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Įžanga 

 
Tyrimo „Įmonių grupės atsakomybės už kiekvienos įmonės – grupės narės – finansinę padėtį 
(mokumą) nustatymo teisinės galimybės ir taikymo efektyvumas tyčinių bankrotų prevencijos 
kontekste“ (toliau – Tyrimas) tikslas yra įvertinti 2011 m. spalio 17 d. Europos Parlamento 
pranešime Nr. 2011/2006(INI) nurodytas rekomendacijas Komisijai dėl nemokumo bylų remiantis 
Europos Sąjungos įmonių teisės nuostatomis (toliau – EP rekomendacijos), susijusias su įmonių 
grupių nemokumu (3 dalis) Lietuvos ekonomikos kontekste. Taip pat ištirti galimybę panaudoti 
įmonių grupių, rengiančių konsoliduotą finansinę atskaitomybę, savitarpio pagalbą sprendžiant 
įmonių grupės narių mokumo problemas.  
 
Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimo sistema nagrinėjant nemokumo bylas 
nustatyta 2000 m. gegužės 29 d. Reglamentu (EB) 1346/2000 dėl nemokumo bylų1 (toliau – 
Nemokumo reglamentas2).  
 
EP rekomendacijos buvo pateiktos atsižvelgiant į tai, kad Nemokumo reglamentas įsigaliojo prieš 
daugiau nei devynerius metus. EP rekomendacijose taip pat nurodoma, kad Nemokumo 
reglamentas buvo priimtas po labai ilgų derybų, kurios baigėsi tuo, kad daug opių klausimų buvo 
vis dėlto neįtraukta į Nemokumo reglamento projektą, o kai kurių šio teisės akto nuostatų 
formuluotės jau priėmimo metu buvo pasenusios. Be to, po Nemokumo reglamento įsigaliojimo 
labai paplito įmonių grupių reiškinys, tačiau įmonių grupių nemokumo klausimas vis dar nėra 
reglamentuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu. EP rekomendacijų rengėjų teigimu, net 
jei neįmanoma sukurti materialinės nemokumo teisės aktų rinkinio ES lygiu, esama tam tikrų 
nemokumo teisės aspektų, kuriais verta ir įmanoma derinti teisės aktus.  
 
Europos Parlamento pranešime nurodoma, kad rekomendacijos yra susijusios su Nemokumo 
reglamento taikymo apimtimi ateityje. Nemokumo reglamentas yra atskaitos taškas apibrėžiant ir 
Tyrimo apimtį:  
 

i) Nemokumo reglamentas taikomas kolektyvinio bankroto byloms, susijusioms su 
skolininko daliniu ar visišku teisės į turtą netekimu bei likvidatoriaus paskyrimu. Tačiau 
Nemokumo reglamentas netaikomas bankroto byloms, iškeltoms draudimo įmonėms, kredito 
įstaigoms, investicinėms įmonėms, teikiančioms lėšų saugojimo ar garantavimo už trečiąsias šalis 
paslaugas, arba kolektyvinėms investicinėms bendrovėms. Tyrime atitinkamai neanalizuojami į 
Nemokumo reglamento taikymo apimtį neįtrauktų įmonių grupių nemokumo aspektai. Šioms 
įmonėms taikomi specialūs susitarimai ir nacionalinės priežiūros institucijos turi plačius 
įgaliojimus jų atžvilgiu3.  

ii)  Fizinis asmuo nelaikomas įmonių grupės nariu. Tyrimo tema yra susijusi tik su įmonių 
grupių teisiniu reglamentavimu, todėl, nors Nemokumo reglamentas taikomas ir fiziniams 
asmenims, fizinių asmenų bankroto aspektai šiame Tyrime neanalizuojami. 

iii)  Nemokumo reglamentas yra taikomas ne tik iškėlus bankroto bylą, bet ir kitais atvejais 
iškėlus bylą dėl nemokumo (Lietuvoje – restruktūrizavimo atveju). Šis tyrimas yra orientuotas į 
bankroto bylų, įskaitant tyčinius bankrotus, problematiką, todėl detaliau analizuojami EP 
rekomendacijomis siūlomo teisinio reguliavimo aspektai bankroto bylų kontekste. 
 

                                                           
1 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamentas 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo (taip pat žinomas kaip „Briuselis I“) netaikomas bankroto byloms 
2 Šio reglamento oficialiame vertime vartojama reglamento pavadinimo konstrukcija – „dėl bankroto bylų“ 
- nėra visiškai tiksli, nes angliškas žodis „ insolvency“ reiškia ne tik bankrotą, bet ir nemokumą. 
Reglamento turinys taip pat leidžia suprasti, kad jis apima platesnę bylų kategoriją – Nacionalinės verslo 
administratorių asociacijos taikomasis mokslinis tyrimo darbas „Nemokumo samprata ir jo teisinio 
reglamentavimo analizė”, Vilnius, 2006 m., p. 41 
3 Nemokumo reglamento preambulės 9 p.  
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EP rekomendacijų 3 dalis susijusi su materialiniais ir procesiniais įmonių grupių nemokumo teisės 
klausimais. Materialinė teisė turėtų atsakyti į klausimus, ką galime laikyti nemokia įmonių grupe, 
kas turėtų būti laikomas atsakingu už grupės ir jos įmonių skolas. Procesiniai klausimai susiję su 
valstybės, kurioje bus nagrinėjama nemokumo byla (bylos), parinkimu bei nemokumo procese 
dalyvaujančių institucijų ir kitų asmenų bendradarbiavimu. 
 
Atsižvelgiant į Tyrimo uždavinius, jis atitinkamai suskirstytas į šešias struktūrines dalis. 
 
Pirmoje Tyrimo dalyje  yra išskiriami pagrindiniai pirminiai ir antriniai įmonių grupės požymiai, 
leidžiantys identifikuoti įmonių grupę, bei analizuojami ryšiai tarp grupės įmonių. Šioje dalyje 
taip pat siekiama atskleisti vieningos įmonių grupės sąvokos problematiką, įvertinti, ar skirtingose 
šalyse bei skirtingose teisės šakose yra įtvirtintos panašios įmonių grupės sąvokos, apžvelgti 
bandymus sukurti vieningą Europos Sąjungos įmonių grupių teisinį reguliavimą bei įvertinti 
galimybę nustatyti universalią įmonių grupės sąvoką. Pirmoje dalyje taip pat pristatoma įmonių 
grupių rūšių įvairovė, kuri taip pat turi įtakos anksčiau minėtai problematikai. 
 
Antroje Tyrimo dalyje  yra detaliau analizuojamos įmonių grupės nemokumo kontekste ir 
vertinama galimybė pripažinti grupės įmones atsakingomis už kitų grupės įmonių skolas, t. y. 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad vienai iš grupės įmonių neleidžiama bankrutuoti, jei kitos 
įmonės dirba pelningai. Šioje dalyje yra nagrinėjama įmonių grupių nemokumo reguliavimo 
problematika, apibūdinamos pagrindinės įmonių grupių vertinimo koncepcijos bei pristatoma 
grupės intereso pripažinimo doktrina. Taip pat yra analizuojama vienos iš šių koncepcijų – vieno 
verslo subjekto – taikymo pagrįstumas įmonių grupių atžvilgiu, atsižvelgiant į įmonių teisės 
pagrindinius principus bei kitus teisės aktuose įtvirtintus kreditorių gynybą užtikrinančius 
teisinius instrumentus. 
 
Trečioje Tyrimo dalyje  yra siekiama įvertinti įmonių grupių funkcionavimo mastą Lietuvoje. 
Tyrimo metu buvo analizuojama viešai prieinama informacija ir, remiantis šiais duomenimis, 
buvo sudarytas didžiųjų įmonių grupių, veikiančių Lietuvoje, sąrašas. Analizuojant įmonių grupių 
reikšmę Lietuvos ekonomikos kontekste, įmonių grupių gaunamos pajamos ir pelnas lyginami su 
visų Lietuvoje veikiančių įmonių atitinkamais rodikliais, vertinami kiti verslo statistikos rodikliai. 
 
Ketvirtoje Tyrimo dalyje  analizuojami tyčinių bankrotų samprata, priežastys bei pasekmės. 
Šioje dalyje yra pateikiama įmonių bankrotų Lietuvoje statistika bei bankrotų, kurie iki šiol buvo 
pripažinti tyčiniais, apžvalga. Siekiama išanalizuoti atitinkamų bankrotų ir tyčinių bankrotų 
skaičių priežastis bei įvertinti, ar grupės įmonių atsakomybės už kitų grupės įmonių 
įsipareigojimus įtvirtinimas prisidėtų prie tyčinių bankrotų prevencijos. 
 
Penktoje Tyrimo dalyje yra analizuojamos EP rekomendacijos. EP rekomendacijos sąlyginai 
suskirstomos į dvi grupes: (i) dėl vienos nemokumo bylos iškėlimo visai centralizuotai įmonių 
grupei vienoje ES narėje ir (ii) dėl atskirų decentralizuotų grupių įmonių nemokumo bylų 
koordinavimo. Šioje dalyje yra nagrinėjamas šiuo metu galiojančio Nemokumo reglamento 
nuostatų taikymas įmonių grupių atžvilgiu bei galimi taikymo privalumai, problematika ir 
pasekmės, pritarus EP rekomendacijoms kelti vieną nemokumo bylą visai įmonių grupei. Trumpai 
apžvelgiamos ir kitos pirmos dalies rekomendacijos, susijusios su vienos nemokumo bylos kėlimu 
visai įmonių grupei, bei antros dalies rekomendacijos, susijusios su teismų bendradarbiavimu. 
 
Šeštoje Tyrimo dalyje aptariami teisės aktai, susiję su Tyrime nagrinėjamais klausimais. Teisės 
aktų keitimo būtinybė vertinama atsižvelgiant į Tyrime suformuluotas išvadas bei aplinkybę, kad 
EP pateiktos rekomendacijos yra tik tam tikros gairės Europos, kurios dar turėtų būti keičiamos ir 
tikslinamos.  
 
Atliekant Tyrimą remiamasi teleologiniu, istoriniu, lingvistiniu, sisteminiu ir lyginamuoju 
metodais. Teleologiniu metodu siekiama analizuoti nemokumą nustatančius teisės aktus 
atsižvelgiant į jų tikslus ir prasmę. Kartu su nemokumo procesą ir įmonių grupes 
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reglamentuojančių teisės normų pažodiniu aiškinimu, taikomas ir sisteminis metodas, padedantis 
aiškinti tam tikras teisės aktų nuostatas atsižvelgiant į kitus teisės aktus, teismų jurisprudenciją bei 
teisės doktriną. Istorinis metodas naudojamas, siekiant atskleisti priežastis, kodėl buvo pasirinktas 
ar kaip keitėsi / yra keičiamas tam tikras teisinis reguliavimas. Lyginamuoju metodu remiamasi 
vertinant kitų ES valstybių narių patirtį. Tyrimo metu taip pat buvo atliktos dvi focus grupės 
Lietuvos įmonių grupių atstovų apklausos, t. y. įvyko du susitikimai, į kuriuos buvo pakviesti 
atstovai iš didžiųjų įmonių, priklausančių įmonių grupėms, pavyzdžiui, AB „ORLEN Lietuva“, 
AB „Achema“, AB SEB bankas, UAB Imlitex Holdings ir kitų. Grupės įmonių atstovų išsakytos 
mintys leido geriau įvertinti Tyrime analizuojamų klausimų aktualumą jų veiklos praktikoje bei 
įvertinti nemokumo klausimų reglamentavimo problematiką Lietuvos ekonomikos kontekste.  
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Tyrime naudojamų sutrumpinimų sąrašas 

 
Sutrumpinimas Pilnas pavadinimas 
Įmonė Siekiant užtikrinti Tyrime vartojamų terminų sistemiškumą ir aiškumą, 

visi privatūs juridiniai asmenys, priklausantys įmonių grupei, vadinami 
įmonėmis, nepriklausomai nuo jų teisinės formos, nebent Tyrimo tekste 
būtų nurodyta kitaip. 

EP rekomendacijos 2011 m. lapkričio 17 d. pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos 
su rekomendacijomis Komisijai dėl nemokumo bylų remiantis ES įmonių 
teisės nuostatomis (2011/2006(INI) 

Nemokumo 
reglamentas 

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl 
nemokumo bylų (OJ L 160 30.6.2000) (su vėlesniais keitimais ir 
papildymais) 

ES Europos Sąjunga 
UNCITRAL Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija 
ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
7 – oji ES direktyva Septintoji tarybos direktyva, 1983 m. birželio 13 d. pagrįsta Sutarties 54 

straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės 
(83/349/EEB) (OL L 193, 1983 7 18, p. 1) (su vėlesniais keitimais ir 
papildymais) 

INSOL Europe Europos reorganizavimo ir nemokumo specialistų profesinė asociacija 
(http://www.insol-europe.org/) 

Įmonių bankroto 
valdymo 
departamentas 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 
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1. Įmonių grupių identifikavimas: bendri požymiai, ryšiai, sąvoka, rūšys 

 

Pirmoje Tyrimo dalyje yra analizuojami bendri įmonių grupės požymiai, kuriais remiantis galima 
identifikuoti įmonių grupes. Nors šiais požymiais paprastai remiamasi įtvirtinant įmonių grupės 
apibrėžimą visų valstybių nacionaliniuose teisės aktuose, tačiau specifiniai teisės aktais siekiami 
tikslai lemia ir skirtingus įmonių grupės apibrėžimus. Šioje dalyje taip pat yra plačiau 
nagrinėjama vieningos įmonių grupės sąvokos problematika ir su tuo susijusi įmonių grupių rūšių 
įvairovė.   
 
1.1. Bendri įmonių grupių požymiai 
 
Įvairiose šalyse paplitusios skirtingos įmonių grupių struktūros ir ryšiai tarp grupės įmonių lemia 
tai, kad nėra įtvirtinto universalaus įmonių grupės apibrėžimo, kuris būtų pritaikomas skirtingose 
šalyse ir įvairiose teisės šakose. Apskritai, tik labai nedidelėje dalyje valstybių egzistuoja teisės 
aktų nuostatos, išsamiai reglamentuojančios klausimus, susijusius su įmonių grupėmis. Paprastai 
tik specifinės nuostatos dėl įmonių grupių yra įtvirtintos ES valstybių atskirų teisės šakų teisės 
aktuose arba teismų praktikoje (plačiau apie įmonių grupių reguliavimo detalumą nacionalinėse 
teisės sistemose žr. priedą Nr. 2). Ši aplinkybė paaiškina, kodėl įmonių grupės nėra visapusiškai 
reglamentuotos ir ES lygiu, o ES teisės aktuose yra įtvirtinti tik atskiri aspektai, susiję su įmonių 
grupėmis. 
 
Kita vertus, nors įvairūs nacionaliniai įmonių grupės apibrėžimai nėra identiški, tačiau teisės 
doktrinoje išskiriami šie bendri pirminiai ir antriniai įmonių grupes apibūdinantys požymiai: 
 
Lentelė Nr. 1. Pirminiai ir antriniai įmonių grupės požymiai 
 
Pirminiai  - siekiant identifikuoti įmonių grupės egzistavimą, 
būtina įrodyti pirminius požymius. Tačiau tam tikrose teisės 
šakose (pavyzdžiui, konkurencijos teisės) gali būti itin 
svarbūs ir antriniai požymiai. 

Antriniai 4 - įmonių grupėms 
taip pat gali būti būdingi 
antriniai požymiai. 

Strukt ūra – įmonių grupė 
turi būti sudaryta iš dviejų ar 
daugiau įmonių. Grupės 
struktūros pliuralizmas yra 
būtinas požymis - įmonė, 
turinti tik filial ų ar atstovybių 
kitose šalyse, nėra laikoma 
įmonių grupe, nes įmonės 
filialai ir atstovybės yra tik 
vieno juridinio asmens dalys, 
o ne savarankiški verslo 
subjektai. 

i) Kontrol ė - grupės įmonės 
yra susijusios formaliais ir 
neformaliais tarpusavio 
santykiais. Kontrolė 
paprastai suprantama, kaip 
vienos įmonės teisė daryti 
tiesioginę ar netiesioginę 
įtaką kitos įmonės 
finansiniams ir veiklos 
sprendimams5.  

ii)  Vieningas valdymas – 
įmonės nėra viena kitos 
kontroliuojamos, bet savo 
veikloje jos vadovaujasi 

i) Bendra verslo 
organizavimo ir finansinės 
veiklos politika 
ii)  Bendras personalas ir jo 
politika 
iii)  Administracinė 
priklausomybė 
iv) Finansinė priklausomybė, 
pavyzdžiui, grupių 
finansavimas gali būti paremtas 
skolinimusi tarp grupės įmonių, 
įskaitant paskolas iš motininės 
įmonės ir jai suteikiamas 
paskolas bei grupės įmonėms 
garantuojant už kitų grupės 
įmonių veiklą7. 

                                                           
4 Blumberg P. I., The Transformation of Modern Corporation Law: The Law Of Corporate Groups. 
Connecticut Law Review, Vol. 37, Nr. 3, 2005, p. 610  
5 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 2 
6 Pavyzdžiui, Aktiengesetz (Vokietijos Akcinių bendrovių įstatymo) 18 str.  
7 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 8 
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viena strategija6. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad kontrolės ir vieningo valdymo kriterijų identifikavimo problematika 
susijusi su tuo, kad šiuos kriterijus lemia ekonominiai ir organizaciniai veiksniai, šių kriterijų 
buvimo egzistavimą padeda nustatyti tam tikros teisės aktuose įtvirtinamos teisinės prezumpcijos.  
 
