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Investuotojų forumo pasiūlymai dėl teisės aktų, nustatančių privalomą notarinį patvirtinimą 
 

 
 

Nr. Teisės akto 

pavadinimas 

Straipsnis / 

punktas 

Nuostata, nustatanti privalomą 

notarinį patvirtinimą 

Teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymai ir jų pagrindimas 

1. Lietuvos 

Respublikos 

civilinis 

kodeksas (CK), 

Lietuvos 

Respublikos 

akcinių 

bendrovių 

įstatymas (ABĮ) 

CK 1.74 str. 1 

d. 3 p.; 

ABĮ 40 str. 9 

d. 

Notarine forma turi būti 

sudaromos uždarųjų akcinių 

bendrovių akcijų pirkimo-

pardavimo sutartys, kai 

parduodama 25 procentai ar 

daugiau uždarosios akcinės 

bendrovės akcijų arba akcijų 

pardavimo kaina yra didesnė kaip 

keturiolika tūkstančių penki 

šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai 

uždarosios akcinės bendrovės 

akcininkų asmeninės vertybinių 

popierių sąskaitos perduotos 

tvarkyti juridiniam asmeniui, 

turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti 

finansinių priemonių asmenines 

sąskaitas, arba uždarosios akcinės 

bendrovės akcijos parduodamos 

Teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymas:  

Papildyti CK 1.74 str. 1 d. 3 p.: „uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, 

kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų 

pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, 

kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos 

perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių 

priemonių asmenines sąskaitas, arba kai bendru visų uždarosios akcinės bendrovės akcininkų 

sprendimu uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nustatyta išimtis, leidžianti netaikyti 

notarinės sandorio formos, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius 

valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį;“ 

 

Keisti ABĮ 40 str. 9 d.: „Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu 

atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita nurodytas kaip bendrovės akcininkas 

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), išskyrus įstatymų nustatytas 

išimtis.“ 
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sudarius valstybei ar savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančių 

akcijų privatizavimo sandorį; 

 

Teisinio reguliavimo tobulinimo pagrindimas: CK 1.74 str. 1 d. 3 p. įtvirtinta nuostata šiuo 

metu laikytina pertekline ir varžančia civilinę apyvartą, trukdančia sklandžiam bendrovių, ypač 

smulkių ir vidutinių, akcijų pirkimo-pardavimo sandorių įgyvendinimui. Notaro, kaip trečiojo 

sandorio dalyvio, įtraukimas didina laiko sąnaudas bei sandorio kaštus. Be to, galimi abejotino 

teisėtumo atvejai, kai akcijų paketai skaidomi į mažesnes dalis, siekiant dirbtinai išvengti šio 

įstatyme įtvirtinto notarinės formos reikalavimo. Įstatymų leidėjo tikslas priimant CK 1.74 str. 

1 d. 3 p. pakeitimą, motyvai dėl pakeitimo reikalingumo ir pasirinkta priemonė (privaloma 

notarinė forma) nekoreliuoja tarpusavy ir nesudaro prielaidų tikslui pasiekti. Pagrindinė to 

priežastis – CK pakeitimas ir jo sukuriami suvaržymai yra nukreipti į sąžiningus rinkos dalyvius, 

o ne į nusikalstamą veiką atliekančius asmenis. Šiems asmenims ir po CK pakeitimo sudaromos 

prielaidos išvengti imperatyvaus notarinės formos reikalavimo skaidant akcijų pardavimą į 

mažesnius nei 25 % paketus. Įstatymų leidėjo tikslas, sumažinti sukčiavimo pobūdžio 

nusikalstamų veikų skaičių, ženkliai efektyviau būtų pasiektas kitomis priemonėmis. 

Pavyzdžiui, efektyviau reguliuojant duomenų apie pasikeitusius akcininkus teikimą valstybės 

registrams. 

 

Notarinės formos taikymas sudaro aibę sunkumų sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartis: 

1. Nors įstatymų leidėjas nėra įtvirtinęs ribojimo sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartis 
numatyti užsienio teisės taikymą notarinės formos sutartyje, tačiau tai yra praktiškai 
neįmanoma. Iš numatyto notarų darbo reglamentavimo kyla praktinė problema, jog 
notarai atsisako tvirtinti tokias sutartis, kuriose šalys susitarė dėl užsienio teisės taikymo. 
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2. Identiška situacija yra ir dėl užsienio kalbos pasirinkimo galimybės notarinės formos akcijų 
pirkimo-pardavimo sutartyse. Notarinės formos reglamentavimas užkerta šalims tokią 
galimybę, nes į sandorio procesą yra įtraukiamas notaras. Šioje vietoje itin aktualus 
reglamentavimas įtvirtintas Notariato įstatymo (NĮ) 15 str.: „Notaro raštvedyba tvarkoma 
valstybine kalba. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi 
valstybine ir kita abiem šalims priimtina kalba.” ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos 
įstatymo 9 str.: „Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi 
valstybine ir kita abiem pusėms priimtina kalba”. Cituotos įstatymo nuostatos patvirtina, 
kad notaro tvirtinamos sutartys privalo būti sudarytos valstybine lietuvių kalba ir tik esant 
poreikiui papildoma kalba. 

