimas, pasireiðkiantis tuo, kad 
daiktinës teisës instituto normos pritaikomos prievolinëms teisëms, kaip teisiø objektams, 
suteikiant joms daikto statusà“ [10, p. 200]. 

Ðiandien jau yra bûtina, kad reikalavimas, kaip ir bet kuris kitas turtas, galëtø bûti per-
leistas vien susitarimu tarp cedento ir cesionaro be jokiø papildomø apribojimø ir forma-
lumø. Atsiradus faktoringo santykiams, iðkilo poreikis dar labiau liberalizuoti reikalavimo 
perleidimo teisinius santykius. Ðiuolaikinëje pinigø ir kreditø apyvartoje atsiradæ faktoringo 
santykiai dar labiau modifikavo klasikinæ cesijà. 
 
 

2. Reikalavimo perleidimo ir faktoringo santykis 
 

Kaip jau minëta, faktoringo sutartis atsirado plëtojantis reikalavimo perleidimo teisi-
niams prievoliniams santykiams. Kyla klausimas, koks santykis egzistuoja tarp ðiø dviejø 
institutø, juo labiau kad CK yra reglamentuoti ir faktoringo, ir reikalavimo perleidimo teisiniai 
santykiai. Ar faktoringà galima laikyti cesijos rûðimi, ar cesija yra tik vienas ið sudëtiniø fakto-
ringo santykiø elementø?  

Jei laikytumës nuomonës, kad faktoringas yra viena ið cesijos rûðiø, kyla klausimas, 
dël kokiø prieþasèiø faktoringo sutartis yra reglamentuota CK specialiojoje dalyje prie atskirø 
sutarèiø rûðiø (Ðeðtosios knygos XLV skyrius)? Cesijos sandoriai gali bûti labai ávairûs. Tai 
priklauso nuo to, koká teisiø perleidimo bûdà pasirinko cedentas ir cesionaras (reikalavimo 
teisës pirkimà, dovanojimà ar kt.), taèiau jie visi nëra reglamentuojami atskiruose CK specia-
liosios dalies skyriuose kaip faktoringas.  

Ar faktoringo santykiams taikytinos reikalavimo perleidimà reglamentuojanèios CK 
normos (Ðeðtosios knygos VI skyrius (6.101–6.110 str.))? Jei taip, tai ar cesijos normos nëra 
perteklinës reglamentuodamos tuos paèius santykius? Á daugelá ðiø klausimø galima atsakyti 
tik iðnagrinëjus cesijos ir faktoringo santyká ir padarius atitinkamas iðvadas.  

Neabejotina, kad cesija ir faktoringas yra neatsiejamai susijæ. Literatûroje pasitaiko 
nuomoniø, kad faktoringas, bûdamas ypatinga cesijos rûðimi, turëdamas já kvalifikuojanèiø 
poþymiø, yra bene vienintelë cesijos rûðis, reglamentuota CK specialiojoje dalyje1. Taèiau 
akivaizdu, kad faktoringo santykiai gerokai nutolo nuo cesijos ir apima daug sudëtingesnius 
santykius nei vien tik reikalavimo perleidimas. Faktoringo santykiams subsidiariai turëtø bûti 
taikomos ne tik reikalavimo perleidimà reglamentuojanèios normos, bet ir normos, regla-
mentuojanèios daugelá kitø civiliniø teisiniø santykiø. 1964 m. CK faktoringo santykiai ne-
buvo reglamentuojami, taèiau praktikoje faktoringo sutartys buvo sudaromos. Remiantis tuo 
metu galiojusiu CK, sudarant faktoringo sutartá, be reikalavimo perleidimo, buvo vadovauja-
masi normomis, reglamentuojanèiomis pirkimà–pardavimà (klientui (cedentui) parduodant 
reikalavimà); laidavimà (kai faktoringas bûdavo sudaromas numatant regreso teisæ, aptariant 
kliento atsakomybæ finansuotojui); pavedimo (finansuotojo (cesionaro) ir skolininko ar finan-
suotojo (cesionaro) santykiuose su treèiaisiais asmenimis teikiant klientui papildomas pa-
                                                                                                                                                         
subjektų (asmenų). Nebūna teisių ir pareigų, nepriklausančių niekam“. Tokią nuomonę palaikė ir kitas Rusijos 
teisininkas V. A. Riasencevas [3, p. 19]. 

1 Plačiau žr. [6, p. 96]. 
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slaugas); paskolos (kredito) (teikiant klientui finansavimà) bei kitus santykius reglamentuo-
janèiomis normomis. Akivaizdu, kad ir atsiradus teisiniam faktoringo reglamentavimui minëtø 
sutarèiø teisines konstrukcijas galima laikyti faktoringo sutarties elementais. Taèiau nagri-
nëjant faktoringo santykiø teisinæ prigimtá matyti, kad faktoringo sutartyje jos prarado savo 
tikràjá pavidalà, todël tarp áprastø konstrukcijø ir faktoringo sandoriø galima rasti esminiø 
skirtumø.  

Reikia pripaþinti, kad faktoringas perþengia paprastos cesijos ribas, nors ji iðlieka ðio 
sandorio esminis elementas. Juo labiau kad ir pati faktoringo samprata CK 6.903 straipsnyje 
formuluojama taip: „Faktoringo sutartimi viena ðalis (finansuotojas) perduoda arba ásiparei-
goja perduoti kitai ðaliai (klientui) pinigines lėšas kliento (kreditoriaus) piniginio reikalavimo, 
susijusio su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu trečiajam asmeniui (skoli-
ninkui) sąskaita, o klientas perleidþia arba ásipareigoja perleisti finansuotojui piniginá reikala-
vimà prieð skolininkà (finansavimas su sàlyga perleisti piniginá reikalavimà) ir mokëti sutar-
tyje numatytà atlyginimà.” Normos formuluotëje pabrëþiama, kad pirmiausia kreditorius per-
duoda pinigines lëðas klientui ir uþ tai gauna reikalavimo teisæ á skolininkà. Pati normos for-
muluotë faktoringo santykius daro artimesnius paskolai nei cesijai (finansuotojas perduoda 
klientui pinigines lëðas). Juo labiau kad neatlygintinis faktoringas, kitaip nei cesija, negali-
mas. Taigi cesija faktoringo atveju yra tik akcesorinio pobûdþio, t. y. nëra savarankiðka, o tik 
papildo pagrindiná faktoringo sandorá bûdama cedento skolos gràþinimo finansuotojui (ce-
sionarui) priemone, apmokëjimo bûdu. Darytina iðvada, kad reikalavimo perleidimas finan-
savimo sandoriuose yra laikytinas ypatinga, komercinio pobûdþio cesijos rûðimi. Toks rei-
kalavimo perleidimas nëra savarankiðkas, taèiau yra finansavimo sandorio dalis. 