Pavyzdžiui, 7 – oji ES direktyva finansinės apskaitos tikslais įtvirtina tam tikrus požymius, 
apibrėžiančius įmonių grupes. Analizuojant vieningą valdymą arba kontrolę kaip pirminius 
įmonių grupės požymius, įdomu yra tai, kad pagrindinis dalykas, dėl kurio išsiskyrė valstybių 
narių nuomonės derybose dėl 7 – osios ES direktyvos, buvo tai, ar konsolidacijos kriterijumi 
turėtų būti įmonės grupės kaip ekonominio vieneto egzistavimas, ar teisinės galios kontroliuoti 
egzistavimas. Grupės, kaip vieno ekonominio vieneto, veikla grindžiama sprendimų priėmimo 
vieningumu: jeigu skirtingi dariniai faktiškai yra valdomi kaip bendras ekonominis darinys, jie 
turi būti laikomi sudarančiais grupę. Vis dėlto, 7 – oje ES direktyvoje, apibrėžiant įmonių grupę, 
yra įtvirtinta kontrolės koncepcija8. 
 
Tarptautiniuose dokumentuose grupę sudarančių įmonių ryšį dažniausiai nurodo būtent kontrolės 
kriterijus9. Pavyzdžiui, UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje taip pat 
nurodoma, kad įmonių grupė – tai dvi ar daugiau įmonės, kurios yra susijusios kontrolės ar 
reikšmingos nuosavybės ryšiais10.  
 
Gali būti išskiriama de jure ir de facto kontrolė: 

i) De jure – dukterinės įmonės kontrolė egzistuoja, kai motininei įmonei priklauso 
(tiesiogiai ar netiesiogiai per dukterinę įmonę) daugiau nei 50% balsavimo teisių dukterinėje 
įmonėje, nebent būtų įrodyta, kad toks turimas akcijų kiekis neužtikrina dukterinės įmonės 
kontrolės.  

ii)  De facto – jei motininei įmonei priklauso pusė ar mažiau balsavimo teisių kitoje įmonėje, 
kontrolė vis tiek egzistuoja, jeigu motininė įmonė turi: 

• teisę įgyvendinti daugiau nei pusę balsavimo teisių sutarčių su kitais akcininkais 
pagrindu; 

• teisę kontroliuoti įmonės veiklą remiantis įmonės įstatais ar sutartimis; 
• teisę paskirti arba nušalinti daugumą aukščiausio valdymo, priežiūros organo narių 

arba įmonės vadovą, kurie kontroliuoja įmonės veiklą.  

Siekiant nustatyti, ar egzistuoja kontrolė, nėra svarbu laikotarpis, kurį motininė bendrovė planuoja 
valdyti dukterinės įmonės akcijas. Be to, svarbi yra ne konkreti teisinė kontrolės forma, o 

                                                           
8 Edwards V., Europos Sąjungos bendrovių teisė, Eugrimas, 2002 m., p. 169 
9 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 1346/2000 
dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 99 
10 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 2 
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lemiamas veiksnys yra tarp įmonių egzistuojančių ryšių esmė, t. y. ar egzistuoja reali galimybė 
įgyvendinti įmonės kontrolę11. 

Įmonių grupių įvairovė ir fragmentiškas įmonių grupių reglamentavimas nacionaliniuose teisės 
aktuose lemia tai, kad skirtingose šalyse yra taikomi įvairūs įmonių grupių apibrėžimai. Kita 
vertus, galima išskirti tam tikrus bendrus įmonių grupę identifikuojančius požymius. Dažniausiai 
įmonių grupę identifikuoti naudojami pirminiai požymiai:  

i)  2 ar didesnis įmonių skaičius;  
ii)   tam tikri formalūs ar neformalūs kontrolės ryšiai tarp grupės įmonių arba vieningas įmonių 

grupės valdymas. 
Minėta kontrolė tarp grupės įmonių gali pasireikšti įvairiomis formomis – svarbu yra įvertinti, ar 
kontroliuojanti įmonė gali daryti realią įtaką kitos įmonės priimamiems sprendimams.  

1.2.  Įmonių grupės sąvoka kitose šalyse 

ES valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintas įmonių grupių teisinis 
reglamentavimas patvirtina anksčiau išskirtus pagrindinius įmonių grupių požymius. Žemiau yra 
pateikiama keleto ES valstybių narių teisės aktų nuostatų, susijusių su įmonių grupėmis, 
pavyzdžių. 
 
Prancūzijos teisės aktuose nėra įtvirtinto bendro įmonių grupių apibrėžimo, tačiau Komerciniame 
kodekse įtvirtintos dukterinių įmonių, dalyvavimo ir kontrolės sąvokos. Komercinio kodekso 
L233-1 straipsnis apibrėžia, kad jeigu vienai įmonei priklauso daugiau nei pusė antrosios įmonės 
kapitalo, tuomet antroji įmonė laikoma dukterine įmone12. Jei įmonei priklauso 10-50% antrosios 
įmonės kapitalo, tuomet ji laikoma antrosios įmonės dalyve. O Komercinio kodekso L233-3-(1) 
straipsnis nurodo, kad įmonė laikoma kontroliuojančia kitą įmonę, jeigu: 

i) jai tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso kapitalo dalis, suteikianti daugumą balsų įmonės 
visuotiniame akcininkų susirinkime; 

ii)  jai priklauso dauguma balsų visuotiniame akcininkų susirinkime remiantis akcininkų 
sutartimi, kuri neprieštarauja įmonės interesams; 

iii)  ji įgyvendina de facto kontrolę, jei remdamasi turimais balsais įmonė lemia balsavimo 
visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatus; 

iv) ji gali paskirti arba atleisti daugumą administracinės, valdymo ar priežiūros struktūros 
narių. 

 
Prancūzijoje preziumuojama, kad įmonė turi minėtą de facto kontrolę, jei ji tiesiogiai ar 
netiesiogiai valdo 40% balsų kitos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime ir jokia kita įmonė 
tiesiogiai ar netiesiogiai nevaldo didesnio kiekio balsų.  
 
Italijos Civilinis kodeksas taip pat nepateikia įmonių grupės sąvokos, bet įvardija įmones, kurios 
turėtų būti laikomos kontroliuojamomis ir susijusiomis. Pagal minėtas nuostatas, kontroliuojamos 
įmonės gali būti trijų kategorijų: 

i) įmonės, kuriose kita įmonė turi daugumą balsų visuotiniame akcininkų susirinkime; 
ii)  įmonės, kuriose kita įmonė turi pakankamai balsų įgyvendinti lemiamą įtaką visuotiniame 

akcininkų susirinkime; 
iii)  įmonės, kurioms lemiamą įtaką turi kita įmonė dėl tam tikrų sutartinių susitarimų13.  

 
Italijos Civilinio kodekso 2359 straipsnis įtvirtina, kad įmonės laikomos susijusiomis, jei viena 
įmonė gali daryti lemiamą įtaką kitai įmonei. Ši įtaka yra preziumuojama, jei viena įmonė turi 
bent 1/5 balsų kitos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis reikalavimas yra 

                                                           
11 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 15 
12 Prancūzijos Komercinis kodeksas. Prieiga internete: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180801 
13 Andenas M., Wooldridge F., „European Comparative Company Law“, Cambridge, 2009 m., p. 473 
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sumažinamas iki 1/10 balsų, jei įmonė yra listinguojama vertybinių popierių biržoje. Pastebėtina, 
kad finansinės atskaitomybės tikslais Italijos teisės aktuose įtvirtinama įmonių grupės sąvoka, 
pagrįsta papildomais kriterijais, numatytais 7 – oje ES direktyvoje. 
 
Belgijos teisės aktuose įmonių grupės sąvoka įtvirtinta tik mokesčių tikslais14. Kituose Belgijos 
teisės aktuose pateikiami kontrolės, bendros kontrolės, motininės ir dukterinės įmonės 
apibrėžimai iš esmės taip pat apima Tyrimo 1.1. dalyje aptartus požymius. Kita vertus, Belgijos 
Įmonių kodekso 5(3) straipsnis nurodo, kad de facto kontrolė gali egzistuoti ir tuomet, kai 
paskutiniuose dviejuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose įmonė pasinaudojo dauguma 
susirinkime dalyvavusių asmenų turimų balsų. Todėl didelėje įmonėje de facto kontrolę gali 
įgyvendinti ir mažumos akcininkas, jei pakankamas akcininkų skaičius susilaiko balsavimo 
metu15.  
 
Vokietija yra viena iš nedaugelio ES valstybių narių, kurios nacionaliniuose teisės aktuose yra 
įtvirtintas gana išsamus įmonių grupių reguliavimas. Vokietijos Akcinių bendrovių įstatymas 
įtvirtina, kad tarp susijusių įmonių gali egzistuoti net penkių rūšių ryšiai: dukterinės ir motininės 
įmonės, kontroliuojančios ir kontroliuojamos įmonės, narystės įmonių grupėje, įmonės, susijusios 
horizontaliais kontrolės ryšiais, įmonių susitarimo šalys. Dalis iš šių ryšių yra pagrįsti minėtais 
įmonių grupių bendrais požymiais. Visų pirma, dukterinių ir motininių įmonių ryšiai apibrėžiami 
pagal daugumos balsavimo teisių valdymą. Antra, atskira įmonė, kurios kontrolę tiesiogiai ar 
netiesiogiai įgyvendina kita įmonė, yra kontroliuojama įmonė. Įtvirtinama prezumpcija, kad 
įmonė yra kontroliuojama kitos įmonės, jeigu ji turi daugumą pirmosios įmonės akcijų. Trečia, 
įmonių grupės apibrėžimas atskleidžiamas pagal vieningo įmonių valdymo kriterijų. Tačiau taip 
pat įtvirtinama prezumpcija, kad kontroliuojamos ir kontroliuojančios įmonės bei įmonės, 
sudariusios kontrolės susitarimą, priklauso įmonių grupei. Ketvirta, įmonės, kurios turi daugiau 
nei ketvirtadalį kitų įmonių akcijų, laikomos įmonėmis, susijusiomis horizontalios nuosavybės 
ryšiais. Taip pat įtvirtinama, kad jei įmonė turi daugiau nei pusę kitos įmonės akcijų arba gali 
įgyvendinti kontrolę kitos įmonės atžvilgiu, ji tuo pačiu laikoma ir kontroliuojančia įmone. Vis 
dėlto Vokietija taip pat yra viena iš nedaugelio ES valstybių narių, kurioje įtvirtinamas įmonių 
grupių formavimas ne tik de facto, t. y. pagal turimas akcijas ar įgyvendinamą kontrolę, bet taip 
pat ir sutartiniais pagrindais, pavyzdžiui, sudarius kontrolės ir pelno perleidimo susitarimus. 
 
ES valstybių narių teisės aktuose paprastai nėra siekiama įtvirtinti bendros įmonių grupės 
sąvokos. Įmonių grupės apibrėžiamos teisės aktuose specifiniais tikslais, o bendruose teisės 
aktuose nurodomos motininių įmonių, dukterinių įmonių, įgyvendinamos kontrolės ir kitos 
susijusios sąvokos. Minėtose sąvokose iš esmės yra įtvirtinami bendri įmonių grupių požymiai, 
aptarti Tyrimo 1.1 dalyje, t. y. pliuralistinė įmonių grupių struktūra ir kontrolės ryšiai tarp grupės 
įmonių. Tačiau skirtingose ES valstybėse narėse paprastai skiriasi visuotiniame akcininkų 
susirinkime turimų balsų skaičius, kuris įtvirtina įgyvendinamos kontrolės prezumpciją.  

1.3. Įmonių grupių sąvoka įvairiose teisės šakose 

Įmonių grupės apibrėžimai, įtvirtinti ES valstybėse narėse finansinės atskaitomybės tikslais, 
kartais yra naudojami ir siekiant tam tikrų kitų tikslų, pavyzdžiui, jie vartojami teisės aktuose, 
susijusiuose su reikalavimais įmonių kapitalui. Vis dėlto teisės aktuose įtvirtinamų specifinių 
tikslų įgyvendinimui dažniau yra formuluojami ir šiek tiek skirtingi įmonių grupių apibrėžimai16. 
Pavyzdžiui, įmonių grupės reglamentuojamos mokesčių17, konkurencijos teisėje, darbo teisėje18, 

                                                           
14 Andenas M., Wooldridge F., „European Comparative Company Law“, Cambridge, 2009 m., p. 476 
15 Andenas M., Wooldridge F., „European Comparative Company Law“, Cambridge, 2009 m., p. 473 
16 Dorresteijn A. et al., „European Corporate Law“, volume 5, Kluwer Law International BV, The 
Netherlands, 2009 m., p. 305 
17 Pavyzdžiui, 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, 
taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 345, 2011 12 29)(su 
vėlesniais keitimais ir papildymais) 
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vertybinių popierių prekybos biržoje tikslais. Nors paprastai įvairiose teisės šakose naudojami 
apibrėžimai apima panašius elementus (vieningas valdymas, nuosavybės ryšiai ir kontrolė), tačiau 
skirtingi testai taikomi siekiant identifikuoti įmonių grupę priklausomai nuo siekiamų tikslų19. 
Pastebėtina, kad įmonių grupės kvalifikavimas vienu verslo subjektu tam tikrose teisės šakose 
specifiniais įstatyme numatytais tikslais savaime nesuponuoja įmonių, priklausančių grupei, 
atskirumo paneigimo ir akcininkų atsakomybės įmonių, įskaitant nemokumo, teisėje20.  
 
1.3.1. Įmonių grupės sąvoka konsoliduotosios finansinės atskaitomybės teikimo prasme 
 
7 – oji ES direktyva skirta reglamentuoti konsoliduotą įmonių grupių atskaitomybę. Jos 
preambulėje nurodoma, kad daug įmonių priklauso įmonių grupėms, tačiau konkretus įmonių 
grupės apibrėžimas direktyvoje nėra pateikiamas. Kita vertus, direktyvoje pateikiamas sąrašas 
sąlygų, kurias atitinkančios įmonės privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, ir 
sistemiškai aiškinant direktyvos nuostatas, šios įmonės gali būti laikomos sudarančiomis įmonių 
grupes. 
 
Remiantis minėtos direktyvos nuostatomis, įmonės sudaro grupę, jeigu:  

i)  viena įmonė (motininė) turi daugumą kitos įmonės (dukterinės įmonės) akcininkų ar narių 
balsavimo teisių (1 str. a); 

ii)  viena įmonė (motininė) turi teisę rinkti ar atšaukti daugumą kitos įmonės administracijos 
narių, valdybos ar stebėtojų tarybos narių ir kartu yra tos įmonės akcininkė arba dalyvė (1 str. b); 

iii)  viena įmonė (motininė) turi teisę dukterinei įmonei, kurios akcininkė arba dalyvė ji yra, 
daryti lemiamą įtaką pagal su ta įmone sudarytą sutartį (1 str. c); 

iv) viena įmonė (motininė) turi teisę dukterinei įmonei, kurios akcininkė arba dalyvė ji yra, 
daryti lemiamą įtaką pagal steigimo sutarties arba įstatų nuostatas (1 str. c); 

v) viena įmonė (motininė) yra kitos įmonės akcininkė arba dalyvė ir pagal sutartį su kitais 
tos įmonės akcininkais arba dalyviais, viena valdo daugumą akcininkų arba dalyvių balsavimo 
teisių toje įmonėje (1 str. d) bb);  

vi) viena įmonė (motininė) gali daryti lemiamą įtaką ar kontroliuoti arba faktiškai daro 
lemiamą įtaką ar kontroliuoja kitą įmonę (2 str. a); 

vii)  viena įmonė yra bendrai valdoma kartu su kita įmone (2 str. b). 
 
Galimybė panaudoti įmonių grupių, rengiančių konsoliduotą finansinę atskaitomybę, savitarpio 
pagalbą sprendžiant įmonių grupės narių mokumo problemas plačiau aptariama Tyrimo 2 dalyje. 
 
1.3.2. Įmonių grupės (įmonės) sąvoka konkurencijos teisėje 
 
ESTT byloje Nr. C-97/08 P Akzo Nobel ir kiti prieš Komisiją21, į kurią nuoroda pateikiama ir EP 
rekomendacijose22, yra analizuojama įmonių grupės (įmonės) sąvoka konkurencijos teisės prasme. 
Šioje byloje buvo vertinamas Europos Komisijos sprendimas, kuriuo buvo konstatuotas 
konkurencijos teisės pažeidimas. Savo sprendime Komisija padarė išvadą, kad Akzo Nobel 
dukterinės bendrovės neturėjo komercinio savarankiškumo, ir atitinkamai nusprendė ginčijamą 
sprendimą adresuoti ir motininei bendrovei, t. y. Akzo Nobel, nors ji pati nedalyvavo kartelyje.  
 

                                                                                                                                                                              
18 Pavyzdžiui, 1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo 
bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (OL L 254, 1994 9 30, p. 64)(su vėlesniais keitimais ir 
papildymais) 
19 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 14 
20 Austin R., „Corporate Groups“ in „Corporate Personality in the 20th Century“, Oxford, UK, 1998 m., p. 
72 
21 Byla C-97/08, P Akzo Nobel ir kiti prieš Komisiją, 2009 m., Rink. p. I-8237 
22 EP pranešimas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos 
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ESTT yra pažymėjęs, kad sąvoka „įmonė“ konkurencijos teisėje turi būti suprantama kaip 
reiškianti ekonominį vienetą, net jei teisiniu požiūriu šį ekonominį vienetą sudaro keletas fizinių 
ar juridinių asmenų. Sprendime nurodoma, kad iš nusistovėjusios ESTT praktikos galima daryti 
išvadą, kad atsakomybė už dukterinės įmonės elgesį gali tekti motininei įmonei. Tokia situacija 
gali susiklostyti kai, nors ir turėdama savarankišką teisinį subjektiškumą, ši dukterinė įmonė 
savarankiškai nesprendžia dėl savo elgesio rinkoje, o iš esmės įgyvendina motininės įmonės 
nurodymus atsižvelgiant į ekonominius, organizacinius ir teisinius šių dviejų teisės subjektų 
ryšius. Teismas argumentavo, kad taip yra dėl to, kad tokioje situacijoje motininė įmonė ir jos 
dukterinė įmonė yra to paties ekonominio vieneto nariai ir todėl sudaro vieną įmonę ESTT 
praktikos konkurencijos teisėje prasme. 
 