 

Atsiradęs privalomos lietuvių kalbos vartojimo reikalavimas yra ydingas keliais aspektais. 

Pirma, toks reglamentavimas varžo sutarties laisvės principą, nors įstatymų leidėjas 

įvesdamas privalomą notarinę sutarties formą tokio tikslo apskritai neturėjo ir pasekmės 

atsirado tarsi „šalutinis efektas”. Esant privalomam notariniam akcijų pirkimo-pardavimo 

sutarčių tvirtinimui, šalys yra priverstos sutartį privalomai sudaryti lietuvių kalba ir gali 

pasirinkti papildomą kalbą tik dėl aiškumo sandorio šalims. Esant sutarties teksto 

neatitikimui tarp privalomos lietuvių kalbos ir užsienio kalbos (pavyzdžiui, anglų kalbos) 

sutarties tekstas lietuvių kalba turėtų pirmumą (CK 6.194 str.). Toks reglamentavimas gali 

būti itin didelė problema, kai tiek pirkėjo, tiek pardavėjo akcininkai yra užsienio fiziniai arba 

juridiniai asmenys. Apskritai, toks reglamentavimas neatrodo logiškas, kai du užsienio 

juridiniai asmenys akcijų pirkimo-pardavimo sutartį privalo sudaryti jiems nesuprantama 

lietuvių kalba. Sistemiškai vertinant reglamentavimą akivaizdu, kad nėra draudimo 

sudaryti sutartį šalių pasirinkta kalba, bet šioje situacijoje privalomas lietuvių kalbos 
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naudojimas atsiranda išimtinai iš biurokratizmo. Analizuojamas reglamentavimas nėra 

efektyvus ir pinigų bei laiko sąnaudų prasme. Šalys yra suinteresuotos, kad sutarties 

sudarymo kaštai būtų kuo mažesni. Sudarant dvikalbę sutartį kaštai neišvengiamai išauga 

dėl poreikio versti sutartį, peržiūrėti vertimo atitikimą. 

 

3. Akcentuotina, kad notaro paslaugų kaštai nėra vieninteliai, atsiradę įvedus privalomą 
notarinę akcijų pirkimo-pardavimo formą. Tvirtinant sutartį notarų biure yra reikalaujama 
dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, taip pat tam tikrus dokumentus apostilizuoti ar 
legalizuoti. Apibendrinant galima teigti, kad įstatymų leidėjui įtvirtinus privalomą notarinę 
akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių formą, visiškai nebuvo vertinami galimai išaugsiantys 
kaštai sandorio šalims. Įsigaliojus analizuojamai CK nuostatai šalių kaštai, vien dėl sutarties 
tvirtinimo, išaugo maksimaliai iki 5 792,40 EUR. Tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų šalims 
atsiradusių kaštų dėl notarinio tvirtinimo: vertimo išlaidų, dokumentų apostilizavimo ir 
legalizavimo. Be to, šalys papildomai sugaiš laiko dėl notaro įtraukimo į procesą, nes reikės 
suderinti dokumentų vertimo tekstus prieš tvirtinant sutartį. Dėl biurokratinių reikalavimų 
šalys prarado galimybę sudaryti sutartį jų pasirinkta kalba, nes NĮ įtvirtinta, kad sutartis 
sudaroma lietuvių kalba ir, esant poreikiui, kita šalių pasirinkta kalba. Vadinasi, 
analizuojamu reglamentavimu yra nepagrįstai varžomas sutarties laisvės principas ir 
diskriminuojami užsienio subjektai, nes šie yra priversti naudotis privalomos notarinės 
formos alternatyva, kuri yra ženkliai brangesnė. 

 

Įstatymų leidėjas analizuojamu CK pakeitimu siekė užkirsti kelią fiktyvioms ir klastojamoms 

akcijų pirkimo-pardavimo sutartims ir kontroliuoti tuščių, veiklos nevykdančių UAB akcijų 

perleidimą. Minėtas pakeitimas įtvirtino notarinę formą tik akcijų pirkimo-pardavimo 

sutartims, bet ne akcijų mainų ar akcijų dovanojimo sutartims. Įstatymų leidėjas priimdamas 
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CK 1.74 str. 1 d. 3 p. pakeitimą turėjo tikslą, užkirsti kelią apsimestinei ir fiktyviai akcijų 

apyvartai rinkoje. Vis dėlto, nėra suprantamas įstatymo leidėjo tikslas ignoruoti akcijų 

dovanojimo ir akcijų mainų problemas. Išanalizavus LAT praktiką akivaizdu, kad nesąžiningi 

rinkos dalyviai naudojasi būtent akcijų mainų ir akcijų dovanojimo sutarčių reglamentavimu 

apeiti įstatymo reikalavimus (pirmumo teisės pažeidimai, akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių 

formos nesilaikymas, apsimestiniai ir tariami sandoriai). Įsigaliojus analizuojamam CK 

pakeitimui šios sutartys tapo puikiu būdu išvengti privalomos notarinės formos akcijų pirkimo-

pardavimo sutartims. 