Kadangi piniginis reikalavimas yra viena ið turtiniø teisiø, akivaizdu, kad jà perleidþiant 
subsidiariai taikomos cesijà reglamentuojanèios normos: reikalavimo teisës perleidimas ne-
turi paþeisti skolininko teisiø ir labiau suvarþyti jo prievoles; reikalavimo ágijëjui pereina ir 
prievolës ávykdymui uþtikrinti nustatytos teisës bei kitos papildomos teisës; draudþiama 
perleisti reikalavimà, kurio negalima iðieðkoti. Suprantama, kad perleisti piniginá reikalavimà 
yra nereikalingas skolininko sutikimas, taèiau ir faktoringo santykiuose bus taikoma bendroji 
norma, kad toks sutikimas privalomas, jei kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminæ 
reikðmæ. 

Ástatymas nëra nustatæs faktoringo sutarties, kuria perleidþiamas reikalavimas, specia-
lios formos. Ðiuo atveju mutatis mutandis turëtø bûti taikomi reikalavimai, nurodyti regla-
mentuojant cesijà (CK 6.103 str.), t. y. reikalavimo perleidimo formai taikomi tokie pat reika-
lavimai kaip ir pagrindinei prievolei. Taèiau èia susiduriame su anksèiau nagrinëta „cesijos 
sutarties“ problema. Jei laikytumës M. I. Braginskio, D. Ambrasienës nuomonës, kad cesijos 
negalima laikyti savarankiðka sutartine konstrukcija1, o reikalavimas gali bûti perleidþiamas já 
parduodant, dovanojant ir pan. Kokia sandorio forma turëtø bûti, jei reikalavimas, kilæs ið 
skolininko prievolës sumokëti uþ pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu parduotà daiktà kre-
ditoriui, kreditoriaus yra dovanojamas treèiajam asmeniui – cesionarui? Jei dovanojamo rei-
kalavimo vertë yra didesnë nei penkiasdeðimt tûkstanèiø litø, tokia dovanojimo sutartis turi 
bûti notarinës formos (CK 6.469 str. 2 d.), taèiau, remiantis CK 6.103 straipsniu, ji turëtø bûti 
tokios formos, kokia buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis (pvz., paprastos raðytinës 
formos). Taigi kyla klausimas, koks tai sandoris – turtinës teisës dovanojimo ar neatlygintinis 
cesijos sandoris? Remiantis anksèiau minëtø mokslininkø nuomone, tai turëtø bûti dovano-
jimo sandoris, taèiau ar tai reiðkia, kad neturi bûti taikomas CK 6.103 straipsnis? Darytina lo-
giðka iðvada, kad cesijos forma neturëtø priklausyti nuo pagrindinës prievolës formos, nes, 
kaip jau minëta anksèiau, reikalavimo perleidimo teisinis santykis apima ne tik patá reikala-
vimo teisës perleidimà (reikalavimo teisës atsisakymà), prievolæ, ið kurios atsirado teisës, 
esanèios reikalavimo perleidimo dalyku, taip pat ir perleidimo pagrindà – sandorá, kurio 
pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisæ. Taigi jei lai-

                                                 
1 Plačiau žr. [7, p. 466]; [6, p. 98]. 
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kytumës nuomonës, kad cesija yra nesavarankiðkas, kauzalus sandoris ir teisiø perleidimas 
vyksta konkreèios teisinës konstrukcijos pagrindu (reikalavimo pirkimo, dovanojimo ir pan.), 
tai tokios sutarties formai ir turi bûti taikomos pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir pan. sutar-
èiø formos klausimus reglamentuojanèios normos.  

Faktoringo atveju reikalavimo perleidimas gali bûti iðimtinai atlygintinis ir kylantis ið ri-
boto prievoliniø santykiø rato (prekiø pardavimo, paslaugø teikimo arba darbø atlikimo)1. 
Taigi reikalavimas visuomet bus perkamas, todël formos problema paprastai neiðkyla. Be to, 
praktikoje sudaromos iðimtinai raðytinës formos faktoringo sutartys, nes tokius reikalavimus 
kelia ir Finansø ástaigø ástatymas2. 

Ið faktoringo santykius reglamentuojanèiø normø vargu ar galima nustatyti, koks tai yra 
sandoris pagal pagrindo (teisinio tikslo) jame nurodymà. Nuo to tiesiogiai priklauso teisiniai 
ðio sandorio negaliojimo padariniai: ar pagrindinei prievolei, ið kurios kyla reikalavimas, ne-
galiojant negalios ir faktoringo sutartis? Kadangi cesija sudaro faktoringo sutarties pagrindà, 
á ðá klausimà galima atsakyti tik þinant, ar cesijos sandoris yra abstraktus, ar kauzalus.  

Romënø civilinë teisë numatë, kad prievolës pagrindas (causa) yra artimiausias tiesio-
ginis, reikðmingiausias tikslas, dël kurio sudaryta sutartis. Formaliosios sutartys – atsietos 
nuo savo pagrindo – vadinamos abstrakèiomis. Kauzaliomis sutartimis buvo vadinamos su-
tartys, kuriø galiojimas priklausë nuo jø pagrindo tinkamumo [12, p. 219]. Taigi formaliø 
(abstrakèiø) sutarèiø skyrimas nuo kauzaliø romënø teisëje buvo pagrástas tuo, ar sudaryto 
sandorio galiojimas priklauso, ar nepriklauso nuo jo pagrindo. 

Pagal bendras taisykles sandorio galiojimas priklauso nuo jo pagrindo – tiesioginio 
teisinio tikslo. Sandoris, sudarytas laikantis visø teisës aktø reikalavimø, taèiau neturintis pa-
grindo, yra laikomas negaliojanèiu. Taèiau ástatymas gali numatyti atvejus, kada teisinio pa-
grindo nebuvimas (ar jo nenurodymas) nedaro átakos sandorio negaliojimui. Tokie abstrak-
tûs sandoriai gali bûti leidþiami ástatymo. Pavyzdþiui, tinkamai áformintas vekselis yra galio-
jantis nepriklausomai nuo pagrindo, kuriuo remiantis jis buvo iðduotas3.  