Teismas pažymėjo, kad tuo ypatingu atveju, kai motininei įmonei priklauso 100% jos dukterinės 
įmonės akcijų, viena vertus, ši motininė įmonė gali daryti lemiamą įtaką šios dukterinės įmonės 
elgesiui, ir, kita vertus, egzistuoja nuginčijama prezumpcija, kad ši motininė įmonė iš tikrųjų daro 
lemiamą įtaką savo dukterinės įmonės elgesiui. 
 
Įvairių teisės šakų teisės aktų nuostatomis yra siekiama tai teisės šakai būdingų tikslų. Todėl 
skirtingose teisės šakose yra įtvirtinti ir skirtingomis įmonių grupių vertinimo doktrinomis 
paremti įmonių grupių apibrėžimai. Tačiau net jeigu tam tikrose teisės šakose, siekiant specifinių 
tikslų, visa įmonių grupė yra laikoma vienu verslo subjektu, tai negali paneigti juridinio asmens 
atskirumo ir ribotos akcininkų atsakomybės kitose teisės šakose.  
 
1.4. Įmonių grupės sąvoka Lietuvos teisės aktuose 
 
Įmonių grupės sąvokos Lietuvos teisės aktuose analizei reikšmingi du pagrindiniai teisės aktai: 
Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas23 ir Lietuvos Respublikos Įmonių 
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas24, kuriuo yra perkeliamos privalomos 7 – 
osios ES direktyvos nuostatos. Lentelėje pateikiamas šių teisės aktų nuostatų, susijusių su įmonių 
grupėmis, palyginimas. 
 
Lentelė Nr. 2. Akcinių bendrovių įstatymo ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės 
atskaitomybės įstatymo nuostatų palyginimas 
 
Akcini ų bendrovių įstatymas Įmonių grupių konsoliduotosios 

finansinės atskaitomybės įstatymas 
Įmonių grupės sąvoka nepateikiama. Kita vertus, 
Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje yra 
apibūdinami patronuojančios ir dukterinės įmonių 
ryšiai ir taip netiesiogiai pripažįstama, kad 
egzistuoja tam tikri susijusių įmonių junginiai. 

Įmonių grupė apibrėžiama kaip 
patronuojanti įmonė ir jos dukterinės 
įmonės. 

Motininė (patronuojanti) įmonė yra apibrėžiama 
kaip įmonė, kuri kitoje įmonėje tiesiogiai ir/ar 
netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai įmonei. 

Motinine (patronuojančia) įmone laikoma 
įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti 
tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. 

i) Balsų dauguma: 
• Tiesioginė - įmonė turi įgijusi kitos įmonės 
akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime 
suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų (paprastai tai 
reiškia, kad įmonė yra įgijusi daugiau kaip 50% 
kitos įmonės akcijų); 

i) Balsų dauguma: 
• Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei 
atsiranda, jei įmonė turi kitos įmonės 
daugiau kaip 50% dalyvių balsavimo teisių; 
• Netiesioginis lemiamas poveikis - 
dukterinės įmonės arba dukterinių įmonių 

                                                           
23 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1046)(su vėlesniais papildymais ir 
pakeitimais) 
24 Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001 Nr. 99-
3517)(su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 
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• Netiesioginė - įmonė tiesiogiai turi balsų 
daugumą įmonėje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi 
balsų daugumą trečiojoje įmonėje; 
 
ii)  Lemiama įtaka: 
• Tiesioginė - tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai 
įmonei gali įmonė, kuri yra tos įmonės akcininkė ir: 
1) turi teisę rinkti ar atšaukti kitos įmonės vadovą, 
daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių, arba 
2) pagal susitarimus, sudarytus su kitais 
akcininkais, turi balsų daugumą toje įmonėje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Netiesioginė - netiesiogiai daryti lemiamą įtaką 
trečiajai įmonei gali įmonė, kuri atitinka bent vieną 
iš šių sąlygų: 
1) ši įmonė gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai 
įmonei, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų 
daugumą trečiojoje įmonėje arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką trečiajai 
įmonei; 
2) ši įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų 
daugumą kitoje įmonėje, kuri gali tiesiogiai ar 
netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai įmonei; 
3) kartu su kitomis įmonėmis, kuriose tiesiogiai ar 
netiesiogiai ši įmonė turi balsų daugumą arba 
kurioms gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti 
lemiamą įtaką, turi balsų daugumą trečiojoje 
įmonėje arba šiame punkte nurodytos kitos įmonės 
kartu turi balsų daugumą trečiojoje įmonėje. 

dukterinės įmonės turi kitos įmonės 
daugiau kaip 50% dalyvių balsavimo teisių; 
 
 
ii)  Kitos lemiamo poveikio sąlygos:  
• Tiesioginis lemiamas poveikis atsiranda 
dėl bent vienos iš šių sąlygų: 
1) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, 
turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos 
įmonės vadovą, daugumą valdymo ar 
priežiūros organo narių; 
2) įmonė turi teisę kitai įmonei daryti 
lemiamą poveikį pagal su šia įmone 
sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutartį 
ar įstatus; 
3) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, 
pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės 
dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti 
daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių 
balsų. 
 
• Netiesioginis lemiamas poveikis įmonei 
daromas kitos įmonės per savo dukterines 
įmones arba dukterinių įmonių dukterines 
įmones dėl bent vienos iš aukščiau 
nurodytų sąlygų. 

 
Akcinių bendrovių įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme 
įtvirtinti panašūs motininės ir dukterinės įmonių ryšiai - įmonių grupės identifikuojamos remiantis 
kontrolės kriterijumi. Kontrolė, kuri gali būti tiesioginė ir netiesioginė, apibrėžiama per balsų 
daugumos įmonėje turėjimą, teisę rinkti įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo 
narių, teisę spręsti kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų pagal sutartis su 
kitais įmonės dalyviais.  
 
1.5. ES bandymai įtvirtinti visapusišk ą įmonių grupių teisinį reguliavimą 
 
Nors įmonių grupės yra plačiai paplitęs reiškinys Europoje, tačiau universalios įmonių grupės 
sąvokos įtvirtinimas ES įmonių teisėje vis dar yra neišspręstas uždavinys. ES teisės aktuose nėra 
įtvirtinto vieningo įmonių grupės apibrėžimo, nors tokių bandymų buvo.  
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Vadinamąja 9-ąja įmonių teisės direktyva bandyta ES lygmeniu sukurti visapusišką įmonių 
grupėms taikomą europinę teisinę sistemą25. 9 - osios ES direktyvos projektas26, kuris Europos 
Komisijos buvo pasiūlytas dar 1984 m. ir buvo paremtas Vokietijos teisėje įtvirtintu įmonių 
grupių modeliu, galiausiai buvo atmestas kaip nepriimtinas daugeliui ES narių.   
 
9 – osios ES direktyvos projektas įmonių grupes traktavo esant vieningais verslo subjektais. 
Pagrindiniai direktyvoje pasiūlyto teisinio reguliavimo požymiai:  

i) dukterinės įmonės apibrėžimas, įpareigojantis valstybes nares numatyti kontrolės sutartis; 
ii)  taisyklės dėl akcijų turėjimo dukterinėje įmonėje atskleidimo;  
iii)   detalios taisyklės dėl motininės įmonės vadovavimo dukterinei įmonei (įskaitant ir 

atsakomybės klausimus);  
iv)  detalios taisyklės, taikomos tuo atveju, kai motininė įmonė sudarė kontrolės sutartį su 

dukterine įmone arba vienpusiškai pareiškė įkurianti vertikalią grupę.  
  
Direktyvos projektas buvo paremtas principu, kad motininė įmonė turi atsakyti už dukterinės 
įmonės skolas, nebent būtų įrodyta, kad nuostoliai patirti įgyvendinant veiksmus ar įtaką, kuri yra 
priešinga motininės įmonės interesams.  
 
2003 m. ES vis dėlto atsisakė plano sukurti atskirą „įmonių grupių“ teisę. 2003 m. gegužės 21 d. 
Europos Komisijos komunikate “Modernising Company Law and Enhancing Corporate 
Governance in the European Union - A Plan to Move Forward”27 nurodoma, kad nėra būtina 
priimti atskirą įmonių grupes reglamentuojantį teisės aktą, tačiau pritarė idėjai priimti teisės aktus, 
reglamentuojančius tam tikrus įmonių grupių klausimus konkrečiose srityse. 2002 m. lapkričio 4 
d. pateiktoje įmonių teisės ekspertų grupės ataskaitoje dėl Europos įmonių teisės modernizavimo28 
procedūriniai ir materialiniai aspektai dėl nemokumo procedūrų jungimo įmonių grupių atveju 
buvo įvardinti kaip viena iš sričių, kurioje būtų galima svarstyti teisės akto ES lygiu priėmimą. 
 
2006 m. Europos Komisija vykdė konsultacijas dėl ateities prioritetinių sričių rengiant įmonių 
teisės ir įmonių valdymo veiksmų planą. 67,5% asmenų, kurie atsakė į klausimą dėl galimos 
įmonių grupių reguliavimo iniciatyvos, nepritarė idėjai dėl įmonių grupių reguliavimo ES lygiu29. 
Apie trečdalį tų, kurie pritarė, kad toks reguliavimas yra reikalingas, vis dėlto nurodė, kad teisės 
aktų nuostatos turėtų reglamentuoti tik tam tikrus specifinius klausimus.  
 
2012 m. vasario 20 – gegužės 14 d. buvo vykdytos Europos Komisijos konsultacijos dėl ES 
įmonių teisės ateities. Vienu iš klausimų, pateiktu konsultacijoje, buvo siekiama sužinoti, ar 
asmenys pritaria ES intervencijai įmonių grupių reguliavimo srityje. Du trečdaliai atsakiusiųjų 
pritarė tokiam reguliavimui ES lygiu. Tačiau pastebėtina, kad klausimo formuluotėje, pritariant 
reguliavimui ES lygiu, buvo siūloma pasirinkti iš trijų variantų: pritarti priėmimui nuostatų dėl 
įmonių grupių skaidrumo, nuostatų dėl grupės intereso pripažinimo arba pasiūlyti kit ą įmonių 
grupių reguliavimo sritį30. Tik maža dalis atsakiusiųjų nurodė, kad egzistuoja bendro įmonių 
grupių reguliavimo ES lygiu poreikis.  
 
Pastebėtina, kad focus grupių apklausų metu dalyvavę įmonių grupių atstovai nurodė, kad 
Lietuvoje šiuo metu nėra poreikio teisės aktuose įtvirtinti konkrečių ar griežtų įmonių grupę 

                                                           
25 Konsultacijos dėl Europos bendrovių teisės ateities klausimynas, p. 12 
26 Ninth Corporate Law Directive on the conduct of groups which contain a public limited company as a 
subsidiary 
27 2003 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos komunikatas „Modernising Company Law and Enhancing 
Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward“, p. 18 
28 Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 
Company Law in Europe, 2002 m., p. 18 
29 Ataskaitos dėl Europos Komisijos vykdytos konsultacijos dėl ateities prioritetinių sričių rengiant įmonių 
teisės ir įmonių valdymo veiksmų planą santrauka, 2006 m., p. 22 
30 Konsultacijos dėl Europos bendrovių teisės ateities klausimynas, 2012 m., p. 12 
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apibūdinančių kriterijų ir imperatyvaus reglamentavimo, o įmonių grupės egzistavimo faktas 
turėtų būti konstatuojamas teismo kiekvienoje byloje (dėl skolos priteisimo, bankroto iškėlimo ir 
kitose) atskirai. Tarp nuostatų, kurios galėtų būti įtvirtinamos teisės aktuose arba teismų 
praktikoje įmonių grupių atstovai išskyrė įmonių grupės intereso pripažinimą. 
 
ES lygiu jau buvo bandymų įtvirtinti visapusišką įmonių grupių reglamentavimą, tačiau galiausiai 
šios idėjos buvo atsisakyta. Abejotina, ar verta vėl siekti nustatyti universalų įmonių grupės 
apibrėžimą, kuris būtų taikomas įmonių teisėje. Atsižvelgiant į Europos Komisijos vykdytų 
apklausų rezultatus, siūlytina užtikrinti galimybę įmonių grupės apibrėžimą pritaikyti atskiriems 
klausimams, pavyzdžiui, susijusiems su skaidrumo reikalavimų laikymųsi ar grupės interesų 
pripažinimu. 
 
1.6. Įmonių grupių rūšys 
 
Įmonių grupės yra įvairios – grupių struktūra ir tarpusavio ryšiai gali būti tiek gana paprasti, tiek 
ir labai sudėtingi. Įmonių grupių įvairovė lemia tai, kad įmonių grupės gali būti klasifikuojamos į  
atitinkamas rūšis. Siekiant nustatyti įmonių grupių teisinį reguliavimą, būtina įvertinti skirtingų 
grupių rūšių specifiką.  
 
Lentelėje Nr. 3 pateikiama tik dalis galimų įmonių grupių klasifikacijų. Verta paminėti, kad 
paprastai įmonių grupės yra sudėtingi junginiai, kuriuose yra persipynę įvairūs skirtingi ryšiai, 
todėl dažniausiai įmonių grupes priskirti tam tikroms konkrečioms rūšims galima tik sąlyginai.  
 
Lentelė Nr. 3. Įmonių grupių klasifikacijos 
Pagal susiformavimo pagrindą31 
i) Įmonės, susijusios sutartiniais pagrindais. 7 – osios ES įmonių teisės direktyvos 1 straipsnio 1 
dalies c) punkte taip pat įtvirtinta, kad motininė įmonė gali turėti teisę įgyvendinti kontrolę ne tik 
akcijų nuosavybės pagrindu, bet ir atitinkamų sutarčių, sudarytų tarp dviejų įmonių, pagrindu, 
jeigu tokia galimybė numatyta valstybės narės teisės aktuose. Pavyzdžiui, Vokietijos Akcinių 
bendrovių įstatymas32 įtvirtina galimybę sudaryti kontrolės ir pelno perleidimo sutartis. 
Kontroliuojama įmonė mainais už tai, kad atsisako veikti išimtinai savo interesais, gauna 
kontroliuojančios įmonės įsipareigojimą kompensuoti metinius pirmosios įmonės nuostolius 
(jeigu jie patiriami). Siekiant apsaugoti įmonės kreditorių ir investuotojų interesus, teisės aktai 
įtvirtina reikalavimą tokias kontrolės ir pelno perleidimo sutartis registruoti.  
Kai kurie autoriai33 įmonių grupėmis siūlo laikyti ir įmones, sudariusias franšizės ir licencines 
sutartis. Franšizės ar licencinės sutartys iš tikrųjų nustato tam tikrą teisių turėtojo teisę įgyvendinti 
mažesnio ar didesnio laipsnio kontrolę vykdant bendrą verslą, tačiau paprastai tokie įmonių ryšiai 
nelaikytini klasikine įmonių grupe.  
ii)  Įmonės, susijusios tam tikrais nesutartiniais pagrindais, pavyzdžiui, akcijų nuosavybe (de facto 
įmonių grupė) – įmonių grupė susiformuoja ne sudarant kontrolės susitarimus tarp įmonių, o 
faktiškai įgyjant įmonių kontrolę. De facto įmonių grupės narių teisės ir pareigos nėra tokios 
aiškios kaip sutartiniais pagrindais susiformavusios grupės atveju. Nuostatos, reglamentuojančios 
de facto įmonių grupę gali būti ne visada veiksmingos, nes dukterinė įmonė privalo pati įrodyti 
patirtą žalą, jeigu tokią patyrė dėl motininės įmonės kontrolės sudaryto nenaudingo sandorio. 
iii)  Įmonės, susijusios „susikabinusia direktoryste“ („interlocking directorship“) – įmonės 
susijusios per tam tikrus valdančius asmenis, t. y. tie patys asmenys yra skirtingų grupės įmonių 
valdymo organų nariai.  
Pagal veiklos teritoriją 

                                                           
31 Dine J., „The Governance of Corporate Groups“, Cambridge University Press, 2000 m., p. 39 
32 Aktiengesetz (Vokietijos Akcinių bendrovių įstatymo) 291 str. 
33 Blumberg P.I., „The transformation of Modern Corporation Law: The Law of Corporate Groups“, 
Connecticut Law Review, 2005, Vol. 37, Nr. 3, p. 613 
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i) Nacionalinės įmonių grupės – visos grupės įmonės veikia vienos šalies teritorijoje. 
ii)  Tarptautinės įmonių grupės – grupės įmonės veikia skirtingose šalyse. Tarptautines įmonių 
grupes galima toliau skirstyti į transnacionalines ir daugianacionalines34.  
Pagal kontrolės formas 
i) Spindulinės (radialinės) – grupės centre yra motininė įmonė, kuri valdo dukterines įmones. 
Paprastai motininė įmonė turi daug dukterinių įmonių, o jos gali atitinkamai turėti ir savo 
dukterinių įmonių. 
ii)  Rato formos – įmonės susijusios akcijų nuosavybės ryšiais ratu, t. y. pirmajai įmonei priklauso 
antrosios įmonės akcijos, antrajai įmonei priklauso trečiosios įmonės akcijos, o trečiajai įmonei 
priklauso pirmosios įmonės akcijos ir pan. 
iii)  Piramidės – motininių įmonių grandinė, kurioje kontrolė paremta nedidelėmis investicijomis35. 
Piramidės viršuje veikia motininė įmonė, kuri kontroliuoja dukterines įmones, o jos toliau 
atitinkamai kontroliuoja savo dukterines įmones. Šios įmonių grupės rūšies požymis yra tai, kad 
motininė įmonė kontroliuoja visas piramidėje esančias įmones turėdama sąlyginai nedideles 
kapitalo dalis. Nagrinėjant šią grupės rūšį, svarbu atriboti motininės įmonės turimos kontrolės ir 
nuosavybės kategorijas. 
 
1.6.1. Vertikalios ir horizontalios įmonių grupės 
 
EP rekomendacijose yra minimos centralizuotai36 valdomos įmonių grupės, decentralizuotos37 bei 
horizontalios38 įmonių grupės. Pastebėtina, kad minimos sąvokos pačiame dokumente nėra 
apibrėžtos ir nėra visiškai aiški joms priskiriama reikšmė. Sistemiškai aiškinant EP 
rekomendacijas, manytina, kad jų rengėjai decentralizuotas ir horizontalias įmonių grupes laiko 
sinonimais. 
 