 

Atsižvelgiant į ydingą akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių formos reglamentavimą, naudinga 

pateikti Estijos Respublikos pavyzdį, kuriuo buvo įtvirtintas reglamentavimas, leidžiantis akcijų 

pirkimo-pardavimo sutartis sudaryti atsisakant notarinės formos. Nuo 2020-ųjų rugpjūčio 1 d. 

Estijos Komerciniame kodekse įsigaliojo pakeitimai, kurie leido sudaryti uždarųjų akcinių 

bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sandorius apeinant notarinio patvirtinimo reikalavimą, 

jei įgyvendinamos šios sąlygos: 

1. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti pilnai apmokėtas ir bent 10,000 EUR; 
2. Leidimas nenaudoti notarinės sandorio formos turi būti visų akcininkų bendru 

sutarimu įtvirtintas bendrovės įstatuose. 
Tenkinant šias sąlygas, bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sandoris gali būti užbaigtas 

internetu, per Estijos bendrovių registro savitarnos sistemą: 

1. Pirkėjas ir pardavėjas sudaro akcijų pirkimo-pardavimo sutartį; 
2. Pardavėjas informuoja (ir pateikia įrodymus, pvz. sutarties kopiją) bendrovės valdybą 

apie pasikeitimą akcininkų struktūroje – Estijoje bendrovės valdyba yra atsakinga už 
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akcininkų sąrašo sudarymą. Naujai įtvirtinta akcininko pareiga nedelsiant pranešti 
valdybai apie tokius pasikeitimus; 

3. Valdyba pakeičia akcininkų sąrašo duomenis ir apie tai praneša Estijos bendrovių 
registrui; 

4. Akcijų perėjimas laikomas įvykusiu tik po pranešimo ir akcininkų sąrašo pakeitimo. 
 

Kokiais būdais bus užtikrintas civilinės apyvartos teisėtumas: akcijų perėjimas nebus 

laikomas įvykusiu ir akcijų įgijėjas pagal paprastos rašytinės formos akcijų pirkimo-pardavimo 

sutartį neturės akcininko teisių iki JADIS bus įregistruoti duomenų pakeitimai. Be to, tam, kad 

bendrovės akcijos galėtų būti parduodamos apeinant notarinę sandorio formą, tokia nuostata 

turi būti įtvirtinta bendrovės įstatuose, pritariant visiems akcininkams. Taip pat svarstytina 

įtvirtinti minimalų apmokėto įstatinio kapitalo reikalavimą bendrovėms, siekiančioms 

pasinaudoti tokia nuostata. 

 

Teisinio reguliavimo teigiamos ir neigiamos pasekmės: siūlomi pakeitimai reikšmingai 

pagerintų investicinę aplinką Lietuvoje, panaikindami didelius akcijų pirkimo-pardavimo 

sandorių sudarymo kaštus, kylančius iš reikalingų notaro, vertimo, legalizavimo bei kitų 

paslaugų. Pakeitimai taip pat sumažintų laiko sąnaudas sudarant sandorius, susijusias su 

notaro paslaugų prieinamumu bei sandorio šalių galimybėmis atvykti į notaro biurą ar įgalioti 

kitą asmenį atlikti veiksmus, padėtų smulkiam ir vidutiniam verslui, startuolių bendruomenei. 

Užsienio investuotojai taip pat laisvai galėtų pasirinkti teisę, kuri bus taikoma sutarčiai bei 

sutarties kalbą, kas tikėtina paspartintų kapitalo pritraukimą Lietuvoje.  



 

 

Totorių g. 5-21,  
LT-01121 Vilnius, Lithuania  
Tel.: +370 5 275 52 58  
Email: info@investorsforum.lt 

 
 
 
 

Įmonės kodas: 224996640, PVM mokėtojo kodas: LT100006916918 
Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121, Lietuva, info@investorsforum.lt  
Banko sąskaita: LT57 7044 0600 0138 6560 

 

Tikslinės grupės, kurioms keičiamas reguliavimas turės teigiamas ar neigiamas pasekmes: 

siūlomi pakeitimai turėtų reikšmingą teigiamą įtaką investuotojams, smulkiam ir vidutiniam 

verslui, startuolių bendruomenei bei Lietuvos Respublikai, kadangi pritraukus užsienio 

kapitalo į Lietuvos bendroves, jų veikla sparčiai augtų bei didintų pajamas, atitinkamai 

atnešant kapitalo ir į Lietuvos biudžetą. 

  

 

 