Teorijoje plëtojama diskusija apie abstrakcijos principà cesijos sandoriuose ir tai daþ-
nai laikoma cesijos instituto esminiu klausimu, taèiau vienos nuomonës ðiuo klausimu nëra. 
Ðios problemos pagrindimas doktrinoje tiesiogiai atsispindi ir ástatymo normose. Atsakymas 
á ðá klausimà taip pat susijæs su teorine diskusija, ar reikalavimo perleidimas gali bûti laiko-
mas savarankiðka sutartimi.  

Cessio romënø civilinëje teisëje buvo laikoma abstrakèiu sandoriu, t. y. reikalavimo 
galiojimas nepriklausë nuo pagrindo, dël kurio reikalavimas buvo perleistas. Taigi pagrindi-
nës prievolës, kurios pagrindu sudarytas cesijos sandoris, negaliojimas nedarë átakos pa-
èios cesijos sandorio negaliojimui – tai nekeièia cesionaro ir skolininko santykiø.  

Jei pripaþintume, kad cesija yra abstraktus sandoris, tai skolininko ásipareigojimas 
naujajam kreditoriui iðliks ir jo ásipareigojimams nedarys jokios átakos tai, kad pagrindinis jo 
ir kreditoriaus sudarytas sandoris buvo pripaþintas negaliojanèiu.  

Taigi abstrakcijos principo reikðmë yra esminë, nuo to priklauso tolesni naujojo ir pir-
minio kreditoriaus santykiai, taip pat ir skolininko veiksmai naujojo kreditoriaus atþvilgiu. 
Vekselio atveju skolininkas privalës ávykdyti prievolæ – sumokëti vekselyje nurodytà sumà 
vekselio turëtojui, nesvarbu, árodys, kad iðraðyti vekselá nebuvo teisinio pagrindo, ar ne. To-

                                                 
1 Faktoringo sutartis gali būti sudaroma cedentui perleidžiant piniginį reikalavimą finansuotojui dar ir turint 

tikslą užtikrinti cedento prievolių finansuotojui įvykdymą (CK 6.903 str. 2 d.). 
2 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 2 dalis numato: „Finansų įstaigos sandoriai, turintys galimos rizikos 

požymių, turi būti sudaryti raštiškai. Finansų įstaiga, veikdama kapitalo ir pinigų rinkose, gali sudaryti sandorius ir 
žodžiu, tačiau informacija apie tokių sandorių sudarymą vėliau turi būti išdėstyta raštiškai arba kita leidžiančia 
atskleisti sandorius forma“ [11].  

3 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 19 straipsnis nurodo, kad „įsipareigoję pagal vekselį asmenys 
gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba 
ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko 
nenaudai“ [13]. 
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kias sandoriø galiojimo iðimtis ástatymø leidëjas daro tam, kad tokia mokëjimo priemonë 
kaip vekselis turëtø kuo didesná apyvartumà ir bûtø paprasta jà naudoti.  

Reikalavimo, kaip turtinës teisës, perleidimas taip pat labai reikðmingas civilinëje apy-
vartoje. Ypaè tai akivaizdu faktoringo santykiuose. Taèiau ar cesijos sandoris abstraktus ir 
nepriklauso nuo savo pagrindo?  

Ðiuo klausimu pateikiame keletà skirtingø nuomoniø.  
Ádomu tai, kad tarybiniø mokslininkø darbuose sandoriø skirstymas á abstrakèius ir 

kauzalius buvo ignoruojamas, toks skirstymas buvo laikomas „nereikðmingu ir scholastiniu“ 
[14, p. 32–33]. Tarybinei teisei nepriimtinas toks iðskirtinis kreditoriaus teisiø átvirtinimas, kad 
skolininkui nebûtø leidþiama remtis tuo, jog negalioja pagrindas, ið kurio kyla kreditoriaus 
teisë. Tarybinei teisei svetimas formalus poþiûris (…) Apie reikalavimo teisës abstraktumà 
ástatymas neuþsimena, vadinasi, nëra pagrindo kalbëti apie jà kaip abstrakèià” [15, p. 224]. 
Ðiuolaikiniai rusø mokslininkai vis dar palaiko I. B. Novickio nuomonæ, kad bûtina abstrak-
taus sandorio galiojimo nuoroda á jo abstraktumà paèiame ástatyme [16, p. 158; 17, p. 234], 
t. y. reikalinga bent jau uþuomina, kad, pavyzdþiui, ásipareigojimas apmokëti vekselá yra be-
sàlyginis (be iðlygø). Taèiau toks vertinimas ðiuolaikinës teisës poþiûriu atrodo atgyvenæs. 
Nors negalima be iðlygø palaikyti kitos, kraðtutinës V. A. Belovo nuomonës, kad „iðoriðkai 
abstraktø sandorá galime atpaþinti vien ið to, jog bet kokio sandorio turinyje nëra nurodytas 
ekvivalentas uþ teisës suteikimà. Jei sutartyje kalbama apie tai, kad viena ðalis ásipareigoja 
perduoti kitai tam tikrà daiktà nenurodydama jo perdavimo pagrindo (neuþsimenama apie 
tai, ar uþ ðità daiktà bus gaunami pinigai, ar kitas daiktas, ar jis dovanojamas, ar nuomoja-
mas (…), prieð mus – abstraktus sandoris (…)“ [3, p. 135]. Taèiau toks poþiûris leistø bet 
kurá sandorá, sudarytà tik dël akiø, neturint teisinio tikslo, laikyti galiojanèiu argumentuojant, 
kad jis yra abstraktus.  

Toliau samprotaudamas V. A. Belovas prieina prie iðvados, kad reikalavimo perleidi-
mas yra abstraktus sandoris1, nes jis gali bûti sudaromas ávairiais pagrindais. Jo nuomone, 
toks ástatymo leidëjo galimø pagrindø nutylëjimas leidþia daryti iðvadà, kad pagrindas ne-
daro átakos ðiø sutarèiø teisinei prigimèiai, kartu ir jø pagrindu atsirandanèiø santykiø turiniui. 
Mokslininkas kaip argumentà pateikia ir faktà, kad istoriðkai cesija plëtojosi kaip abstraktus 
sandoris2.  

Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas vienoje ið savo nutarèiø nurodo, kad „kiekvieno þmo-
gaus valios veiksmo prieþastis yra jo ûkiniai, buitiniai, kultûriniai ir kiti poreikiai. Jie lemia 
asmens norà (vidinæ valià) sudaryti sandorá. Sandoris pagal CK 40 straipsná (1964 m. ásta-
tymo redakcija) yra valios aktas, sàmoningai nukreiptas tam tikram teisiniam tikslui pasiekti. 
Teisinæ reikðmæ turi tik tiesioginis teisinis tikslas. Nuo jo priklauso sandorio teisinë prigimtis 
(sandorio pagrindas)“. Manytume, kad kiekvienas sandoris turi savo teisiná tikslà. Veiksmø 
be pagrindo, tikslo nebûna. Taèiau tik iðimtiniais atvejais ástatymø leidëjas leidþia jo nenuro-
dyti paèiame sandoryje. O toks pagrindo nenurodymas nedaro jo negaliojanèio ne todël, 
kad tai leidþia ástatymas, bet ástatymo normos yra suformuluotos patvirtinant tai, jog ðis pa-
grindas tampa nereikðmingas dalyviams, naujai stojantiems á prievolinius teisinius santykius, 
– pirminio sandorio trûkumai nedaro átakos perleidimui, kuris traktuojamas kaip savarankið-
kas sandoris. Taigi kreditoriui, ginanèiam savo teises teisme, nereikës árodinëti savo teisiø 
pagrástumo.  

Ir D. Ambrasienë teigia, kad „reikalavimo perleidimas niekada nevykdomas savaime, 
tik dël to, kad ankstesnis kreditorius perduotø reikalavimà naujajam. Ðalys, sudarydamos 

                                                 
1 Tokios nuomonės yra ir L. A. Novoselova. Plačiau žr.: Л. А. Новоселова. Уступка права требования по 

договору. C. 15. 
2 Tame pačiame veikale vėliau V. A. Belovas, manydamas, kad cesija yra abstraktus sandoris, teigia, jog 

reikalavimo teisės pirkimo–pardavimo sandoris skiriasi nuo jos cesijos sandorio, nes perkant reikalavimo teisę jau 
pačiame šio sandorio pavadinime nurodomas jo teisinis tikslas (pagrindas), o reikalavimo teisės cesija nepri-
klauso nuo jos pagrindo. Po tokios išvados tampa nesuprantama, kokiais atvejais įmanomas abstraktus reika-
lavimo teisės perleidimo sandoris. Negalima sutikti su autoriaus teiginiu, kad vien sutarties pavadinimas abstraktų 
sandorį paverčia kauzaliu. 
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reikalavimo perleidimo susitarimà, turi koká nors tikslà (ávykdyti prievolæ, atsiradusià ið 
pirkimo–pardavimo sutarties reikalavimo perleidimu, padovanoti reikalavimo teisæ, gràþinti 
reikalavimo perleidimu skolà ir pan.)“ [6, p. 97]. 

Taip pat reikia sutikti su kitos mokslininkës L. G. Efimovos nuomone, jog „perduodant 
daiktà pagal pirkimo–pardavimo sutartá, ðis daiktas negali bûti perduotas be pagrindo. Lygiai 
taip pat turi bûti ir perduodamø teisiø pagrindas, jei sandoris, kurio pagrindu ji yra perduo-
dama, yra kauzalus. Reikalavimo perleidimo, atsiradusio ið atlygintiniø sandoriø, pagrindas 
yra toks pats kaip ir pagrindinio sandorio“ [18, p. 34]. 

Kokio poþiûrio laikosi Lietuvos civilinë teisë? Atsiþvelgiant á anksèiau pateiktas moksli-
ninkø diskusijas, teismø praktikà, teisës aktus, galima daryti iðvadà, ar cesijos sandorio ga-
liojimui turi átakos pagrindinë prievolë (cesijos sandorio pagrindas).  

Manytume, kad CK patvirtina nuomonæ, jog tiek cesijos, tiek faktoringo sandoriai yra 
laikomi kauzaliais, nes abiem atvejais CK numato, jog cedentas atsako uþ reikalavimo nega-
liojimà (CK 6.105 str., 6.906 str. 1 d.). CK 6.107 straipsnio 3 dalis numato skolininko prievolæ 
praneðti naujajam kreditoriui, jei skolininkas pareiðkia ieðkiná pradiniam kreditoriui dël juridi-
nio fakto, ðis faktas darys tiesioginæ átakà reikalavimo perleidimo sandoriui, skolininkas netu-
rës ávykdyti prievolës cesionarui ir tai pastarajam sukels cedento atsakomybæ. Tuo tarpu 
esant abstrakèiam sandoriui, skolininko galimybës gintis prieð jam pateiktà reikalavimà ávyk-
dyti prievolæ yra ribotos, nes skolininkas gali pateikti argumentus, kad yra negaliojantis pats 
perleidimo, o ne pagrindinis sandoris. 

Jei cesijà laikytume abstrakèiu sandoriu, teisiø perëmëjo neturëtø dominti pirminiai 
skolininko ir cedento santykiai – sandorio teisinis pagrindas, todël ir neatsirastø pareiga 
cedentui arba cesionarui informuoti skolininkà apie reikalavimo perleidimà, nes skolinin-
kas neturi teisës atsisakyti ávykdyti prievolæ teisiø perëmëjui, jei ðis pateikia árodymø, kad yra 
reikalavimo savininkas (pvz., tinkamai áformintà vekselá). Taèiau matome, kad ástatymas rei-
kalauja informuoti skolininkà apie reikalavimo perleidimà tiek cesijos, tiek faktoringo atveju 
(CK 6.106, 6.109 ir 6.909 str.).  

Taip pat bûtø nepaaiðkinamas ástatymø leidëjo poþiûris reikalavimo teisæ leidþiant pa-
rduoti, dovanoti, ákeisti ir pan., nes ðios sutartys (pirkimo–pardavimo, dovanojimo, ákeitimo) 
yra akivaizdþiai kauzalios.  

Apibendrinant galima padaryti ðias iðvadas: 
1) cesija yra nesavarankiðkas sandoris ir neturi grieþtai apibrëþtos vietos sutarèiø 

sistemoje, todël:  
– reikalavimo perleidimo santykiai yra reglamentuoti CK bendrojoje dalyje; 
– reikalavimas gali bûti perleidþiamas naudojantis CK specialiojoje dalyje numatyto-

mis sutarèiø teisinëmis konstrukcijomis atsiþvelgiant á tai, kokio teisinio tikslo ðalys 
siekia – nusipirkti reikalavimo teisæ, jà padovanoti, iðmainyti, ákeisti, palikti testa-
mentu ar pan.; 

– atskiras sutarèiø rûðis reglamentuojanèios CK normos nurodo, kad jos taikomos ir 
perleidþiant turtines teises. Taèiau ðios normos perleidþiant reikalavimà turi bûti 
taikomos subsidiariai;  

– jei cesija yra nesavarankiðkas sandoris, jos forma negali priklausyti nuo pagrindi-
nio sandorio, ji turi bûti nustatoma sudarant konkretø reikalavimo perleidimo san-
dorá, pagal já reglamentuojanèias normas. 