Įmonių grupės gali būti valdomos centralizuotai arba decentralizuotai. Finansinio ir sprendimų 
priėmimo nepriklausomumo lygis net ir tą pačią teisinę struktūrą turinčiose įmonių grupėse gali 
labai skirtis. Decentralizuotose grupėse atskiros įmonės gali aktyviai dalyvauti prekyboje ir 
prisiimti pirminę atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Kitose grupėse strateginiai ir finansiniai 
sprendimai priimami centralizuotai, o grupės įmonės veikia kaip stambaus verslo vieneto 
padaliniai ir turi mažai sprendimų diskrecijos laisvės39. 
 
Integracijos lygis tarp grupės įmonių gali priklausyti nuo įvairių aspektų40, pavyzdžiui: 

i)  Ekonominės grupės organizacijos (ar administracinė struktūra yra organizuota 
centralizuotai, ar atskiros įmonės išlaiko nepriklausomumą; ar įmonės yra priklausomos nuo 
grupės siekdamos gauti finansavimą ar paskolų garantijas; ar įmonių personalo politika yra 
organizuojama centralizuotai, kokia apimtimi motininė įmonė lemia strateginius dukterinių 
įmonių veiklos ir finansinius sprendimus); 

ii)  Grupės vykdomos prekybos (tarp įmonių vykdomų pirkimų ir pardavimų svarba, įmonių 
bendrai naudojami prekių ženklai, logotipai, reklamos kampanijos; skirtingų įmonių produktams 
suteikiamų garantijų sąlygos); 

iii)  Grupės bendro įvaizdžio (ar grupė save pristato kaip vieną ekonominį vienetą, ar atskirų 
įmonių veikla pristatoma kaip grupės veiklos dalis). 
 

                                                           
34 Dine J., „The Governance of Corporate Groups“, Cambridge University Press, 2000 m., p. 41 
35 Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 
Company Law in Europe, 2002 m., p. 98 
36 EP rekomendacijos . Aiškinamoji dalis – 3) Grupės 
37 EP rekomendacijos. Rekomendacija dėl įmonių grupių nemokumo 2 p. 
38 EP rekomendacijos. Aiškinamoji dalis – 3) Grupės 
39 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 8 
40 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 10 
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Verta atkreipti dėmesį, kad įmonių grupės sąlyginai gali būti skirstomos į vertikalias ir 
horizontalias remiantis dviem aspektais: pagal įmonių grupių veikimo lygmenį (ekonominiu 
aspektu) ir pagal akcijų nuosavybę (teisiniu aspektu)41.  
 
Lentelė Nr. 4. Vertikalios ir horizontalios įmonių grupės teisiniu ir ekonominiu aspektu  
Įmonių grupės 
rūšis 

Ekonominiu aspektu Teisiniu aspektu 

Vertikali  Įmonės veikia skirtinguose prekės 
gamybos ar platinimo lygmenyse 
(atskirose to paties technologinio 
proceso stadijose). 

Grupę sudaro motininė įmonė ir viena ar 
kelios dukterinės įmonės. Svarbus 
aspektas, susijęs su vertikaliomis 
grupėmis yra tai, ar motininei įmonei 
priklauso 100% dukterinių įmonių akcijų, 
ar egzistuoja ir dukterinių įmonių 
mažumos akcininkai. Jeigu visos akcijos 
priklauso motininei įmonei, tuomet 
pagrindinis klausimas yra susijęs su 
įmonių kreditorių apsauga. Tačiau jeigu 
dukterinės įmonės tik dalinai priklauso 
motininei įmonei, tuomet reikia įvertinti ir 
mažumos akcininkų apsaugos klausimus42. 

Horizontali Grupės įmonės veikia tame 
pačiame gamybos ar platinimo 
lygmenyje, bet skirtingose 
produkcijos šakose. Šios įmonės 
dažnai rinkai patiekia visų grupės 
įmonių produkciją 

Grupę sudaro kelios įmonės, susijusios 
horizontaliais kontrolės ryšiais, 
pavyzdžiui, įmonės yra bendrai valdomos 
pagal tarp jų sudarytą sutartį arba jų 
steigimo dokumentų ar įstatų nuostatas; 
kelios iš esmės savarankiškos įmonės yra 
valdomos tos pačios sudėties valdybų43. 

 
UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje44 neskiriami ekonominiai ir 
teisiniai šių sąvokų aspektai, o tiesiog minimos įmonių grupės, turinčios vertikalią arba 
horizontalią struktūrą. Šiame dokumente vertikali įmonių grupė apibūdinama kaip veikianti 
viename ekonominiame sektoriuje ir apimanti nuo žaliavas teikiančių įmonių iki galutinį produktą 
gaminančių įmonių. UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje nurodoma, 
kad ši įmonių grupė gali susiformuoti stambiai įmonei įsigyjant kitas įmones arba įmonei 
įgyvendinant tiekėjų ar platintojų kontrolę remiantis savo stipria pirkimo galia. O horizontali 
įmonių grupių struktūra būdinga toms grupėms, kuriose yra daug dukterinių grupės įmonių, 
susijusių stipriais horizontaliais kontrolės ryšiais ir veikiančių tame pačiame ekonominės veiklos 
lygyje.  
 
Horizontalios įmonių grupės plačiau paplitusios Europoje, o vertikalios įmonių grupės - JAV ir 
Japonijoje. Vertikalios įmonių grupės populiaresnės gamybos sektoriuose, o horizontalios – 
prekybos srityse45.  
 
Pastebėtina, kad grupės įmonių ryšių aiškinimas teisine ir ekonomine prasme fundamentaliai 
skiriasi46. Verta pabrėžti, kad teisinė grupės kaip atskirų įmonių struktūra nėra lemiamas veiksnys 

                                                           
41 Dine J., „The Governance of Corporate Groups“, Cambridge University Press, 2000 m., p. 40 
42 Austin R., „Corporate Groups“ in „Corporate Personality in 20th century“, Oxford, UK, 1998 m. 
43 Edwards V., Europos Sąjungos bendrovių teisė, Eugrimas, 2002 m., p. 178 
44 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 7 
45 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 8 
46 Eroglu M., „Modern Organisation of Multinational Enterprises and Liability Discussions: Critical 
Analysis of Control Theory“ 
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nustatant, kaip verslas yra valdomas47. Tam tikrų įmonių sąsajas gali lemti šeimos ryšiai tarp 
atitinkamų asmenų, dalyvaujančių skirtingų įmonių valdyme48.  

Kita vertus, reikia pripažinti, kad horizontali organizacinė struktūra ir valdymo bei rizikos 
pasidalinimas taip pat reikalauja ir tam tikrų teisinių grupės įmonių tarpusavio ryšių. Todėl 
egzistuojant horizontaliai įmonių grupės struktūrai, tikėtina, kad atsiras ir sudėtingi horizontalūs 
nuosavybės ryšiai tarp grupės įmonių49.  

Siekiant suformuoti adekvatų teisinį reguliavimą, tinkantį modernioms įmonių grupėms, būtina 
atitinkamai analizuoti šiuolaikinę įmonių grupių organizacinę struktūrą ir naujas teisės normas 
priimti remiantis ne tik teisiniu, bet ir ekonominiu įmonių grupių suvokimu50. Pagrindinės 
akcininkų, t. y. motininių įmonių, atsakomybės doktrinos šiuo metu yra paremtos motininės 
įmonės vykdoma dukterinių įmonių kontrole. Tačiau literatūroje nurodoma, kad siekdamos 
prisitaikyti prie globalios ekonomikos tendencijų, šiuolaikinės įmonių grupės paprastai renkasi ne 
vertikalaus, o decentralizuoto (horizontalaus) valdymo modelį51, kuriam sunku pritaikyti įprastus 
motininės įmonės atsakomybės principus. Decentralizuotų įmonių grupių struktūrai būdingi šie 
požymiai52: 

i)  Įmonių grupėse egzistuoja daug kontrolės centrų dėl motininės įmonės geografiškai ar 
funkciškai perduodamos kontrolės dukterinėms įmonėms; 

ii)  Dukterinėms įmonėms yra suteikiama globali ar regioninė atsakomybė už tam tikros 
funkcijos įgyvendinimą ar tam tikrą produktų linij ą; 

iii)  Pabrėžiama įmonių grupės kontrolės kultūra, o ne kasdienis motininės įmonės įsitraukimas 
į dukterinių įmonių veiklą, t. y. įtvirtinami pagrindiniai įmonių grupės veiklos principai ir 
vertybės; 

iv) Pabrėžiamas nuolatinis informacijos srautas tarp organizacinių ir nacionalinių struktūros 
vienetų. 
 
Šie požymiai atitinkamai lemia sunkumą įrodyti vienos įmonės vykdomą kontrolę kitos grupės 
įmonės atžvilgiu53.  
 
EP rekomendacijų rengėjai išskiria centralizuotas ir decentralizuotas įmonių grupes. EP 
rekomendacijose nurodoma, kad viena nemokumo byla visai įmonių grupei turėtų būti keliama 
vienoje valstybėje, jei tą leidžia funkcinė arba nuosavybės įmonių grupės struktūra, t. y. įmonių 
grupė valdoma centralizuotai. Manytina, kad sąvokos „funkcinė“ ir „nuosavybės“ referuoja į 
įmonių grupių struktūros vertinimą teisiniu ir ekonominiu aspektu. Verta pabrėžti skirtumą tarp 
šių vertinimų šiais aspektais, nes įmonių grupių, turinčių panašią teisinę struktūrą, organizacinis 
valdymas realybėje gali labai skirtis. Šiuolaikinėse įmonių grupėse atskiros įmonės dažnai yra 
pakankamai savarankiškos, todėl svarbu įvertinti įvairius kriterijus, siekiant nustatyti, ar 
egzistuoja vienas įmonių grupės valdymo centras.  

                                                           
47 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 5 
48 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 9 
49 Eroglu M., „Modern Organisation of Multinational Enterprises and Liability Discussions: Critical 
Analysis of Control Theory“ 
50 Scott J., “Corporate Groups and Network Structure” in „Corporate Control and Accountability“, Oxford, 
1993 m.  
51 Eroglu M., „Modern Organisation of Multinational Enterprises and Liability Discussions: Critical 
Analysis of Control Theory“ 
52 Marschan R., „New Structural Forms and Inter-Unit Communication in Multinationals“, Helsinki, 1996 
m., p.5 
53 Eroglu M., „Modern Organisation of Multinational Enterprises and Liability Discussions: Critical 
Analysis of Control Theory“ 
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2. Įmonių grupės nemokumo samprata ir problematika  
 
Vienas iš Tyrimo uždavinių yra susijęs su įmonių grupės nemokumo ir grupės įmonės nemokumo 
sąvokomis bei jų santykiu. Šioje dalyje yra analizuojama įmonių grupių nemokumo reguliavimo 
problematika bei įmonių grupių vertinimo doktrinos, nuo kurių taikymo priklauso ir galimybė 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad vienai iš grupės įmonių neleidžiama bankrutuoti, jei kitos 
įmonės dirba pelningai.  
 
2.1.  Įmonių grupių nemokumo reguliavimas 
 
Nei ES lygiu, nei kurioje nors ES narės teisės aktuose nėra įtvirtintų specialių nuostatų dėl įmonių 
grupės nemokumo, atitinkamai nėra įtvirtinta ir nemokios įmonių grupės ar nemokios grupei 
priklausančios įmonės sąvokos. Todėl skirtingose valstybėse visos nemokumo procedūros 
pradedamos dėl atskirų įmonių, kurios atitinka kiekvienoje valstybėje įtvirtintus nemokumo 
kriterijus54.  

Tyrimo priede Nr. 3 pateikiami INSOL Europe ataskaitoje „Nemokumo teisės harmonizavimas 
ES lygiu“55 nurodyti kai kurių INSOL Europe narių atsakymai į klausimą, ar tose valstybėse yra 
kokių nors taisyklių, susijusių su įmonių grupių nemokumu. Ataskaitoje „Įmonių grupių 
nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“ nurodyta, kad iki šiol nuostatos dėl 
įmonių grupių nemokumo yra įtvirtintos tik Meksikos ir Naujosios Zelandijos teisės aktuose56.  

Kitas aspektas, kurį reikia įvertinti siekiant harmonizuoti ES nemokumo teisę, susijęs su tuo, kad 
ES lygiu taip pat nėra įtvirtinto universalaus įmonės nemokumo kriterijaus. Nemokumo kriterijus 
apibūdina sąlygas, kurioms esant gali būti pradedamos įmonės bankroto procedūros. Kai kuriose 
valstybėse narėse taikomas likvidumo testas (gebėjimas įvykdyti įsipareigojimus, suėjus jų 
terminui), kitose – balanso testas (įmonės turtas turi viršyti įmonės įsipareigojimus). Ataskaitoje 
„Nemokumo teisės harmonizavimas ES lygiu“ nurodyta, kad daugumoje ES valstybių narių 
taikomas likvidumo testas, kuris atitinka ir UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairėse 
pateiktas rekomendacijas, tačiau šiose šalyse vis dėlto skiriasi įsiskolinimo lygis, kurį pasiekus 
gali būti pradedamos bankroto procedūros57. Viena iš rekomendacijų, įtvirtintų ataskaitoje 
„Nemokumo teisės harmonizavimas ES lygiu“, yra harmonizuoti nemokumo kriterijus, 
lemiančius bankroto procedūrų pradžią.  
 
Kai kuriomis tarptautinėmis iniciatyvomis yra siekiama pateikti tam tikras gaires dėl tarptautinio 
nemokumo proceso įgyvendinimo, pavyzdžiui, UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse 
gairėse yra pristatomi skirtingi galimi vertinimo požiūriai įvairiais tarptautinio nemokumo 
proceso aspektais, tačiau nėra įtvirtinamas vienas universalių ir visoms valstybėms tinkamų 
nemokumo teisės nuostatų rinkinys58. Jeigu bus pritariama EP rekomendacijoms ir bandoma 
įtvirtinti įmonių grupės apibrėžimą ES nemokumo teisėje, tikėtina, kad Europos Komisija, prieš 
pateikdama konkretų pasiūlymą, turėtų atlikti detalų tyrimą, siekiant identifikuoti visoms ES 
valstybėms narėms priimtiną įmonių grupių vertinimo doktriną ir jos taikymo pasekmes grupės 
įmonių veiklai bei jų kreditorių interesams. Vadovaujantis viešai prieinama informacija, nėra 
duomenų, kad toks išsamus ir visapusiškas tyrimas yra atliktas ES lygiu ar kurioje nors ES 
valstybėje narėje..  
 

                                                           
54 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 8 
55 INSOL Europe ataskaita „Nemokumo teisės harmonizavimas ES lygiu“, 2010 m., p. 8 
56 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 6 
57 INSOL Europe ataskaita „Nemokumo teisės harmonizavimas ES lygiu“, 2010 m., p. 10 
58 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 2 
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ES teisės aktuose ir ES valstybių nacionaliniuose teisės aktuose apskritai nėra įtvirtintų nemokios 
įmonių grupės ir nemokios grupės įmonės sąvokų. ES lygiu taip pat nėra ir bendros nemokios 
įmonės sąvokos. ES teisės aktai kol kas neįtvirtina jokių gairių įmonių grupės nemokumo atveju, 
o įmonių grupių vertinimas paliktas ES valstybių narių diskrecijai. Manytina, kad būtinybė 
apibrėžti nemokios įmonių grupės ar nemokios grupės įmonės sąvoką priklauso nuo taikomos 
įmonių grupių vertinimo doktrinos, t. y. ar sėkmingai veikiančios grupės įmonės gali būti 
įtraukiamos į kitų grupės įmonių nemokumo procedūras, siekiant padengti nemokių įmonių skolas 
(žr. plačiau 2.2 – 2.3 dalis). 
 
2.2. Grupės įmonių atsakomybę lemiančios įmonių grupių vertinimo doktrinos 
 
Kaip jau buvo minėta, įmonių grupę identifikuoja du požymiai – grupės narių pliuralizmas ir 
įmones siejantys kontrolės ar vieningo valdymo ryšiai. Šie skirtingi požymiai lemia tai, kad 
įmonių grupių reguliavimas įvairiose šalyse gali būti paremtas viena iš dviejų doktrinų59: 

i) Grupės įmonių atskirumo - įmonių grupės laikomos savarankiškų juridinių asmenų 
junginiu;  

ii)  Vieno verslo subjekto - įmonių grupės laikomos vieningu verslo subjektu. 
 
Įmonių atskirumo doktrina dominuoja daugelyje valstybių60. Įvairūs tarptautiniai dokumentai, 
rekomendacijos, kuriais siekiama skatinti procesinį tarptautinį bendradarbiavimą nemokumo 
procedūrose, taip pat įtvirtina grupės įmonių savarankiškumo principą. Pavyzdžiui, UNCITRAL 
Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje nurodoma, kad bendra paraiška dėl 
nemokumo procedūrų kelioms grupės įmonėms nepaneigia grupės įmonių teisinio 
autonomiškumo – kiekviena įmonė išlieka atskira ir savarankiška61. Tarptautiniuose 
dokumentuose skatinamas procesinis bendradarbiavimas taip pat nereiškia grupės įmonių turto 
sumavimo, o tik siekia mažinti procesines kliūtis ir išlaidas62.  
 
Įmonių atskirumo doktrina grindžiama nuostata, kad visos grupės įmonės yra laikomos 
savarankiškais juridiniais asmenimis. Ši doktrina paremta ribota akcininkų atsakomybe ir įmonės 
valdymo organų fiduciarinėmis pareigomis tik konkrečiai įmonei. Šiuo atveju motininė įmonė yra 
traktuojama kaip akcininkė, kuri rizikuoja tik turimų akcijų verte ir neatsako už dukterinės įmonės 
įsipareigojimus63.  

