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DĖL JŪRŲ LAIVŲ PRILYGINIMO NEKILNOJAMIESIEMS DAIKTAMS 

  

Investuotojų forumas susipažino su Teisingumo ministerijos 2022-07-15 rašte išdėstytais argumentais, 

kurių didžioji dalis atkartoja Teisingumo ministerijos pastabas, išdėstytas kelių įstatymų projektų 

derinimo pažymoje1. Iš pateiktų argumentų taip ir lieka neaiški įstatymuose numatytų laivų ar orlaivių 

prilyginimo nekilnojamiesiems daiktams teisinė reikšmė, juolab reikšmingumas „plėtojant su laivais 

susijusią verslo veiklą“.    

Notarinės sandorio formos reikalingumo susiejimas su laivo verte nesuprantamas, nes ne tik jūrų 
laivai, bet ir vidaus vandenų bei orlaiviai yra didelės vertės. Jų teisinė registracija taip pat yra 
privaloma. Taip pat kilnojamieji daiktai  gali būti itin didelės vertės – pvz. akcijos, kiti vertybiniai 
popieriai, brangakmeniai ir pan. Notariniu sandorių tvirtinimu siekiama apsaugoti silpnesnių šalių 
interesus, nesiejant tvirtinimo tik su daikto verte.  Priešingu atveju, įstatymo leidėjas turėtų numatyti, 
kad visiems sandoriams, kurių vertė viršija X EUR, yra privaloma notarinė forma. Nors konkretiems 
sandoriams nuo 14 000 EUR yra privaloma notarinė forma, akivaizdu, kad tokia suma yra reikšminga 
fiziniam asmeniui, tačiau juridiniam asmeniui dažniausiai gali būti  neženkli. Juridiniai asmenys gali 
disponuoti itin didelės vertės kilnojamuoju turtu, pvz. finansiniu turtu, akcijomis. Tokio turto 
perleidimo sandoriams notarinė forma nėra privaloma. Tačiau įstatymai numato juridinių asmenų 
akcininkams visą eilę būdų savo pažeistų teisių ar įstatymais saugomų interesų gynimui. Jei juridinio 
asmens vardu  asmens turto perleidimo sandorį sudaro neįgaliotas asmuo, akcininkai turi teisę ginti 
savo teises įstatymuose numatytais būdais. Stokojama teisinio pagrindimo, kodėl perleidžiant jūrinį 
laivą, juridinio asmens akcininkams, turėtų būti suteikiama papildoma „apsaugos“ priemonė, 
sukuriant atsakomybę konkrečiam notarui. 

Taip pat nėra aišku, kokios sąsajos yra įžvelgiamos tarp laivo perleidimo sandorio notarinio tvirtinimo 
ir laivų „pavojingumo“. 

Ginčų dėl daiktinių teisių priskyrimas išimtinei teismų jurisdikcijai galėtų būti nebent argumentu 
patvirtinančiu poreikį naikinti laivų prilyginimą nekilnojamiesiems daiktams, kadangi tarptautinėje 
laivybos praktikoje tokiems laivų pirkimo-pardavimo sandoriams dažniausiai taikoma Anglijos teisė, o 
dėl ypatingos su laivyba susijusių ginčų specifikos, jie paprastai nagrinėjami arbitraže, bet ne 

 

1 

https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2548781_imp_ea08c96bf38c2f42630eb8b6b18a2834.pd

f  

https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2548781_imp_ea08c96bf38c2f42630eb8b6b18a2834.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2548781_imp_ea08c96bf38c2f42630eb8b6b18a2834.pdf
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valstybiniuose teismuose. Dėl laivų judėjimo, labai dažnai priverstinis jų pardavimas vyksta užsienio 
valstybėse atsižvelgiant į tarptautinių konvencijų nuostatas.  

Notarinis sandorio tvirtinimas nėra skirtas kovai su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu. Visi LR 
fiziniai ir juridiniai asmenys yra tiesiogiai atsakingi už tinkamą mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą. 
Esantis reguliavimas ir laivų pardavimo praktika pakankamu lygiu užtikrina pinigų plovimo prevencijos 
aktų laikymąsi. Sudarant laivų ar orlaivių perleidimo sandorius, atsiskaitymai vyksta per bankų 
sąskaitas. Per jas pervedant dideles pinigų sumas yra reikalaujama pateikti pinigines operacijas 
pagrįsiančius dokumentus, bankai taip pat turi pareigą informuoti VMI apie didelės vertės finansines 
operacijas, taip užtikrinant, kad nebūtų pažeidžiami pinigų plovimo prevencijos ar teroristų 
finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. Būtina paminėti, kad Seimas priėmė įstatymų pataisas, 
nuo š. m. lapkričio 1 dienos numatančias ribojimą fiziniams ir juridiniams asmenims atsiskaityti 
grynaisiais pinigais viršijančiais 5000 eurų. Jei būtų siekis įvesti papildomus saugiklius, galima svarstyti 
apie pareigos registro tvarkytojui numatymą, pateikti informaciją VMI apie laivo išregistravimą iš 
registro, įskaitant ir laivo pardavimo kainą, kurią, savininkas galėtų būti įpareigotas nurodyti prašyme 
registro tvarkytojui. 