2) faktoringas yra savarankiðkas sandoris, kurio reglamentacija pateikiama CK kartu 
su atskiromis sutarèiø rûðimis: 
– perleidþiant reikalavimà faktoringo atveju, faktoringo nebegalima laikyti cesijos rû-

ðimi, nes ji pati sudaro tik vienà ið sudëtingø faktoringo santykiø elementø ir ðiems 
santykiams reikalavimo perleidimà reglamentuojanèios normos taikomos subsi-
diariai; 

– cesija faktoringo sutartyje yra laikytina ypatinga, komercine cesijos rûðimi, kuri 
nëra savarankiðko pobûdþio, taèiau yra finansavimo sandorio dalis. 
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3) cesija yra kauzalus sandoris, nes:  
– turi savo teisiná tikslà, kuris priklauso nuo pagrindinës prievolës;  
– negaliojant sandoriui, kuriuo remiantis buvo perleistas reikalavimas, tai daro 

tiesioginæ átakà reikalavimo perleidimo sutarèiai; 
– ástatymas numato pareigà informuoti skolininkà apie reikalavimo perleidimà, kitaip 

cesionarui atsiranda neigiamø pasekmiø; 
– skolininkas turi teisæ áskaityti savo reikalavimus, atsiradusius iki praneðimo apie 

reikalavimo perleidimà, pradiniam kreditoriui. 
4) faktoringas yra kauzalus sandoris, kurio teisinis tikslas yra savarankiðkas – piniginiø 

lëðø perdavimas kliento nuosavybën, ðiam ásipareigojant jas gràþinti perleidþiant tu-
rimus piniginius reikalavimus. Taigi santykiai tampa paskoliniais ir ðios sutarties 
tikslas – ne pirminës (originalios) prievolës ávykdymas, o, galima sakyti, piniginë 
paskola numatant ypatingà jos gràþinimo bûdà. 

 
„Grynosios“ cesijos ir faktoringo cesijos skirtumai bei faktoringà  

kvalifikuojantys poþymiai 
 

Kaip jau minëta, reikalavimo perleidimo ir faktoringo institutai turi esminiø skirtumø. 
Laikantis pateiktos iðvados, kad cesija yra tik faktoringo sutarties elementas, bûtina atskleisti 
„grynosios“1 ir faktoringo cesijos skirtumus2. Ðie skirtumai padës iðsiaiðkinti faktoringà 
kvalifikuojanèius poþymius, kuriø nesant konkreèios sutarties negalëtume laikyti faktoringo 
sutartimi.  

Dël anksèiau ðiame straipsnyje nagrinëtø prieþasèiø cesijos ir faktoringo institutai reg-
lamentuojami skirtinguose CK skyriuose. Kaip jau minëta, nagrinëjant ðiø institutø santyká, 
cesija faktoringo atveju yra tik akcesorinio pobûdþio. Taigi ðiame skyriuje, remiantis anks-
tesniame skyriuje padarytomis iðvadomis, bus nagrinëjamas cesijos faktoringo atveju, arba 
kitaip – faktoringo cesijos, ypatumai. Galima dràsiai teigti, kad cesijos ir faktoringo cesijos 
bei paèiø ðiø institutø reglamentavimo skirtumai atsirado vien dël teisiniø santykiø raidos, si-
ekiant padidinti reikalavimo teisës apyvartumà bei legalizuoti naujus finansavimo santykius. 
Tenkinat ekonominius poreikius, reikalavimo perleidimo santykiai ágijo naujà kokybinæ ið-
raðkà ir netgi virto piniginës prievolës ávykdymo finansuotojui bûdu. Taèiau, kaip matyti ið 
ankstesnio skyriaus iðvadø, faktoringo santykiø teisinë analizë neatsiejama nuo paèios ce-
sijos.  

Kaip vienà pagrindiniø skirtumø tarp cesijos ir faktoringo sutarèiø V. A. Belovas nurodo 
tai, kad „savarankiðka singuliarinë sukcesija niekaip nepriklauso nuo kitø sutarèiø [t. y. ce-
sija yra abstraktus sandoris – aut.], o sukcesijos likimas faktoringo atveju yra tiesiogiai nu-
lemtas pagrindinës prievolës“ [3, p. 168]. Taèiau jis taip pat teigia, kad cesijos santykius 
reglamentuojanèios normos faktoringo santykiams yra taikomos subsidiariai, bet cesija fak-
toringo atveju (arba pats faktoringo sandoris) jau nelaikoma abstrakèia. Prieðingai nei V. A. 
Belovas, manytume, kad cesijos tikslas atitinka pagrindinës prievolës nustatytà tikslà, o kaip 
jau buvo minëta, faktoringo sutarties atveju finansavimo tikslas – cedento ásipareigojimas 
ávykdyti savo skolos gràþinimo prievolæ perleidþiant reikalavimus skolininkui. Dël ðiø prieþas-
èiø faktoringo ir cesijos, kaip kauzaliø sandoriø, santykis aptariamas ðio straipsnio antroje 
dalyje, nagrinëjanèioje ðiø institutø bendrumus ir nepriskiriamas prie jø skirtumø.  

Faktoringo santykiuose, kitaip nei sutarèiø, sudaromø perleidþiant reikalavimà, gali 
dalyvauti ribotas subjektø skaièius. Nors tiek cesijos, tiek faktoringo atveju galima iðskirti 
dvi ðiø santykiø – vidiniø bei iðoriniø – grupes. Vidiniai susiklosto tarp cesionaro (finansuo-
tojo) ir cedento (kliento), o iðoriniai tarp cesionaro ir skolininko. Taèiau faktoringo atveju vi-
diniai santykiai yra ypatingi: jø dalyviais gali bûti tik finansuotojas – bankas arba kitas pelno 

                                                 
1 Tekste vartojama sąvoka „grynoji“ cesija reiškia cesiją, kuri yra reglamentuota CK 6.101–6.110 str. 
2 Kadangi pačia faktoringo sutartimi yra perleidžiamas reikalavimas, kai kur vietoj „faktoringo cesija“ vartojama 

„faktoringas “.  
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siekiantis juridinis asmuo, ástatymø nustatyta tvarka turintis teisæ vykdyti faktoringo veiklà 
(CK 6.904 str.), ir cedentas – paprastai juridinis asmuo (verslininkas), parduodantis prekes, 
teikiantis paslaugas arba atliekantis darbus. Faktoringo santykiuose jie vadinami finansuo-
toju ir klientu1.  