Įmonių atskirumas reiškia, kad įmonė įgyja savo teises ir pareigas, nepriklausomai nuo to, kas 
valdo jos akcijas ir, ar ji priklauso įmonių grupei. Įmonės įsipareigojimai yra jos skolos ir grupės 
įmonių turtas negali būti naudojamas kitos įmonės skoloms padengti. Įmonės sudarytos sutartys 
automatiškai neįtraukia kitų grupės įmonių. Motininė įmonė negali nepaskirstyto dukterinės 
įmonės pelno laikyti savo pelnu.  

Vieno verslo subjekto doktrina remiasi ekonomine grupės įmonių integracija, kuri įmonių grupę 
laiko vienu subjektu, siekiančiu bendrų visai grupei, o ne atskiroms įmonėms, tikslų. Tarp įmonių 
gali būti sudaromos paskolos sutartys, grupės įmonės gali veikti nuostolingai, vykdant vieningą 
grupės strategiją, turtas ir įsipareigojimai gali įvairiais būdais judėti tarp grupės narių64.  

                                                           
59 Doktrinoje taip pat išskiriama „quasi agency“ doktrina, bet ji nėra plačiai taikoma, todėl šiame tyrime 
detaliau neanalizuojama 
60 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 16 
61UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacijos 199-201, 202-210  
62 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 11 
63 Ferran E., „Company Law and Corporate Finance“, Oxford University Press, 1999 m., p. 31 
64 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 16 
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2.3. Galimybės taikyti įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių įsipareigojimus vertinimas 
 
Trečiajame Tyrimo uždavinyje minima galimybė nustatyti teisinį reguliavimą, kad vienai iš 
grupės įmonių neleidžiama bankrutuoti, jei kitos įmonės dirba pelningai, reikštų, kad kitos grupės 
įmonės turėtų padengti nemokios įmonės įsipareigojimus. Atsižvelgiant į 2.2. dalyje aptartas 
įmonių grupių vertinimo doktrinas, tokiu atveju būtų pripažįstamas vieno verslo subjekto 
doktrinos taikymas. Pastebėtina, kad ši koncepcija būdinga tokiam teisiniam reguliavimui, ir, 
atitinkamai, toms teisės šakoms, kuriose vyrauja ekonominis įmonių grupių vertinimas, 
pavyzdžiui, konkurencijos, mokesčių teisėje. O nemokumo teisė yra įmonių teisės tąsa, kuriai 
turėtų būti atitinkamai taikomi pagrindiniai įmonių teisės principai. Todėl siekis įmonių grupę 
nemokumo procese visais atvejais traktuoti kaip vienetą reikštų nukrypimą nuo dviejų įmonių 
teisei būdingų ir esminių koncepcijų – įmonės kaip teisinių santykių subjekto atskirumo 
(subjektiškumo) ir ribotos atsakomybės65.  
 
Kita vertus, vienas iš privalumų įtvirtinant vieno verslo subjekto doktriną centralizuotų įmonių 
grupių atžvilgiu yra siekis skatinti grupę periodiškai vertinti grupės įmonių veiklą ir nedelsiant 
imtis veiksmų, jei kažkuri įmonė susiduria su finansiniais sunkumais66. Be to, tai padėtų užtikrinti 
stipresnę kreditorių interesų apsaugą tais atvejais, kai kreditoriai turi rimtą pagrindą atskiras 
įmones laikyti vienu verslo subjektu. 
 
Tačiau įmonių grupės sąvoka, kurioje būtų nustatomi absoliutūs motininės įmonės atsakomybės 
kriterijai dukterinei įmonei tapus nemokiai, o ne siejama su konkrečiais nesąžiningais motininės 
įmonės veiksmais, paneigtų Lietuvos teisinės sistemos vientisumą, o konkrečiai - prieštarautų 
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso67 (toliau – Civilinio kodekso) 2.50 str. 3 dalies 
nuostatoms, kurios įtvirtina subsidiarią akcininkų atsakomybę tik tenkinus konkrečias apibrėžtas 
sąlygas. 

Be to, verslo diversifikacija yra tam tikra verslo strategija. Pastebėtina, kad įmonių grupių atveju 
vienos įmonės bankrotas savaime lemia šios įmonės akcininkų nuostolius dėl prarastos įmonės 
akcijų vertės. Absoliuti motininės įmonės atsakomybė už dukterinės įmonės skolas dukterinės 
įmonės nemokumo atveju reikštų papildomą priverstinį akcininkų investavimą į dukterinę įmonę. 
2007 m. spalio 5 d. Europos Komisijos komunikate pažymėta, kad Europos visuomenėje turėtų 
būti kuriamas palankesnis klimatas verslumui, kur būtų baudžiama tik už nesąžiningą ir 
nusikalstamą veiklą68. Įmonės bankrotas per se nėra pagrindas subsidiariai akcininko 
atsakomybei69 (žr. plačiau 4.1. dalį).  

Vieno verslo subjekto doktrinos taikymas darytų įtaką ir kreditorių interesams. Nemokumo teisės 
aktai turėtų siekti suderinti įvairių grupių kreditorių interesus, kurie sudarė sandorius su grupės 
įmonėmis. Tačiau įtvirtinus vieno verslo subjekto doktriną, gali susidaryti situacija, kai vienos 
sėkmingai veikiančios įmonės kreditoriaus interesai bus pažeisti dėl kitų nemokių grupės įmonių 
kreditorių teisių gynybos. Grupės nemokumas gali lemti dukterinės įmonės ir motininės įmonės 

                                                           
65 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 1346/2000 
dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 100 
66 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 9 
67 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000 09 06, Nr. 74 - 2262)(su vėlesniais keitimais ir 
papildymais) 
68 2007 m. spalio 5 d. Europos Komisijos komunikatas „Dėl žlugusio verslo atsiradusio stigmatizavimo 
problemos sprendimas – formuoti politiką, skatinančią pradėti verslą iš naujo. Lisabonos partnerystės 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti įgyvendinimas“ (KOM(2007) 584  
69 Mikalonienė L. „Asmeninio komercinio bendradarbiavimo pagrindinės teisinės formos“. Daktaro 
disertacija, Vilnius, 2011 m. p. 355 
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kreditorių konkurenciją. Tokiu atveju reikėtų įvertinti, ar bendro kreditorių intereso gynimas 
atsveria individualių kreditorių interesų pažeidimą70.  

Grupės įmonių atskirumo paneigimas varžo įmonių, investuotojų ir kreditorių galimybes 
minimizuoti ir valdyti savo riziką. Vieno verslo subjekto doktrina gali lemti ryškų teisinį 
netikrumą, kuris daro įtaką kreditų kainai, ypač tose situacijose, kai sprendimas dėl grupės įmonių 
atsakomybės priimamas teismo po nemokumo procedūrų pradžios71. Toks vertinimas taip pat 
kelia klausimą, kaip įsipareigojimai dėl kitų grupės įmonių skolų turėtų būti pavaizduoti įmonės 
finansinės atskaitomybės dokumentuose72. 
 
Pastebėtina, kad įtvirtinus motininės įmonės atsakomybę už dukterinių įmonių įsipareigojimus 
Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose, gali kilti rizika, kad trečiųjų šalių investuotojai bus 
nelinkę investuoti Lietuvoje.   

Apibendrinant galima teigti, kad net ir įmonėms tapus nemokioms, reikia vadovautis įmonių 
teisėje egzistuojančiu galių ir atsakomybės santykio principu, pagal kurį akcininko atsakomybė 
priklauso nuo jo įgyvendintų, o ne tiesiog turimų galių73. Įmonių grupių egzistavimas per se ar su 
juo susijusios rizikos negali paneigti įmonių grupių teisėtumo ar ribotos atsakomybės principo74.  

Taip pat pastebėtina, kad tam tikri teisiniai instrumentai numato galimybę taikyti atsakomybę 
nesąžiningus veiksmus atlikusiems akcininkams. Tačiau ši doktrina netaikoma kreditoriaus 
reikalavimą įmonei siekiant perkelti kitai tos pačios grupės įmonei, kuri nėra pirmosios įmonės 
akcininkė, bet kuri taip pat piktnaudžiauja teise dalyvauti įmonių grupės veikloje. Todėl 
svarstytina galimybė įtvirtinti išimtį, kuri leistų taikyti įmonei atsakomybę už kitų grupės įmonių 
skolas ne tik motininėms įmonėms, t. y. akcininkams, tuo atveju, jeigu įmonių grupė yra valdoma 
centralizuotai ir yra itin integruota ar esant kitoms sąlygoms, leidžiančioms identifikuoti neteisėtą 
grupės įmonių veikimą. 
 
Atsižvelgiant į įmonių grupių rūšių aprašymą, pateiktą Tyrimo 1 dalyje, tam tikri požymiai gali 
padėti identifikuoti centralizuotą įmonių grupės valdymą, pavyzdžiui: 

i)   įmonių grupėje egzistuoja vienas kontrolės centras,  
ii)  kasdienis motininės įmonės įsitraukimas į dukterinių įmonių veiklą,  
iv) administracinė struktūra ir personalo politika yra organizuota centralizuotai,  
v) įmonės yra priklausomos nuo grupės siekdamos gauti finansavimą ar paskolų garantijas; 

motininė įmonė lemia strateginius dukterinių įmonių veiklos ir finansinius sprendimus; 
vi) grupės įmonės naudoja bendrus prekių ženklus, logotipus, derina reklamos kampanijas; 
vii)  grupė save pristato kaip vieną ekonominį vienetą. 

 
Taigi, centralizuotai valdomos įmonių grupės atveju motininė įmonė lemia strateginius dukterinės 
įmonės veiksmus ir dukterinė įmonė realiai negali savarankiškai organizuoti veiklos. Manytina, 
kad tokiu atveju galima laikyti, jog dukterinė įmonė taip pat neturėtų būti vienintelė atsakinga 
įmonė už įsipareigojimus, prisiimtus visos įmonių grupės naudai (nors ir prieštaraujančius 
dukterinės bendrovės tikslams) bei remiantis visos įmonių grupės valdymo strategija.  

                                                           
70 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part II: Core Provisions for an Effective and Efficient 
Insolvency Law, p. 278 
71 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 8 
72 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part II: Core Provisions for an Effective and Efficient 
Insolvency Law, p. 277 
73 Gevurtz F., „Corporation Law“, St. Paul, Minn: West Group, 2000 m., p. 76 – 79; Antunes J., „Liability 
of Corporate Groups. Autonomy and Control in Parent – Subsidiary Relationships in US, German and EU 
law. An International and Comparative Perspective“, Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation 
Publishers, 1994 m., p. 132 – 133  
74 Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 
Company Law in Europe, 2002 m., p. 17 
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Pabrėžtina, kad tokia išimtis turėtų būti taikoma tik tuomet, kai egzistuoja įrodymai, leidžiantys 
identifikuoti centralizuotą įmonių grupės valdymą ir integruotą įmonių grupės struktūrą ar 
nesąžiningus grupės įmonės veiksmus. Viena vertus, įmonių grupė gali pati deklaruoti, kad ji 
veikia kaip vienas verslo subjektas. Kitais atvejais, manytina, kad kreditorius, siekiantis perkelti 
reikalavimą kitai grupės įmonei, turėtų įrodyti, kad visa įmonių grupė yra valdoma centralizuotai 
ir atitinkama įmonė yra tik vieno verslo subjekto dalis.  
 
Investuotojai gali pasirinkti įmonių grupę kaip verslo organizavimo formą dėl įvairių priežasčių. 
Ribota akcininkų atsakomybė yra vienas iš privalumų, lemiančių, kad tam tikroms verslo dalims 
investuotojai steigia atskiras įmones, o ne įmonės filialus. Automatiška grupės įmonės 
atsakomybė už kitų grupės įmonių skolas paneigtų esminius įmonių teisės principus, tačiau 
egzistuoja galimybė taikyti subsidiarią akcininkų atsakomybę jų piktnaudžiavimo dalyvavimu 
įmonių grupės veikloje atveju. Taip pat svarstytina galimybė įtvirtinti galimybę perkelti 
reikalavimą už vienos įmonės skolas kitai grupės įmonei, o ne motininei įmonei, jeigu įmonių 
grupė yra centralizuotai valdoma, yra itin integruota ar grupės įmonė atliko tam tikrus 
nesąžiningus veiksmus. Tokiu atveju, laikytina, kad atskiros įmonės neturi savarankiškumo ir 
visos grupės įmonės sudaro vieno verslo subjektą. Todėl vienos įmonės kreditorių reikalavimai, 
esant grupės įmonių nesąžiningiems veiksmams, atitinkamai galėtų būti tenkinami iš kitos įmonės 
turto, t. y. iš viso verslo subjekto valdomo turto.  

2.4. Turto sumavimas kaip išimtis iš įmonių atskirumo principo 

Analizuojant grupės įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių įsipareigojimus, taip pat verta 
atsižvelgti ir į Pasaulio banko75 bei UNCITRAL76 pateikiamose rekomendacijose minimą turto 
sumavimą (substantive consolidation) kaip išimtį iš bendrojo įmonių atskirumo principo. Šios 
priemonės taikymas leidžia teismams grupę sudarančias įmones laikyti vienu verslo subjektu ir 
konsoliduoti jų turtą bei įsipareigojimus. Šiuo atveju įmonių turtas yra laikomas bendra turto 
mase, skirta visų grupės įmonių kreditorių interesams tenkinti. Pastebėtina, kad šis principas yra 
įtvirtintas tik keleto šalių teisės aktuose ir net tose jurisdikcijose jis yra taikomas tik tenkinant eilę 
griežtų sąlygų77.  
 
UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje78 nurodoma, kad nuostatų, 
susijusių su turto sumavimu, tikslai yra: 

i) užtikrinti galimybę taikyti turto sumavimą gerbiant bendrąjį įmonių atskirumo principą; 
ii)  identifikuoti itin ribotas aplinkybes, kurioms esant galėtų būti taikomas turto sumavimas, 

siekiant užtikrinti priemonės taikymo skaidrumą ir apibrėžtumą; 
iii)  identifikuoti turto sumavimo taikymo pasekmes, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimą 

turinčių kreditorių interesus. 
 
Atsižvelgiant į minėtus tikslus, konkrečios UNCITRAL rekomendacijos79 yra formuluojamos 
taip, kad nemokumo teisės aktai gali suteikti teismui teisę, gavus atitinkamų asmenų prašymą, 
taikyti turto sumavimą tik tenkinus šias sąlygas: 

i) teismui įsitikinus, kad grupės įmonių turtas ir įsipareigojimai yra taip susipynę, kad turto 
nuosavybės teisės ir atsakomybės už įsipareigojimus nustatymas reikalautų neproporcingų išlaidų 
ar užimtų neproporcingai daug laiko; arba 

                                                           
75 „Effective Insolvency And Creditor/Debtor Regimes“, 2011 m. projektas, principas C16.3, p. 20 
76 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacijos 219-231, p. 71 
77 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 60.  
78 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 71 
79 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 71 
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ii)  teismui įsitikinus, kad grupės įmonės yra įsitraukusios į nesąžiningą schemą ar veiklą be 
jokio teisėto ekonominio tikslo ir turto sumavimas yra būtinas ištaisyti šios schemos ar veiklos 
padarinius. 
 
Taigi, galima teigti, kad turto sumavimo taikymas yra galimas, jeigu buvo atliekami nesąžiningi 
grupės įmonių veiksmai. 

Pagrindiniai neigiami aspektai dėl turto sumavimo taikymo yra susiję su potencialiai neteisingu 
turto padalijimu tarp skirtingų grupės įmonių kreditorių.  

Pastebėtina, kad paprastai turto sumavimas yra taikomas tik grupės įmonėms, kurioms yra iškeltos 
nemokumo bylos. Tačiau UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje 
nurodoma, kad ši priemonė gali būti taikoma ir mokios grupės įmonės atžvilgiu, jeigu ši įmonė 
yra taip susijusi su kitomis grupės įmonėmis, kad ji taip pat taptų nemoki dėl tokio turto 
susipynimo, arba kai ši įmonė yra naudojama nesąžiningoje schemoje.  
 
Tarptautiniuose dokumentuose tarp rekomenduojamų priemonių yra paminėtas ir nemokių grupės 
įmonių turto sumavimas, t. y. visų grupės įmonių kreditorių interesus tenkinimas iš bendros turto 
masės. Tačiau šios priemonės taikymas yra leidžiamas tik tenkinant itin griežtas sąlygas, 
susijusias su nesąžiningais grupės įmonių veiksmais bei ta aplinkybe, kad grupės įmonių turtas 
pernelyg susipynęs. 
 
2.5. Įmonių grupės intereso pripažinimas 
 
Nagrinėjant centralizuotai valdomų įmonių grupių specifiką, verta paminėti ir Svarstymo grupės 
ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl grupės intereso pripažinimo80. Grupės intereso 
pripažinimas leistų grupės įmonių vadovams atsižvelgti į visos įmonių grupės interesą priimant 
tam tikrus sprendimus. Šios doktrinos įtvirtinimas ypač svarbus sprendžiant įmonių valdymo 
organų atsakomybės klausimus dėl atskirai grupės įmonei nenaudingo sprendimo priėmimo. Kaip 
jau minėta, grupės intereso pripažinimo įtvirtinimas Lietuvos teisės aktuose taip pat buvo ir vienas 
iš focus grupių apklausoje dalyvavusių įmonių grupių atstovų pasiūlymas. 
 
Svarstymo grupės ataskaitoje pabrėžiama, kad grupės intereso pripažinimas nereiškia, kad būtų 
leidžiama „paaukoti“ dukterinę įmonę siekiant motininės įmonės ar visos grupės tikslų81. Sekant 
prancūzų teisėje išvystyta Rozenblum doktrina, dukterinės įmonės vadovas galėtų priimti 
sprendimą, atsižvelgdamas į grupės interesą, tik tuomet, jeigu šis sprendimas būtų naudingas 
įmonių grupei ir jis nesukeltų konkrečios įmonės nemokumo. Todėl grupės intereso pripažinimas 
neturėtų lemti padidėjusios įmonių grupės nemokumo rizikos.   
 