Nesutiktina, jog šiuo metu nėra kitų efektyvių priemonių, galinčių užtikrinti sudaromo laivų ar orlaivių 

perleidimo sandorių teisėtumą, užtikrinti suinteresuotų asmenų interesus. Daugumą keliamų 

klausimų sprendžia jau dabar galiojantys teisės aktai ir laivų/orlaivių prilyginimas nekilnojamiesiems 

daiktams jokios papildomos teisinės reikšmės nesukuria. Pavyzdžiui: 

- sutuoktinių, kaip bendraturčių teisių apsauga jau yra numatyta Lietuvos Respublikos jūrų 
laivų registravimo taisyklėse2, kurios numato, kad jeigu laivas registre įregistruojamas, 
išregistruojamas iš registro, registruojami laivo duomenų ir laivo savininko (valdytojo) 
duomenų pakeitimai bendraturčių vardu, tai atlieka visi bendraturčiai kartu arba įgalioja 
tai padaryti vieną iš bendraturčių arba kitą asmenį. Įgaliojimas turi būti patvirtintas 
notaro; 

- notarinis laivų ar orlaivių perleidimo sandorių tvirtinamas taip pat nesukuria jokios 
papildomos apsaugos įkeistų ar areštuotų laivų kreditoriams. Visi jūrų laivų registre 
įregistruotų laivų įkeitimai yra skelbiami ir matomi Sutarčių ir teisių suvaržymų registre. 
Visi bet kurio turto, nepaisant ar jis kilnojamas ar ne, areštai yra matomi Turto arešto aktų 
registre, kurį registro tvarkytojas stebi turėdamas „online“ prisijungimą prie sistemos ir 
privalo tikrinti išregistruojant laivą. Įkeitimu užtikrintų kreditorių apsaugą užtikrina ne 
notarinis sandorio patvirtinimas, o esami reikalavimai išregistruojant įkeistą ar areštuotą 
laivą. Ji yra pakankama. Jei yra parduodamas ir norima išregistruoti įkeistą laivą, 
vadovaujamasi Prekybinės laivybos įstatymo 81 str., pagal kurį negalimas laivo 
išregistravimas iki laivo hipotekos pabaigos arba iki nebus gautas notarinis visų hipotekos 
kreditorių sutikimas tai padaryti. Areštuotas laivas negali būti išregistruotas arba jo 
registravimas panaikintas, kol Turto arešto aktų registre yra įregistruotas laivo areštas ar 
negautas teismo rašytinis pranešimas, kad laivo areštas panaikintas;  

 

2 LR Jūrų laivų registravimo taisyklių 10 p. 
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- notarinės formos privalomumas aktualus tik parduodant Lietuvoje registruotą laivą. 
Išregistruojant atitinkama registrui turi būti pateikiami tinkami prašymą išregistruoti 
teikiančio asmens įgaliojimai ir registras juos tikrina3. 

 

Dėl jūsų rašte pateiktų pavyzdžių norime akcentuoti, kad Estijoje laivo perleidimo sandoris 
tvirtinamas notaro tik parduodant jį kitam Estijos subjektui. Nei Nyderlanduose, nei Turkijoje laivų 
perleidimo sandoriai nėra tvirtinami notaro. Nyderlanduose laivai yra laikomi kilnojamaisiais daiktais 
ir notaras tvirtina ne laivo pirkimo-pardavimo sandorį, o tik nuosavybės į jį perleidimo patvirtinimo 
aktą. Turkijoje notaras tvirtina tik prikimo-pardavimo šalių parašų tikrumą.4  

 

Mūsų nuomone, Teisingumo ministerijos išdėstyti argumentai akivaizdžiai reikalauja diskusijos 
susitikimo metu, kurios metu būtų galima detaliai aptarti kiekvieną keliamą argumentą. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 

 

3 LR Jūrų laivų registravimo taisyklių 11 p. 
4 https://lawexplores.com/new-turkish-law-on-ship-finance/ 