M. I. Braginskis, taip pat kiti mokslininkai – N. N. Agafonova, A. Erdelevskis – laikosi 
nuomonës, kad faktoringo sutarties dalykas yra ne kas kita kaip cesija [7, p. 467; 17, p. 295; 
21, p. 127]. Taèiau su tokia nuomone sunku sutikti, paèios cesijos ir cesijos, kaip faktoringo 
sutarties elemento, dalykas skiriasi.  

CK 6.909 straipsnis nurodo, kad „faktoringo sutarties dalyku, kuriam teikiamas finan-
savimas, gali bûti piniginis reikalavimas, pagal kurá jau yra suëjæs mokëjimo terminas (esa-
mas reikalavimas), taip pat atsirasianti teisë gauti pinigines sumas (bûsimas reikalavimas)“. 
Be to, ðis reikalavimas turi bûti aiðkiai apibrëþtas, kad já bûtø galima identifikuoti.  

Paþymëtina, kad ði CK norma suformuluota ydingai, nes faktoringo sutarties dalykui, t. 
y., pasak ástatymø leidëjo, piniginiam reikalavimui, finansavimas negali bûti teikiamas. Fakto-
ringo sutartimi yra finansuojamas klientas. Taèiau negalima sutikti ir su tuo, kad tik piniginis 
reikalavimas yra faktoringo sutarties dalykas, nes piniginis reikalavimas gali bûti paèios cesi-
jos (faktoringo sutartyje) dalyku, o faktoringo sutarties dalykas yra daug platesnis, apimantis 
patá finansavimo procesà. Tai piniginio reikalavimo perleidimas finansuotojui mainais á pini-
gus, taip pat kliento (cedento) piniginio reikalavimo perleidimas finansuotojui siekiant uþtik-
rinti jam prievoliø ávykdymà. Todël manome, kad CK 6.905 straipsnio 1 dalis turëtø bûti for-
muluojama taip: „Reikalavimo perleidimo, už kurį teikiamas finansavimas, dalyku faktoringo 
sutartyje gali būti piniginis reikalavimas, pagal kurį jau yra suėjęs mokėjimo terminas (esamas 
reikalavimas), taip pat atsirasianti teisė gauti pinigines sumas (būsimas reikalavimas)“.  

Taigi faktoringo cesijos dalykas yra tik piniginis reikalavimas, atsiradæs iðimtinai ið pre-
kiø pardavimo, darbø atlikimo, paslaugø teikimo (CK 6.903 str.), o paèios cesijos, regla-
mentuotos CK Ðeðtosios knygos VI skyriuje, dalyku gali bûti bet kokios teisës, taip pat ir pi-
niginiai reikalavimai, susijæ ir nesusijæ su cedento veikla.  

Faktoringo sutartis gali bûti sudaroma ne tik finansavimo tikslu, bet ir kaip prievolës 
ávykdymo uþtikrinimo priemonë (CK 6.903 str. 2 d.). Taèiau prievolë gali bûti uþtikrinama tik 
finansuotojui, kuris, kaip jau minëta, turi atitikti specialius ástatymo reikalavimus. 

CK Ðeðtosios knygos VI skyriuje reglamentuojamas reikalavimo perleidimo sandoris 
gali bûti neatlygintinis, taip pat reikalavimo teisë kitam asmeniui gali pereiti ástatymø pa-
grindu (CK 6.101 str. 4 d.), tuo tarpu faktoringo atveju reikalavimo teisë visada bus perkama 
finansuotojo ir perduodama tik sutartimi. 

Finansuotojui faktoringo sutartyje draudþiama pakartotinai perleisti reikalavimà, taèiau 
toks draudimas cesionarui nëra numatytas áprastos cesijos atveju (CK Ðeðtosios knygos VI 
skyriuje).  

CK leidþia faktoringo sutartimi cedentui perleisti reikalavimà, net jei tai yra uþdrausta jo 
sutartimi su skolininku – toks perleidimas nedaro jo negaliojanèio (CK 6.907 str.)2. Tokio lei-
dimo nëra ir negali bûti cesijos sandoriuose. Kaip pagrástai teigia D. Ambrasienë, „ið esmës 
ði nuostata prieðtarauja sutarties sàlygø privalomumo ðalims principui, taip pat yra iðimtis ið 
sutarèiø laisvës principo, ir tokià nuostatà pateisinti galima nebent verslo plëtojimo tikslais. 
Mat pasitelkus faktoringà verslininkams uþtikrinama galimybë gauti piniginiø lëðø ið finansi-
nio tarpininko“ [6, p. 102–103]. 

                                                 
1 Dažnai literatūroje finansuotojas dar vadinamas faktoriumi, pavyzdžiui, UNIDROIT konvencijoje dėl tarptau-

tinio faktoringo, priimtoje 1988 m. gegužės 28 d. Otavoje [19], o klientas – pardavėju, tiekėju. O Jungtinių Tautų 
(toliau – JT) konvencijoje dėl gautinų sumų perleidimo tarptautinėje prekyboje (2001 m.) [20] šalys vadinamos 
„assignor“ ir „assignee“ (cedentu ir cesionaru).  

2 Prekybinėje praktikoje sutartis sudarančios šalys dažnai susitaria dėl reikalavimo, kylančio iš sutarties, 
perleidimo negalimumo – pactum de non cedento sąlygos. Toks susitarimas užtikrina išimtinai skolininko (pirkėjo, 
paslaugų gavėjo) interesus, o kreditorius šiuo atveju susiduria su apribojimais disponuoti savo turtu. 
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L. G. Efimova pateikia faktoringo sandorá identifikuojanèius poþymius, skirianèius já 
nuo paprastos cesijos: galimybë perleisti bûsimà reikalavimà1; kliento atsakomybë uþ per-
leisto reikalavimo ávykdymà sutartyje nustatytais atvejais; teisë neinformuoti skolininko apie 
reikalavimo perleidimà [aut. – iðplaukia ið Rusijos CK 830 str. 1 p.]; draudimas perleisti rei-
kalavimà dar kartà, jei kitaip nenustatyta sutartimi; perleisto reikalavimo galiojimas net ir tuo 
atveju, jei perleisti reikalavimà buvo uþdrausta cedento ir skolininko sutartimi; iðskirtinai pini-
ginis prievolës pobûdis [18, p. 35]. 