Svarstymo grupės narys prof. Pierre – Henri Conac nurodė, kad įmonės vadovai galėtų priimti 
sprendimą, jeigu abejotina dėl sprendimo naudingumo dukterinei įmonei, tuo atveju, kai: 

i) dukterinei įmonei būtų kompensuojama ateityje arba 
ii) dukterinė įmonė gali pagrįstai tikėtis, kad jai bus kompensuojama ateityje arba 
iii)  dukterinė įmonė gaus tam tikros naudos ateityje būdama grupės nare82.  

 
Vienas iš argumentų, minimų nepritariant grupės intereso pripažinimui, yra motininės įmonės 
galimybė steigti padalinį ar filialą, jei siekiama kontroliuoti jo veiklos kryptį, o ne atskirą 
dukterinę įmonę. Tačiau motininė įmonė gali siekti steigti dukterinę įmonę dėl kitų priežasčių ir 

                                                           
80 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 61 
81 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 64 
82 Conac P. H., pranešimas diskusijoje „Groups of companies and the current European Company Law 
framework“ (konferencija – Conference on European Company Law: The way forward, Briuselis, 2011) 
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vis tiek siekti naudotis dukterinės įmonės veiklos koordinavimo veikiant įmonių grupėje 
privalumais83.  
 
Kaip jau minėta, motininė įmonė negalėtų remtis šia doktrina, jei dėl motininės įmonės darytos 
įtakos priimtas dukterinės įmonės sprendimas lemtų dukterinės įmonės nemokumą. Kita vertus, 
tretieji asmenys taip pat negalėtų ateityje remtis šia doktrina, jei dukterinės įmonės sprendimai 
anksčiau buvo priimti įvykdant būtinas sąlygas, t. y. išlaikant įmonės mokumą. Pavyzdžiui, 
Australijos Corporations Act 2001 588V straipsnyje įtvirtinta galimybė taikyti motininės įmonės 
atsakomybę tais atvejais, kai dukterinė įmonė prisiima finansinius įsipareigojimus būdama 
nemoki arba tampa nemokia dėl šių prisiimamų įsipareigojimų, o motininė įmonė apie šias 
aplinkybes žinojo arba, atsižvelgiant į įmonių grupės struktūrą ir motininės įmonės turimą 
kontrolę dukterinės įmonės atžvilgiu, yra pagrindas manyti, kad privalėjo žinoti84.  
 
Grupės intereso pripažinimas dukterinių įmonių valdymo organų nariams leidžia atsižvelgti į 
visos įmonių grupės interesą priimant tam tikrus sprendimus. Kol kas nėra pateikta konkrečių 
pasiūlymų dėl grupės intereso įtvirtinimo ES teisės aktuose, bet tikėtina, kad tai gali būti ES 
įmonių teisės raidos tendencija. Siekiant išvengti motininių įmonių piktnaudžiavimo, šis teisės 
institutas kartu įtvirtina ir tam tikrus saugiklius - negali būti pateisinami motininės įmonės 
duodami nurodymai, kurie dukterinę įmonę privestų prie bankroto. Pastebėtina, kad grupės 
interesų pripažinimas suteikia itin reikšmingas garantijas grupės įmonių valdymo organams.  

2.6. Konsoliduotą finansinę atskaitomybę rengiančių įmonių grupių vertinimas 

Tarp šio tyrimo tikslų yra įvardintas tikslas ištirti galimybę panaudoti įmonių grupių, rengiančių 
konsoliduotą finansinę atskaitomybę, savitarpio pagalbą sprendžiant įmonių grupės narių 
mokumo problemas. Analizuojant šį aspektą, būtina atskleisti 7 – osios ES direktyvos priėmimo 
tikslus ir įvertinti jos reikšmę įmonių grupės nemokumo kontekste.  
 
Kaip jau minėta antroje Tyrimo dalyje, daugumos ES valstybių narių nacionaliniai teisės aktai 
reglamentuoja tik atskirus klausimus, susijusius su įmonių grupėmis. Tačiau siekdamos 
įgyvendinti 7 – ąją ES direktyvą, visos ES valstybės narės turėjo įtvirtinti tam tikrą įmonių grupių 
teisinį reguliavimą. 7 – oje ES direktyvoje minimi įmonių grupės požymiai reglamentuoja gana 
įvairius tarp įmonių susiklostančius ryšius, nors kai kurių iš šių požymių ES valstybės narės 
neprivalėjo perkelti į nacionalinę teisę. 
 
Kita vertus, remiantis sisteminiu aiškinimu, galima teigti, kad 7 – osios ES direktyvos ir ją 
perkeliančio Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 
nuostatos pateikia įmonių grupės apibrėžimą būtent konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
tikslais. Pabrėžtina, kad 7 – osios ES direktyvos priėmimo tikslas buvo užtikrinti reikalavimus 
įmonių grupių skaidrumui, o ne įtvirtinti motininių įmonių atsakomybę už dukterinių įmonių 
įsipareigojimus. 7 – osios ES direktyvos preambulėje nurodyta, kad konsoliduota atskaitomybė 
turi leisti atitinkamų įmonių grupių finansinę informaciją perteikti tų grupių nariams ir tretiesiems 
asmenims. Konsoliduota atskaitomybė turi atspindėti tikrą ir teisingą visų konsoliduotų įmonių 
kaip visumos turto, įsipareigojimų, finansinės būklės, pelno ir nuostolių vaizdą85.  
 
7 – ąją ES direktyvą įgyvendinantis Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios 
finansinės atskaitomybės įstatymas įtvirtina, kad konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį 
sudaro: 

i) konsoliduotasis balansas; 
ii)  konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita; 

                                                           
83 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 61 
84 Australijos Corporations Act 2001. Prieiga internete: 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/ 
85 Tyrimo prieduose Nr. 5 – 7 yra pridedami kelių įmonių grupių konsoliduotų ir bendrovės finansinių 
ataskaitų pavyzdžiai 
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iii)   konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita; 
iv)  konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; 
v) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

 
7 – osios ES direktyvos 26 straipsnyje taip pat numatyta, kad konsoliduotoje atskaitomybėje 
konsoliduotų įmonių turtas, įsipareigojimai, finansinė būklė ir pelnas arba nuostolis parodomas 
taip, lyg ta konsoliduotų įmonių grupė būtų viena įmonė, o būtent: iš konsoliduotos atskaitomybės 
eliminuojami konsoliduotų įmonių tarpusavio įsiskolinimai ir pareikalautos sumokėti sumos, iš 
konsoliduotos atskaitomybės eliminuojamos pajamos ir sąnaudos, susijusios su konsoliduotų 
įmonių tarpusavio sandoriais. Detalesni reikalavimai, taikomi konsoliduotų finansinių ataskaitų 
turiniui, įtvirtinti verslo apskaitos standartuose ir tarptautiniuose apskaitos standartuose. 
 
Konsoliduotose finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikti duomenys taip pat negali būti 
laikomi pagrindiniu įrodymu, pagrindžiančiu tyčinių bankrotų požymių buvimą. Kaip jau buvo 
minėta, įvairiose teisės šakose taikomi testai, siekiant identifikuoti įmonių grupę, skiriasi 
priklausomai nuo siekiamų tikslų. Reikalavimas konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
dokumentuose eliminuoti konsoliduotų įmonių tarpusavio įsiskolinimus, pareikalautas sumokėti 
sumas bei pajamas ir sąnaudas, susijusias su konsoliduotų įmonių tarpusavio sandoriais, yra 
įtvirtintas būtent mokesčių teisės tikslais, pavyzdžiui, išvengti dvigubo apmokėjimo, tiksliai 
apskaičiuoti mokesčių dydžius ir pan. Net ir tarp įmonių, priklausančių vienai įmonių grupei, gali 
būti sudaromi skaidrūs sandoriai, kuriuose tai pačiai grupei priklausančios įmonės turi tokias 
pačias teises, kaip ir kiti kreditoriai86. Todėl negalima besąlygiškai teigti, kad tarp grupės įmonių 
yra sudaromi nesąžiningi sandoriai ar kitais būdais siekiama tyčia privesti vieną grupės įmonę prie 
bankroto remiantis vien konsoliduotos finansinės atskaitomybės, parengtos laikantis teisės 
aktuose įtvirtintų reikalavimų, dokumentais. Tyrimo prieduose Nr. 5-7 pateikti konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės ataskaitų pavyzdžiai atspindi, kad šiuose dokumentuose nurodomi 
duomenys negali būti laikomi pakankamais nei pagrįsti įmonės atsakomybę už kitos grupės 
įmonės skolas, nei spręsti dėl vienos nemokumo bylos iškėlimo visai įmonių grupei.  
 
Dar vienas argumentas, paneigiantis galimybę įtvirtinti grupės, rengiančios konsoliduotas 
finansines ataskaitas, įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių įsipareigojimus yra tai, kad tam 
tikrų finansinių rodiklių neviršijančios įmonių grupė yra atleidžiamos nuo konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės rengimo. Abejotina, ar įmonių grupių ekonominiai rodikliai yra 
pakankamas pagrindas diferencijuoti atsakomybės grupės įmonėms taikymą. 
 
Todėl 7 – oje ES direktyvoje įtvirtinti įmonių grupės požymiai galėtų būti naudojami tik kaip 
atspirties taškas siekiant suformuluoti įmonių grupės apibrėžimą nemokumo teisėje, tačiau ta 
aplinkybė, kad įmonių grupės rengia konsoliduotą finansinę atskaitomybę nėra pagrindas taikyti 
grupės įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių skolas. Bendroji taisyklė leidžia taikyti 
akcininkų atsakomybę tik už konkrečius jų nesąžiningus veiksmus, o įmonės priklausymas grupei, 
šiuo atveju – pagal finansinės atskaitomybės tikslais įtvirtintą įmonių grupės apibrėžimą, negali 
būti laikomas tokiais veiksmais per se. Pastebėtina, kad konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
rengimas taip pat nėra pakankamas įrodymas, kad įmonių grupė yra valdoma centralizuotai ir yra 
itin integruota siekiant pagrįsti vieno verslo subjekto doktrinos taikymą. 
 
Reikalavimas įmonių grupėms pateikti konsoliduotą finansinę atskaitomybę 7 – oje ES 
direktyvoje yra įtvirtintas siekiant užtikrinti įmonių grupių apskaitos skaidrumą, o ne įtvirtinti 
motininių įmonių atsakomybę už dukterinių įmonių įsipareigojimus. Įmonių konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos atitinkamai pateikia įmonių grupės apibrėžimą būtent 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės tikslais. Todėl grupės įmonių atsakomybės taikymas už 
kitos grupės įmonių skolas, negali būti pateisinamas vien ta aplinkybe, kad įmonių grupė rengia 
konsoliduotą finansinę atskaitomybę. 
                                                           
86 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law, Part II: Core Provisions for an Effective and 
Efficient Insolvency Law, p. 262 
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2.7.  Grupės įmonių savitarpio pagalba iki bankroto bylos iškėlimo 
 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta, kad bankrotas yra nemokios įmonės 
būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto 
procedūras ne teismo tvarka. Įmonės nemokumas atitinkamai apibrėžiamas kaip įmonės būsena, 
kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir 
pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę jos balanse įrašyto 
turto vertės. Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnis įtvirtina sąlygas, kuriai bent vienai esant, tam 
tikri asmenys turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Nors kai 
kurios Įmonių bankroto nuostatos įtvirtina situacijas, kai yra privaloma pateikti pareiškimą 
teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau bankroto bylos iškėlimas turėtų būti taikoma kaip 
ultima ratio priemonė įmonei, susidūrusiai su finansiniais sunkumais. 
 
Be bankroto procedūrų teisės aktuose yra numatyti ir kiti įvairūs teisiniai institutai, taikomi 
įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų. Įmonė, įvertinusi prastėjančius ekonominius rodiklius 
ir atsižvelgusi į rinkos poreikius, gali atsisakyti tam tikrų nuostolingų veiklų. Taip pat gali būti 
svarstomas įmonės reorganizavimas. Nors Civilinio kodekso 2.97 straipsnis įtvirtina, kad įmonės 
reorganizavimas reiškia tam tikro juridinio asmens pabaigą, tačiau realiai įmonės veikla yra 
tęsiama kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir 
pareigos. Dar vieną alternatyvą finansinių sunkumų turinčiai įmonei, t. y. įmonei, kuri negali 
vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją 
nutraukti veiklą ir bankrutuoti, siūlo restruktūrizavimo procesas. Įmonių restruktūrizavimo 
įstatyme šis procesas įvardijamas kaip visuma įstatyme nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama 
išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių 
pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones87. 
 
Šiuo atveju yra svarbu atriboti procesus, kuriuos gali inicijuoti įmonės kreditorius ir sprendimus, 
kurie yra išimtinė įmonės valdymo organų kompetencija. Pavyzdžiui, įmonės kreditoriai neturi 
teisės reikalauti keisti įmonės valdymo struktūrą ar jos veiklos apimtį. Kita vertus, kreditoriai gali 
reikšti reikalavimus dėl įsipareigojimų vykdymo ir nesiekdami iškelti bankroto bylos. 
 
Analizuojant alternatyvas bankroto procedūroms, būtina įvertinti tai, kad įvairūs minėti procesai 
gali pareikalauti tam tikrų kaštų. Papildomų finansinių išteklių gali prireikti ne tik atlikti 
reikiamas organizacines procedūras, bet ir tęsti įmonės veiklą, kol stabilizuosis jos ekonominiai 
rodikliai. Remiantis bendru įmonių atskirumo principu, kitos grupės įmonės nėra automatiškai 
atsakingos už kitų grupės įmonių skolas ne tik jų bankroto atveju, bet ir įgyvendinant kitas 
alternatyvas grupės įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais. Šiuo atveju nesant konkrečių kitų 
grupės įmonių veiksmų, lėmusių atitinkamos grupės įmonės nemokumą, jos negali būti 
įpareigojamos ne tik prisiimti grupės įmonės įsipareigojimų kreditoriams, bet ir teikti kitokią 
finansinę pagalbą.  
 
Kita vertus, svarstytina galimybė įtvirtinti išimtį dėl centralizuotai valdomų įmonių ir kituose, su 
įmonių nemokumu susijusiuose procesuose. UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių 
trečios dalies rekomendacijose yra minimas bendras reorganizavimo planas įmonių grupei ir 
nurodoma, kad moki grupės įmonė gali savanoriškai nuspręsti dalyvauti nemokių grupės įmonių 
reorganizavimo planuose ir toks sprendimas turėtų būti priimamas kaip įprastas verslo 
sprendimas88. Tačiau rekomendacijose taip pat nurodoma, kad moki grupės įmonė gali būti 
įtraukiama į bendrą reorganizavimo procesą, jeigu vienos įmonės grupės nemokumas 

                                                           
87 Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1012; Žin., 2010, Nr. 86-
4529)  
88 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacija 238, p. 82 
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automatiškai lemtų ir kitų grupės įmonių nemokumą. Manytina, kad toks įmonių priklausomybės 
ryšys egzistuoja centralizuotai valdomose ir itin integraliose įmonių grupėse.  
 
Siekiant užtikrinti ekonomikos stabilumą ir įmonių veiklos tęstinumą, bankrotas turėtų būti 
taikomas kaip paskutinė priemonė. Teisės aktuose yra įtvirtinti ir kiti teisiniai mechanizmai, kurie 
gali būti taikomi įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais. Kita vertus, nesant tam tikrų 
aplinkybių ar nesąžiningų grupės įmonių veiksmų, įmonės negali būti įpareigojamos finansiškai 
remti kitas grupės įmones ir minėtuose alternatyviuose procesuose. 
 
2.8. Kreditori ų ir kit ų trečiųjų asmenų interesų gynimo būdai 
 
Remiantis įmonių atskirumo doktrina, dauguma nacionalinių teisės aktų įtvirtina tik ribotą sąrašą 
aplinkybių, kurias tenkinant grupės įmonė gali būti laikoma atsakinga už kitos nemokios įmonės 
skolas. Šios aplinkybės paprastai susijusios su netinkama pirmosios įmonės veikla, lemiančia 
finansines pasekmes kitai įmonei89.  
 