JT konvencijoje dël gautinø sumø perleidimo tarptautinëje prekyboje, gautinø sumø fi-
nansavimo sandorá apibûdina anksèiau nurodyti poþymiai, iðskyrus iðimtinai piniginá jo po-
bûdá bei tolesnio reikalavimo perleidimo draudimà. Ðiam sandoriui taip pat bûdingi ir speci-
finiai bruoþai, skiriantys já nuo klasikinës cesijos. Be iðvardytø, dar paminëtini: santykiø „tri-
kampis“ tarp cedento, cesionaro ir skolininko. Minëtos konvencijos 20 straipsnio 2 dalies b 
punktas numato, kad, kitaip nei reikalavimo perleidimo sandoryje, finansavimo perleidþiant 
teisæ á gautinas sumas sutartyje cedentas visiðkai nëra paðalinamas ið prievolës. Jis, susita-
ræs su skolininku, net ir informuotas apie reikalavimo perleidimà, gali pakeisti pirminæ prie-
volæ ir ðie pakeitimai ápareigos cesionarà, taèiau tik tuo atveju, jei tokiems pakeitimas pritartø 
protingas cesionaras („a reasonable assignee would consent to the modification“) [20]. Ið 
pateikto pavyzdþio matyti, kad faktoringo santykiai dar labiau tolsta ne tik nuo cesijos, bet ir 
nuo tradicinio asmenø pasikeitimo prievolëje instituto. 

Visi anksèiau iðvardyti skirtumai leidþia identifikuoti faktoringo sandorá ir atskirti nuo 
panaðiø cesijos santykiø. Taèiau ne visus juos galime laikyti faktoringà kvalifikuojanèiais po-
þymiais, nes konkreèiame sandoryje ðalys dël jø gali ir nesusitarti. Taigi kyla klausimas, kada 
ið paþiûros reikalavimo perleidimo sandorá laikysime cesija, o kada faktoringu? 

D. Ambrasienë nurodo ðiuos faktoringà kvalifikuojanèius (palyginti su cesija) poþy-
mius: piniginá perleidþiamo reikalavimo pobûdá; iðankstinæ apmokëjimo formà; kad finan-
suotoju gali bûti tik bankas arba kitas pelno siekiantis juridinis asmuo, ástatymø nustatyta 
tvarka turintis teisæ vykdyti faktoringo veiklà [6, p. 105]. Taèiau negalima sutikti su nuomone, 
kad faktoringo sutartimi nebus laikoma sutartis, kuri bus sudaryta ne finansuotojo (t. y. as-
mens, neturinèio CK nurodytø finansuotojo poþymiø). Manytume, kad esminæ reikðmæ pri-
paþástant sutartá faktoringo sutartimi turi ne jos ðalys, o turinys. Taèiau jei ðioje sutartyje kaip 
finansuotojas veiks asmuo, neatitinkantis finansuotojui ástatymo keliamø reikalavimø, toks 
cesionaras turëtø atsakyti ástatymø nustatyta tvarka kaip sudaræs sandorá, kurio neturëjo tei-
sës sudaryti2.  

Apibendrinant anksèiau iðdëstytas nuomones bûtø galima iðskirti ðiuos faktoringo po-
þymius, kurie konkreèià sutartá leidþia laikyti faktoringo sutartimi: 

1) tik atlygintinai ir tik piniginis reikalavimas gali bûti perleidþiamas faktoringo sutar-
timi; 

2) draudimas perleisti reikalavimà dar kartà, jei kitaip nenustatyta sutartimi;  

                                                 
1 Rusijos CK, kitaip nei Lietuvos CK, reglamentuodamas reikalavimo perleidimą, nenumato galimybės perleisti 

būsimą reikalavimą [4]. 
2 Pažymėtina, kad CK 6.904 str. formuluotė „finansuotoju pagal faktoringo sutartį gali būti tik bankas ar kitas 

pelno siekiantis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti faktoringo veiklą“ yra labai 
dviprasmiška. Pagal CK faktoringas nėra licencijuojama veikla, todėl bet kuriam civilinės teisės subjektui sudarius 
tokią sutartį negalėtume jos ginčyti remdamiesi CK 1.83 straipsniu kaip sandorio, sudaryto asmens, neturinčio 
licencijos (ne teisės!) verstis tam tikra veikla. Tačiau minėto straipsnio formuluotė leidžia suprasti, kad finan-
suotojo statusas yra ypatingas ir įstatymai turi numatyti tam tikrus reikalavimus asmenims, galintiems šia veikla 
užsiimti. Finansų įstaigų įstatymas nurodo, kad faktoringas yra priskiriamas skolinimui ir laikomas finansine 
paslauga (3 str.). To paties įstatymo 9 straipsnio 3 dalis nurodo, kad „Įregistruota finansų įstaiga arba veikianti 
įmonė, priėmusi sprendimą verstis finansinių paslaugų teikimu, gali pradėti teikti finansines paslaugas tik gavusi 
licenciją (leidimą) jas teikti, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad tokia licencija (leidimas) yra būtina“ 
[11]. Kaip minėta, nei CK, nei kiti įstatymai tokio reikalavimo nenumato, todėl ir Finansų įstaigų įstatymo prasme 
kol kas faktoringo veiklą gali vykdyti bet kuris juridinis asmuo, steigimo dokumentuose deklaravęs, kad teikia 
finansines paslaugas ir jo veiklos pagrindinę dalį sudaro šių paslaugų teikimas (2 str. 42 d.). 
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3) perleisto reikalavimo galiojimas net ir tuo atveju, jei perleisti reikalavimà buvo uþ-
drausta cedento ir skolininko sutartimi; 

4) leidþiama susitarti dël atsakomybës cedentui (klientui) taikymo; 
5) iðliekantys trinariai santykiai (iðoriniai – tarp finansuotojo ir skolininko ir vidiniai – 

tarp finansuotojo ir kliento). 
 
 

Iðvados 
 

1. Piniginis reikalavimas, kaip turtinë teisë, yra ypatingas civiliniø teisiø objektas, daly-
vaujantis civilinëje apyvartoje.  