Pabrėžtina, kad atsakomybė motininei įmonei turėtų kilti tik už konkrečius veiksmus, lėmusius 
dukterinės įmonės nemokumą. Vien ta aplinkybė, kad verslo vykdymui pasirinkta atskiros įmonės 
forma, negali būti laikoma nesąžiningu akcininko elgesiu per se90. Manytina, kad egzistuojantys 
įvairūs teisiniai instrumentai užtikrina galimybę apginti kreditorių, mažumos akcininkų ir kitų 
trečiųjų asmenų interesus, todėl negalima absoliutinti grupės įmonių atsakomybės už kitų grupės 
įmonių įsipareigojimus kaip vienintelės gynybos priemonės. Pastebėtina, kad šie teisiniai 
instrumentai gali būti sėkmingai taikomi tiek grupėms priklausančių įmonių, tiek ir atskirų įmonių 
atžvilgiu. 

i) Kreditoriai, kurių reikalavimai kyla iš sutarčių, turi galimybę išsiderėti adekvačius prievolių 
įvykdymo užtikrinimo būdus: garantijas, įkeitimą, nuosavybės teisės išlaikymą. Daugumoje 
jurisdikcijų įprasta, kad motininė įmonė taip pat atsako už dukterinės įmonės skolas, jei buvo 
išduota garantija už dukterinės įmonės įsipareigojimus91. 
ii)  Nesąžiningų sandorių, sudarytų tarp grupės įmonių, pripažinimas negaliojančiais. Civilinio 
kodekso I knygoje įtvirtinti įvairūs sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai. Be to, 
Lietuvoje kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius įtvirtinta Civilinio kodekso 
6.66 straipsnyje (actio Pauliana). Nesąžiningų sandorių pripažinimas negaliojančiais paminėtas ir 
Pasaulio banko92 bei UNCITRAL93 Rekomendaciniuose dokumentuose. Daugelyje jurisdikcijų 
taip pat numatyta atsakomybė už nesąžiningus sandorius tarp susijusių įmonių94. Pastebėtina, kad 
Pasiūlyme dėl EP rezoliucijos nurodytų rekomendacijų 1.3. punkte taip pat siūloma užtikrinti, kad 
valstybių narių įstatymuose būtų numatyta galimybė užginčyti prieš iškeliant bylą padarytas 
veikas, kurios yra nuostolingos kreditoriams. 
iii)  Valdymo organų narių atsakomybė už fiduciarinių pareigų įmonei pažeidimą. Civilinio 
kodekso 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, 
nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam 
asmeniui visiškai.  
Paminėtina, kad atsakomybė galėtų būti taikoma ne tik oficialias pareigas užimantiems asmenims, 
bet taip pat ir de facto vadovams (shadow director). De facto vadovais laikomi asmenys, pagal 

                                                           
89 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 8 
90 Fletcher W., „Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations“, Vol. 1, 1999 m., p. 563 
91 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law, Part II: Core Provisions for an Effective and Efficient 
Insolvency Law, p. 278 
92 „Effective Insolvency And Creditor/Debtor Regimes“, 2011 m. projektas, principas C16.4, p. 21  
93 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacijos 217-218, p. 51 
94 Cooper, N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 9 
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kurių nurodymus yra įpratę veikti bendrovės valdybos nariai95. Teismų praktikoje96 pripažįstama, 
kad atitinkamose situacijose, tačiau ne automatiškai, motininė įmonė taip pat gali būti laikoma 
dukterinės įmonės shadow director. Tam tikrą de facto vadovo doktrinos pripažinimą galima 
pastebėti ir Lietuvos teismų praktikoje97. 
iv) Jeigu dukterinėje įmonėje yra kitų akcininkų, turinčių atitinkamą kiekį akcijų, jie gali kreiptis į 
teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo (Civilinio kodekso 2.115 str.) ar juridinio asmens veiklos 
tyrimo (Civilinio kodekso 2.124 str.). 
v) Priedangos panaikinimo doktrina („lifting/piercing the corporate veil“), kuri numato akcininkų 
atsakomybę už įmonės nuostolius, atsiradusius dėl nesąžiningų akcininkų veiksmų. Lietuvoje ši 
doktrina įtvirtina Civilinio kodekso98 2.50 straipsnio 3 dalyje, kurioje numatyta, kad kai juridinis 
asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio 
asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.  
vi) Tam tikrais atvejais nemoki įmonė gali būti pripažinta susijusios įmonės agentu, o tai leistų 
tretiesiems asmenims įgyvendinti savo reikalavimus tiesiogiai į susijusią įmonę99. Be to, pažeistų 
asmenų teisės galėtų būti ginamos per sutarčių aiškinimą dėl tinkamo sutarties šalies subjekto, 
kuriuo turėtų būti laikoma motininė įmonė, jeigu trečiasis asmuo buvo suklaidintas dėl sutarties 
šalies100. 
 
Manytina, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas turėtų spręsti dėl galimos trečiųjų asmenų 
interesų gynybos grupės įmonės nemokumo atveju įvertinęs visas bylai reikšmingai aplinkybes.  
 
Bendrasis įmonių atskirumo principas įtvirtina, kad akcininkų, t. y. motininės įmonės, atsakomybę 
turėtų lemti tik konkretūs ar nesąžiningi jos veiksmai, lėmę dukterinės įmonės nuostolius ar jos 
nemokumą. Šiuo metu jau egzistuoja įvairių teisinių instrumentų, leidžiančių apginti dukterinių 
įmonių kreditorių ar kitų asmenų interesus dėl netinkamų akcininkų veiksmų. Atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, darytina išvada, kad, visų pirma, turi būti analizuojamas alternatyvių trečiųjų asmenų 
interesų gynybos būdų platesnis taikymas ir jų efektyvumo didinimas. Tik tuomet, jeigu šie 
teisiniai instrumentai neužtikrintų reikiamos interesų apsaugos, galėtų būti svarstomi teisės aktų 
pakeitimai, susiję su platesniu motininės įmonės ar kitų akcininkų atsakomybės taikymu, tačiau 
jie visuomet turėtų būti siejami tik su labai aiškiai ir konkrečiai apibrėžtais išimtiniais atvejais.   
 

                                                           
95 Arsalidou D., „The Impact of Modern Influences on the Traditional Duties of Care, Skill and Diligence of 
Company Directors“, Kluwer Law International, 2001 m., p. 5  
96 Pavyzdžiui, Re Hydrodan (Corby) Ltd (in liq) [1994] 2 BCLC 180 
97 2010 m. vasario 1 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 
3K-3-22/2010 
98 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000-09-06, Nr. 74-2262)(su vėlesniais keitimais ir 
papildymais) 
99 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law, Part II: Core Provisions for an Effective and Efficient 
Insolvency Law, p. 278 
100 Mikalonienė L. „Asmeninio komercinio bendradarbiavimo pagrindinės teisinės formos“. Daktaro 
disertacija, Vilnius, 2011 m. p. 365 
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3. Įmonių grupių funkcionavimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje mastas 

 

Vienas iš Tyrimui keliamų uždavinių yra įvertinti įmonių grupių funkcionavimo rinkoje mastą. 
Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, Tyrimo metu buvo analizuojami duomenys, kurie padėtų 
identifikuoti Lietuvoje šiuo metu veikiančių įmonių grupių skaičių ir jų vykdomos veiklos mastą 
Lietuvos ekonomikos kontekste. 
 
Palyginimui galima paminėti, kad tarptautinės įmonių grupės – o ne atskiros įmonės – tapo 
vyraujančia Europos lygiu verslo subjektų forma. Šių subjektų veikla paprastai vykdoma per 
atskirų dukterinių įmonių, įsikūrusių skirtingose ES narėse ir kitose šalyse, tinklą101. O atskiros 
įmonės šiuo metu paprastai naudojamos kaip smulkaus privataus verslo forma102. Šiuo metu 
įvairių institucijų, pavyzdžiui, Europos Komisijos, ES Statistikos biuro, UNCITRAL, 
internetiniuose tinklapiuose nėra viešai prieinamos apibendrintos informacijos apie įmonių 
grupes, veikiančias ES. Kita vertus, ES statistikos biuro internetiniame tinklapyje pateikiama 
informacija, kad jau yra vykdomas Euro Grupių Registro (EuroGroup Register) kūrimo projektas, 
kuriame turėtų būti sisteminama informacija apie tarptautines įmonių grupes103. Be to, viešai 
pateikiama statistinė informacija tik apie nedaugelyje ES valstybių narių veikiančias įmonių 
grupes. Pavyzdžiui, Prancūzijos statistinės informacijos tarybos darbo grupės ataskaitoje 
nurodoma, kad 2008 m. Prancūzijoje veikė 35 000 įmonių grupių, o 25 000 iš jų veikė tik 
Prancūzijos teritorijoje. Visose Prancūzijoje veikiančiose įmonių grupėse dirbo daugiau nei 8 mln. 
Prancūzijos gyventojų, o t. y. apie 12% Prancūzijos gyventojų. Apie 2000 įmonių grupių, 
veikiančių Prancūzijoj, turėjo daugiau nei 500 darbuotojų, o apie 500 įmonių grupių turėjo 
daugiau nei 2000 darbuotojų.104  
 
Lietuvoje nėra rengiama oficiali ir išsami statistinė informacija apie įmonių grupes, veikiančias 
Lietuvoje ar kurias sudarančių įmonių registruota buveinė būtų Lietuvoje. Siekiant nustatyti 
įmonių grupių, veikiančių Lietuvoje, skaičių, Tyrimo metu buvo analizuojama viešai skelbiama 
informacija. Remiantis šiais duomenimis, buvo sudarytas didžiųjų įmonių grupių, veikiančių 
Lietuvoje, sąrašas (žr. Priedą Nr. l).  
 
Kaip vienas iš pagrindinių šaltinių, rengiant įmonių grupių sąrašą, buvo naudojamas leidinyje 
„Verslo klasė“105 pateikiamas didžiausių įmonių pagal 2011 m. pardavimo pajamas sąrašas „TOP 
1000“. Pagal „Verslo klasė“ leidėjų pateiktą informaciją, „TOP 1000“ įmonių sąrašas sudaromas 
remiantis pačių įmonių nurodytais duomenimis bei atsižvelgiant į įmonių pateiktus konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės duomenis. Pastebėtina, kad Įmonių konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 4 ir 6 dalyse bei 5 straipsnyje yra numatytos išimtys, kai 
įmonių konsoliduota finansinė atskaitomybė nėra rengiama. Todėl įmonių grupė, kuri patenka į 
minėtas įstatymo nustatytas išimtis neprivalo rengti konsoliduotos finansinės atskaitomybės, 
galėjo būti nenurodyta „TOP1000“ sąraše. Tai gali lemti sąlyginį „TOP1000“ sąrašo ir pagal jį 
Tyrimo metu parengto įmonių grupių sąrašo neišsamumą.  
 
Paminėtina, kad „TOP1000“ sąraše bei Priede Nr. 1 pateiktame įmonių grupių sąraše nurodomos 
tik pagrindinės įmonių grupės, o grupes sudarančios įmonės nedetalizuojamos. Be to, sąraše 

                                                           
101 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 59 
102 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 6 
103 ES Statistikos biuro informacija (prieiga internete: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/EuroGroups_register) 
104 Report of French National Council for Statistical Information Working Group on Structural statistics 
based on enterprise groups and subgroups, 2008 m. (prieiga internete: 
http://www.cnis.fr/files/content/sites/Cnis/files/Fichiers/publications/rapports/2008/RAP_2008_111_structu
ral_statistics_based_on_enterprise_groups.PDF) 
105 Žurnalas „Verslo klasė”, Verslo žinios, 2012 m. vasara, p. 112-132 
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nurodomos šiuo metu veiklą vykdančios įmonių grupės ir nėra minimos įmonių grupės, 
egzistavusios anksčiau.  
 
Remiantis leidinyje „Verslo klasė“ pateikta informacija, įmonių grupės užima 130 „TOP 1000“ 
sąrašo pozicijų. Taigi, visų didžiausių Lietuvos įmonių kontekste įmonių grupės sudaro 13%. 
Pirmame dešimtuke 6 pozicijas užima įmonių grupės.  
 
Siekiant įvertinti įmonių grupių reikšmę Lietuvos ekonomikos kontekste, žemiau esančiuose 
paveiksluose pavaizduota, kokią dalį visų Lietuvos įmonių gautų pajamų sudaro įmonių grupių, 
esančių Tyrimo metu sudarytame sąraše, gautos pajamos (Pav. 1) ir kokią dalį viso Lietuvos 
įmonių gaunamo pelno sudaro įmonių grupių pelnas (Pav. 2)106.  

 

Pav. 1. Įmonių grupių pajamos visų įmonių pajamų kontekste, 2011 m. Šiame paveiksle 
nurodytos įmonių grupių pajamos sudaro 35 % visų įmonių pajamų. Įmonių pajamos 
šiame paveiksle apima ir įmonių grupių pajamas.  

 

Pav. 2. Įmonių grupių pelnas visų įmonių pelno kontekste, 2011 m. Šiame paveiksle 
nurodytas įmonių grupių pelnas sudaro 23 % visų įmonių pajamų. Įmonių pelnas šiame 
paveiksle apima ir įmonių grupių pelną.  

                                                           
106 Paveikslams parengti buvo naudojama įmonių grupių pajamos ir pelnas, nurodytos „TOP 1000“ įmonių 
sąraše bei Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiami duomenys apie įmonių pajamas ir pelną už 
2011 m. (prieiga internete: http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280) 
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Pastebėtina, kad Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) 
pateikiamoje informacijoje įmonių pajamos ir pelnas apima akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 
valstybės ir savivaldybės įmonių, užsienio įmonių filialų, žemės ūkio ir kooperatinių bendrovių 
bei viešųjų įstaigų pajamas ir pelną. Statistikos departamentas pateikė duomenis, jog 2011 m. 
pelningais verslo subjektais, t. y. tais subjektais, kurie gavo pelno, buvo 37 183 verslo subjektai.  

Išanalizavus aukščiau pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, kad įmonių grupių pajamos ir 
pelnas sudaro gana reikšmingą dalį bendro visų Lietuvos įmonių gaunamų pajamų ir pelno.  

Nagrinėjant įmonių grupių funkcionavimo mastą Lietuvoje, taip pat buvo siekiama įvertinti kitus 
verslo statistikos rodiklius, t. y. su užsieniu susijusių įmonių statistiką bei mažų ir vidutinių 
įmonių statistiką. 

Remiantis 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 716/2007 
dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą107, Statistikos 
departamentas kaupia informaciją apie su užsieniu susijusias įmones. Minėtame reglamente su 
užsieniu susijusi įmonė apibrėžiama kaip įmonė rezidentė duomenis kompiliuojančioje šalyje, 
kontroliuojama institucinio vieneto nerezidento duomenis kompiliuojančioje šalyje, arba įmonė 
nerezidentė duomenis kompiliuojančioje šalyje, kontroliuojama institucinio vieneto rezidento 
duomenis kompiliuojančioje šalyje. Kontrolė atitinkamai reiškia „gebėjimą nustatyti bendrąją 
įmonės politiką, pasirenkant tinkamus direktorius, jei būtina“. Todėl šiame reglamente nurodoma, 
kad įmonė laikoma kontroliuojama tam tikro institucinio vieneto, jei tas institucinis vienetas 
kontroliuoja –tiesiogiai ar netiesiogiai – daugiau kaip pusę jos akcininkų balsų teisių arba daugiau 
kaip pusę akcijų. 
 
Žemiau esančiose lentelėje pateikiama informacija apie su užsieniu susijusias įmones, veikiančias 
Lietuvoje. Informacija pateikiama pagal šalis, kuriose reziduoja pagrindinis kontroliuojantis 
institucinis vienetas, t. y. šalies įmonę tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantis institucinis 
vienetas, kurio nekontroliuoja kitas institucinis vienetas. 
 
Lentelė Nr. 5. Užsienio kontroliuojamos įmonės Lietuvoje pagal įmonių skaičių 

Metai  Iš viso pagal valstybes Europos Sąjunga Ne Europos Sąjungos valstybės 

2008 m. 2684 1996 688 

2009 m. 2767 2040 727 

2010 m. 2811 2035 776 

 
Statistikos departamento duomenimis, bendras įmonių skaičius Lietuvoje 2008 m. buvo 44 660, 
2009 m. - 46 356, o 2010 m. - 48 745. Užsienio kontroliuojamos įmonės Lietuvoje 2008 m. 
sudarė 6.01% visų Lietuvoje veikiančių įmonių, 2009 m. – 5,97%, o 2010 m. – 5,77%. Žemiau 
pateikiamame paveiksle pavaizduotas užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje ir visų Lietuvoje 
veikiančių įmonių santykis 2008 – 2010 m.  
 

                                                           
107 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos 
statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL L 171, 2007 6 29, p. 17) 
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Pav. 3. Užsienio kontroliuojamų įmonių ir visų Lietuvoje veikiančių įmonių 

skaičiai 2008 – 2010 m. 
 
Siekdami įvertinti Lietuvos įmonių, priklausančių įmonių grupėms, ryšius su užsienio įmonėmis, 
analizavome viešai prieinamą informaciją apie Lietuvoje veikiančių įmonių grupių struktūrą. 
Analizavome informaciją, kurią viešai skelbia Lietuvoje veikiančios įmonės, priklausančios 
įmonių grupėms, t. y. nurodytos Tyrimo Priede Nr. 1 sąraše. Informaciją apie tai, ar pati Lietuvoje 
veikianti įmonių grupė yra kontroliuojama iš užsienio, viešai pateikia 32 įmonių grupių sąraše 
nurodytos įmonės. Remiantis šiais duomenimis, 13 įmonių grupių yra kontroliuojamos užsienio 
įmonių, o 19 įmonių grupių yra kontroliuojamos tik Lietuvos subjektų. Vertinant tik 20 didžiausių 
Lietuvoje veikiančių įmonių grupių, matyti, kad 6 įmonių grupės yra kontroliuojamos iš užsienio, 
o 6 – kontroliuojamos tik Lietuvos subjektų. 

Lentelė Nr. 6. Lietuvos kontroliuojamos įmonės užsienyje pagal įmonių skaičių 
Metai Iš viso pagal valstybes Europos Sąjunga Ne Europos Sąjungos valstybės 

2008 m. 511 299 212 

2009 m. 438 242 196 

2010 m. 420 229 191 

 

Žemiau pateikiamame paveiksle pavaizduotas Lietuvos subjektų kontroliuojamų įmonių užsienyje 
ir visų Lietuvoje veikiančių įmonių santykis 2008 – 2010 m. Lietuvos kontroliuojamų įmonių 
skaičius užsienyje 2008 – 2010 m. sudarė apie 1% Lietuvoje veikiančių įmonių skaičiaus.  

 

Pav. 4. Lietuvos kontroliuojamų įmonių užsienyje ir visų Lietuvoje veikiančių įmonių 
skaičiai 2008 – 2010 m. 
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Informaciją apie tai, ar įmonių grupė, nurodyta Tyrimo metu sudarytame Lietuvoje veikiančių 
įmonių grupių sąraše, kontroliuoja dukterines įmones užsienyje, pateikia 73 įmonių grupės. 
Remiantis šia informacija: 

i) 31 įmonė, priklausanti įmonių grupei, turi dukterines įmones užsienio šalyse, t. y. 
kontroliuoja įmonę užsienyje.  

ii)  42 įmonių grupės veikia tik Lietuvoje.  
 