2. Cesija yra nesavarankiðkas sandoris ir neturi grieþtai apibrëþtos vietos sutarèiø si-
stemoje, todël: 

– reikalavimo perleidimo santykiai yra reglamentuojami CK bendrojoje dalyje; 
– reikalavimas gali bûti perleidþiamas naudojantis CK specialiojoje dalyje numatytomis 

sutarèiø teisinëmis konstrukcijomis atsiþvelgiant á tai, kokio teisinio tikslo ðalys siekia 
– nusipirkti reikalavimo teisæ, jà padovanoti, iðmainyti, ákeisti ar pan.; 

– atskiras sutarèiø rûðis reglamentuojanèios CK normos nurodo, kad jos taikomos ir 
perleidþiant turtines teises. Taèiau ðios normos perleidþiant reikalavimà turi bûti tai-
komos subsidiariai;  

– jei cesija yra nesavarankiðkas sandoris, jos forma negali priklausyti nuo pagrindinio 
sandorio. Ji turi bûti nustatoma sudarant konkretø reikalavimo perleidimo sandorá 
pagal já reglamentuojanèias normas. 

3. Faktoringas yra savarankiðkas sandoris, kurio reglamentacija pateikiama CK kartu 
su atskiromis sutarèiø rûðimis: 

– faktoringo negalima laikyti cesijos rûðimi, nes ji pati sudaro tik vienà ið sudëtingø 
faktoringo santykiø elementø ir ðiems santykiams reikalavimo perleidimà reglamen-
tuojanèios normos taikomos subsidiariai; 

– cesija faktoringo sutartyje yra laikytina ypatinga, komercine cesijos rûðimi, kuri nëra 
savarankiðko pobûdþio, taèiau yra finansavimo sandorio dalis. 

4. Cesija yra kauzalus sandoris, nes:  
– turi savo teisiná tikslà, kuris priklauso nuo pagrindinës prievolës;  
– sutarties, kurios pagrindu buvo perleistas reikalavimas (pagrindinei prievolei), nega-

liojimas daro tiesioginæ átakà reikalavimo perleidimo sandoriui; 
– ástatymas numato pareigà informuoti skolininkà apie reikalavimo perleidimà, prieð-

ingu atveju cesionarui atsiranda neigiamø pasekmiø; 
– skolininkas turi teisæ áskaityti savo reikalavimus, atsiradusius iki praneðimo apie reika-

lavimo perleidimà pradiniam kreditoriui. 
5. Faktoringas yra kauzalus sandoris, kurio teisinis tikslas yra savarankiðkas – perduoti 

lëðas kliento nuosavybën, ðiam ásipareigojant juos gràþinti perleidþiant turimus piniginius 
reikalavimus. Reikalavimo perleidimo santykiai virsta paskoliniais, ir ðios sutarties tikslas yra 
ne pirminës prievolës ávykdymas, o piniginë paskola numatant ypatingà jos gràþinimo bûdà. 

6. Cesijos ir cesijos faktoringo santykiø ir paèiø ðiø institutø reglamentavimo skirtumai 
atsirado dël verslo santykiø raidos, siekiant padidinti reikalavimo teisës apyvartumà bei le-
galizuoti naujus finansavimo santykius. Todël faktoringas ágavo paskoliniø santykiø specifikà 
ir gerokai nutolo ne tik nuo cesijos, bet ir nuo paties asmenø pasikeitimo prievolëje instituto. 
Pateiktini ðie faktoringo poþymiai, leidþiantys konkreèià sutartá laikyti faktoringo sutartimi: 

– gali bûti perleidþiamas tik piniginis reikalavimas ir tik atlygintinai; 
– draudþiama perleisti reikalavimà dar kartà, jei kitaip nenustatyta sutartyje;  
– perleistas reikalavimas galioja net ir tuo atveju, jei perleisti reikalavimà buvo uþ-

drausta cedento ir skolininko sutartimi; 
– leidþiama susitarti dël atsakomybës cedentui (klientui) taikymo; 
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– iðliekantys trinariai santykiai (iðoriniai – finansuotojo ir skolininko ir vidiniai – finansuo-
tojo ir kliento). 

 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article analyses the relationship between assignment and factoring. These two different 
legal institutes are clearly connected, however, this connection as well as differing aspects are not 
self–evident. 

The article begins with analysis of the issue of assignment, which is a part of the factoring 
relations, as a particular object of civil rights, civil turnover. Different approaches to the right of claim 
(demand) as an object of civil rights are analysed. The analysis continues with discussion of the 
relationship between notions of the assignment (cession) and factoring law. The author takes the 
view that the foundation of the factoring agreement is the assignment, from which the factoring 
actually derives. When dealing with the questions whether the factoring is a separate type of the 
assignment, the author is of the opinion that factoring may not be considered a type of the assignment 
as the assignment is only one of the elements, albeit essential, of the factoring agreement.  

Following the conclusion that the assignment is only one of the elements of the factoring 
agreement, the author seeks to reveal the legal nature of the factoring institute which has been newly 
introduced in the Civil Code of the Republic of Lithuania. The article goes on with addressing the 
fundamental issues of the assignment institute – the problems of the assignment as a separate 
transaction and its abstractness. The theoretical substantiation of these issues is important for the 
correct understanding of the factoring legal relations and their nature as the legal norms regulating 
the assignment are subsidiary applicable to the factoring. The author points out that the analysed 
literature provides for quite varying solutions to these issues and also discusses the practice of the 
Lithuanian courts.  

The article concludes that in the factoring relations the assignment takes quite a new 
qualitative composition and is of special commercial character, therefore the differences of the 
assignment as such and the assignment in the factoring transactions are to be analysed in order to 
reveal the relationship of these two legal institutes. The article provides analysis of the factors causing 
such differences and their reasons. 
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lenteliø plotis – 84 mm (per teksto stulpelá) arba 175 mm (per visà puslapá). 

Tinkamiausi grafiniø rinkmenø formatai – Tagged Image Format File (TIFF), 
Word for Windows, Corel Draw, Excel. 

Straipsná turi vertinti ne maþiau kaip 2 recenzentai – mokslininkai; turëtø bûti pa-
teikta ir fakulteto arba katedros nuomonë apie straipsnio aktualumà, bûtinybæ já spaus-
dinti. Rekomenduojama, kad uþsienio kalbomis skelbiamus straipsnius recenzuotø bent 
vienas mokslininkas ið ne autoriaus gyvenamos valstybës.  

PASTABA. Ðie reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos kole-
gijos 2000 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. V–3. 
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