Lentelė Nr. 7. Užsienio kontroliuojamos įmonės Lietuvoje pagal įmonių apyvartą (tūkst. Lt) 
Metai Iš viso pagal valstybes Europos Sąjunga Ne Europos Sąjungos valstybės 

2008 m. 71 545 773 49 961 828 21 583 944 

2009 m. 53 108 855 36 316 017 16 792 838 

2010 m. 61 358 228 45 457 261 15 900 967 

 

Statistikos departamento duomenimis, užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje pardavimo 
pajamos 2008 m. sudarė 32,58% visų Lietuvoje veikiančių įmonių pardavimo pajamų, 2009 m. – 
34,23%, 2010 m. – 35,11%. Žemiau pateikiamame paveiksle pavaizduotas užsienio 
kontroliuojamų įmonių Lietuvoje gaunamų pajamų ir visų Lietuvoje veikiančių įmonių gaunamų 
pajamų santykis (įmonių pajamos nurodomos tūkst. Lt).  

 

Pav. 5. Užsienio kontroliuojamų įmonių Lietuvoje ir visų Lietuvoje veikiančių 
įmonių gaunamos pajamos 2008 – 2010 m. 

 
Pateikti duomenys apie Lietuvoje veikiančių įmonių apyvartą leidžia daryti prielaidą, kad užsienio 
kontroliuojamos įmonės sudaro reikšmingą dalį Lietuvos ekonomikos kontekste.  

Lentelė Nr. 8.Lietuvos kontroliuojamos įmonės užsienyje pagal įmonių apyvartą (tūkst. Lt) 
Metai Iš viso pagal valstybes Europos Sąjunga Ne Europos Sąjungos valstybės 

2008 m. 8 584 638 6 600 715 1 983 923 

2009 m. 8 999 857 7 073 359 1 926 498 

2010 m. 8 411 159 6 168 944 2 242 215 
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Žemiau pateikiamame paveiksle pavaizduotas Lietuvos subjektų kontroliuojamų įmonių užsienyje 
ir visų Lietuvoje veikiančių įmonių gaunamų pajamų santykis (įmonių pajamos nurodomos tūkst. 
Lt). 

 

Kita vertus, Statistikos departamentas nurodė, kad atskiros analizės apie tai, ar įmonė yra 
kontroliuojama fizinio asmens ar juridinio asmens, t. y. ar įmonė priklauso įmonių grupei, 
nesudaroma. Todėl šie duomenys neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad daugelis 
Lietuvoje veikiančių grupės įmonių priklauso tarptautinėms įmonių grupėms. 

Kitas reikšmingas rodiklis nustatant įmonių grupių mastą Lietuvos Respublikoje yra mažų ir 
vidutinių įmonių108 skaičius Lietuvoje visų įmonių atžvilgiu. Statistikos departamento 
duomenimis, 2009 - 2010 m. mažos ir vidutinės įmonės Lietuvoje sudarė apie 99,4 % visų šalyje 
veikiančių įmonių. 2009 m. jų sukuriama valstybės bendrojo vidaus produkto dalis siekė 60 - 
70%109. Smulkusis ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, 
turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam 
stabilumui, todėl jo plėtotė yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės politikos krypčių. 
Gausiausia įmonių grupė, 2009 - 2010 m. sudariusi apie 72 - 75% visų veikiančių smulkių ir 
vidutinių įmonių, buvo labai mažos (mikro) įmonės, tai yra įmonės, kuriose dirba iki 9 
darbuotojų. Šiais rodikliais Lietuva neišsiskiria Europos Sąjungos kontekste – 2010 m. mažos ir 
vidutinės ES įmonės sudarė 99.8% visų ES veikiančių įmonių, o labai mažos ES įmonės 
atitinkamai sudarė 92%110 Kita vertus, pastebėtina, kad statistika sudaroma vertinant atskiras 
įmones, todėl neatmestina, kad dalis minėtų mažų ir vidutinių įmonių priklauso įmonių grupėms.  

Taigi, pagrindiniai duomenys, kurie leidžia įvertinti įmonių grupių veikimo mastą Lietuvoje yra 
įmonių grupių skaičius ir jų gaunamos pajamos bei pelnas. Lietuvoje nėra sisteminama 
informacija apie įmonių grupes, kuri leistų identifikuoti kitus įmonių grupėms būdingus 
požymius, pavyzdžiui, kokiose ūkio šakose dominuoja įmonių grupės, kiek Lietuvoje veikiančių 
įmonių priklauso tarptautinėms įmonių grupėms ir pan. 
 
Įmonių grupės globaliu mastu yra plačiai paplitusi verslo organizavimo forma. Išanalizavus viešai 
skelbiamus duomenis, galima teigti, kad Lietuvoje įmonių grupės taip pat yra neretai naudojama, 
tačiau kol kas dar nėra dominuojanti verslo organizavimo forma. Kita vertus, įmonių grupės 

                                                           
108Remiantis 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų 
ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36), įmonė patenka į mažų ir vidutinių įmonių 
kategoriją, jeigu jos darbuotojų skaičius neviršija 250, metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų (138 mln. 
litų), o metinė balanso suma neviršija 43 mln. eurų (93 mln. litų) 
109 Lietuvos statistikos departamento leidinys „Smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygos 2009“, ISSN 2029-
0780, Vilnius, 2009 m., p. 12 
110 Europos Komisijos užsakymu parengta ataskaita „Are EU SMEs recovering from the crisis? Annual 
Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010/2011“, Rotterdam, Cambridge, 2011 m., p. 7 
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užima 13% didžiausių Lietuvos įmonių grupių sąrašo pozicijų, o jų gaunamos pajamos sudaro 
gana reikšmingą dalį visų Lietuvoje veikiančių įmonių pajamų. Įmonių grupių veikimo mastas yra 
svarbus rodiklis, kurį būtina įvertinti svarstant būtinybę nustatyti įmonių grupėms naują teisinį 
reguliavimą. Pagal Statistikos departamento pateikiamus duomenis, 2008 – 2010 m. apie 6% visų 
Lietuvoje veikiančių įmonių buvo kontroliuojamos iš užsienio, o šių įmonių gaunamos pajamos 
2008 – 2010 m. sudarė apie 32 - 35% visų Lietuvoje veikiančių įmonių gaunamų pajamų. O 
Lietuvos kontroliuojamų įmonių skaičius užsienyje 2008 – 2010 m. sudarė apie 1% Lietuvoje 
veikiančių įmonių skaičiaus. Pastebėtina, kad valstybės institucijos, kaupiančios tam tikrus 
statistinius duomenis, neklasifikuoja duomenų, atsižvelgiant į tai, ar įmonė priklauso įmonių 
grupei. Todėl šiuo metu valstybės institucijų sukaupti ir viešai prieinami statistiniai duomenys 
neleidžia daryti apibendrintų išvadų dėl Lietuvoje veikiančių įmonių, priklausančių tarptautinėms 
įmonių grupėms, skaičiaus, dažniausiai pasitaikančių įmonių grupių struktūros ir kitų aspektų. 
Kita vertus, Tyrime buvo analizuojama viešai skelbiama informacija apie Tyrimo metu 
sudarytame sąraše nurodytų Lietuvoje veikiančių įmonių grupių valdomas įmones. Iš minėtų 
duomenų matyti, kad 31 įmonė turi dukterines įmones kitose šalyse (informaciją pateikia 73 
įmonės), t. y. kontroliuoja įmones užsienyje. Informaciją apie tai, ar įmonių grupės yra 
kontroliuojamos iš užsienio, pateikia dar mažiau įmonių. Remiantis šiais duomenimis, iš 20 
didžiausių įmonių grupių, 6 yra kontroliuojamos iš užsienio ir 6 yra kontroliuojamos tik Lietuvos 
subjektų. 
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4. Įmonių bankrotas ir tyčiniai bankrotai 
 
Šio Tyrimo pavadinimas „Įmonių grupės atsakomybės už kiekvienos įmonės – grupės narės – 
finansinę padėtį (mokumą) nustatymo teisinės galimybės ir taikymo efektyvumas tyčinių bankrotų 
prevencijos kontekste“ atskleidžia būtinybę analizuoti grupės įmonių atsakomybės taikymą už 
kitų grupės įmonių įsipareigojimus, siekiant sumažinti tyčinių bankrotų skaičių. Nagrinėjant šį 
aspektą, visų pirma, Tyrime yra apžvelgiami tyčinių bankrotų sąvoka, priežastys, taip pat 
analizuojamas bendras mastas Lietuvoje ir tyčinių bankrotų institutas įmonių grupių kontekste. 
 
4.1. Bankrotas – natūrali verslo pabaiga 
 
Analizuojant galimybę įtvirtinti motininių įmonių atsakomybę už nemokių dukterinių įmonių 
skolas, būtina įvertinti tai, kad įmonių bankrotas yra natūrali „rinkos nesėkmė“ ir normalus verslo 
pasibaigimo būdas. Bankrotas kartais apibūdinamas kaip „dinaminis atrankos mechanizmas“111. 
Vieni verslo subjektai nesugeba atlaikyti konkurencinio spaudimo ir palieka rinką, kartu 
atlaisvindami išteklius (tiek žmogiškuosius, tiek finansinius), kuriuos kiti verslo subjektai gali 
panaudoti kuriant kitas veiklas. 
 
Teigiami bankroto proceso aspektai aptariami ir Europos Komisijos komunikate „Dėl žlugusio 
verslo atsiradusio stigmatizavimo problemos sprendimas – formuoti politiką, skatinančią pradėti 
verslą iš naujo. Lisabonos partnerystės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 
įgyvendinimas“112. Šiame Komunikate teigiama, kad 50 % įmonių žlunga per pirmus penkerius 
metus nuo įsteigimo, o 25 ES valstybėse per metus vidutiniškai žlunga 7 % įmonių. Dokumente 
nurodoma, kad įmonių išlikimo lygis ketverių metų laikotarpiu Jungtinėse Amerikos Valstijose 
yra net mažesnis už kontinentinės Europos šalių lygį – tai rodo, jog įmonių žlugimas ir 
ekonomikos dinamiškumas yra suderinami reiškiniai. Ekonomikoje gana dažnas „kūrybingo 
likvidavimo“ procesas, kai mažai našios įmonės pasitraukia iš rinkos, o jų vietą užima naujos.  

Europos Komisijos komunikate taip pat pateikiama statistinė informacija, kad 15 % visų įmonių 
likvidavimo atvejų yra dėl bankroto, o 11–18 % visų įmonių steigėjų verslas patyrė kokią nors 
nesėkmę. Nors ir yra natūralus ryšys tarp verslo ciklo ir nemokumo atvejų skaičiaus, bankrotų 
pasitaiko ir spartaus BVP augimo laikotarpiais. Minėtame dokumente teigiama, kad yra pagrindo 
manyti, kad iš esmės bankrotas yra tiesioginė verslo atnaujinimo pasekmė – tik 4 - 6% bankroto 
atvejų yra tyčiniai. 

Siekiant įtvirtinti teisinius instrumentus, kuriais numatoma motininių įmonių atsakomybė už 
nemokių dukterinių įmonių skolas, būtina įvertinti, kad bankrotas yra normalus verslo 
pasibaigimo būdas. Daliai įmonių taip ir nepavyksta įsitvirtinti rinkoje ir jos bankrutuoja. Tai yra 
normalus ekonominis reiškinys ir dėl šių rinkos principų veikimo įmonių akcininkams negali būti 
automatiškai taikoma atsakomybė ir jiems negali būti nustatomi privalomi įpareigojimai imtis kitų 
veiksmų, susiję su bankrutuojančių dukterinių įmonių finansavimu.  

4.2.  Tyčinio bankroto sąvoka, priežastys ir bankroto pripažinimo tyčiniu pasekmės 
 
Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo113 2 straipsnio 12 dalis  (toliau – Įmonių bankroto 
įstatymas) nustato, kad tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Įmonių 

                                                           
111 Kavalnė S., Mikuckienė V., Norkus R., Velička R., Bankroto teisė. Pirmoji knyga, Justitia, 2009 m. , p. 
14 
112 2007 m. spalio 5 d. Europos Komisijos komunikatas „Dėl žlugusio verslo atsiradusio stigmatizavimo 
problemos sprendimas – formuoti politiką, skatinančią pradėti verslą iš naujo. Lisabonos partnerystės 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti įgyvendinimas“, KOM(2007) 584 
113 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin. 2001, Nr. 31-1010)(su vėlesniais papildymais ir 
pakeitimais). Pastebėtina, kad 2012 m. spalio 1 d. Ūkio ministerija pateikė Įmonių bankroto įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo taip pat siūlomas ir nuostatų, susijusių su tyčiniu bankrotu, keitimas. 
Tačiau Tyrime pateikiama tyrimo atlikimo metu galiojusio Įmonių bankroto įstatymo analizė.  
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bankroto įstatymas nedetalizuoja tyčinio bankroto apibrėžimo. Tačiau teismų praktikoje 
atskleidžiamos aplinkybės, kuriomis vadovaujantis turėtų būti konstatuojamas įmonės privedimas 
prie bankroto tyčia.  
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendžiant, ar įmonės bankrotas nėra tyčinis, 
turi būti sprendžiama114: 

i) ar įmonės bankroto nelėmė sąmoningai blogas jos valdymas, kuris galėjo pasireikšti tiek 
aktyviais bendrovės valdymo organų veiksmais, tiek jų neveikimu; 

ii)  ar įmonės vadovai akivaizdžiai blogai organizavo įmonės darbą arba apskritai jo 
neorganizavo; 

iii)   ar buvo sudarinėjami nuostolingi įmonei sandoriai, žinant, kad įmonė negalės tų sandorių 
įvykdyti ir pan. 
 
Teismų praktikoje pripažįstama, jog tam, kad įmonės bankrotas būtų pripažintas tyčiniu, pakanka 
konstatuoti, jog yra tam tikrų aukščiau aptartų tyčinio bankroto požymių115. 
 
Aukščiau minimi tyčinio bankroto požymiai buvo išvesti iš esmės analizuojant pagrindines 
tyčinių bankrotų priežastis. Pavyzdinis galimų priežasčių sąrašas pateikiamas ir ataskaitoje 
„Tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga“116:  

i) Nuostolingai parduodamas arba neatlygintinai perduodamas nekilnojamasis turtas ar 
akcijos; 

ii)  Savininkams suteikiamos beprocentės paskolos, kai bendrovė pati skolinga bankams ir 
neatsiskaito su kreditoriais; 

iii)  Bendrovės lėšos naudojamos be pagrįstų apskaitos dokumentų; 
iv) Įsteigiama dukterinė bendrovė, kuriai perduodamas turtas, bankrutuojančiai bendrovei 

paliekant skolas; 
v) Paimta paskola su labai didelėmis metinėmis palūkanomis; 
vi) Faktinis bendrovės turtas mažesnis nei nurodoma oficialiuose bendrovės dokumentuose; 
vii)  Sudaryti neteisėti sandoriai (pvz.: jau likviduojama bendrovė skolinosi iš banko ir 

pinigus pervesdavo kitoms bendrovėms); 
viii)  Bendrovės turtą naudojo savo vadovų reikmėms patenkinti; 
ix) Pirktas brangus įrenginys parduotas už daug mažesnę kainą; 
x) Aplaidžiai tvarkoma buhalterinė apskaita; 
xi) Tie patys asmenys yra senos ir naujos įmonės akcininkai ar valdymo organų nariai; 
xii)  Naujos veiklos perkėlimas, jos tapatumas, panašumas, darbuotojų perėmimas; 
xiii)  Trumpas laiko tarpas tarp reorganizacijos ir bankroto bylos iškėlimo; 
xiv)  Perleidžiami prekių ženklai. 

 

Jeigu bankrotas pripažįstamas tyčiniu, Įmonių bankroto įstatymas numato įpareigojimą bankroto 
administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki 
bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos 
tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, 
pripažinimo negaliojančiais. Teisės literatūroje pripažįstama, kad įmonės bankroto pripažinimo 
tyčiniu procedūra skirta įvertinti ilgesnio laikotarpio sandorius, sudarytus iki bankroto bylos 
iškėlimo, išanalizuoti sandorius, kurie įmonei nuostolingi, priešingi jos tikslams. Bankroto 
pripažinimo tyčiniu procedūra galima pasiekti, jog būtų pašalintos arba sušvelnintos neigiamos 
pasekmės bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams117. 
 

                                                           
114 2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimas „Dėl įstatymų taikymo įmonių 
bankroto byloje“ Nr. 33 
115 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-372/2010 
116 Įmonių bankroto valdymo departamento parengta ataskaita „Tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga”, 2010 
m. 
117 Kavalnė S., Norkus R., „Bankroto teisė. Antroji knyga“, Justitia, 2011 m., p. 267 
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Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso118 209 straipsnyje taip pat numatyta atsakomybė už 
„nusikalstamą bankrotą“, t. y. už nusikalstamą bankrotą baudžiamas tas, kas sąmoningai blogai 
valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams. 
Baudžiamajam kodekse yra apibrėžtos ir kitos veikos, kurių padarymu gali būti kaltinami įmonių 
vadovai ir kurios yra susiję su nusikalstamu bankrotu – tai turto iššvaistymas, skolininko 
nesąžiningumas, apgaulingas apskaitos tvarkymas119. 
 
Šiuo metu galiojančiame Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta gana abstraktus tyčinio bankroto 
apibrėžimas, nurodantis, kad tyčiniu bankrotu yra laikomas įmonės privedimas prie bankroto 
tyčia. Dažniausiai pasitaikančios aplinkybės, kurioms esant bankrotas pripažįstamas tyčiniu, gali 
būti identifikuojamos nagrinėjant teismų praktiką. Šios aplinkybės susijusios su sąmoningu ir 
blogu įmonės valdymu, jos darbo organizavimu bei nuostolingų sandorių įmonei sudarymu. 
Bankroto pripažinimas tyčiniu lemia įpareigojimą bankroto administratoriui patikrinti 
bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir 
pareikšti ieškinius dėl sandorių negaliojimo. Be to, bankroto pripažinimas tyčiniu gali būti 
pagrindas svarstyti baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą taikymą.  
 
4.3.  Bankrotų ir ty činių bankrotų Lietuvoje statistika  
 
Siekiant išanalizuoti tyčinių bankrotų mastą Lietuvoje, vienas iš pagrindinių šaltinių buvo Įmonių 
bankroto valdymo departamento pateikti duomenys apie tyčinius bankrotus. Buvo analizuojama 
2010 m. parengta ataskaita „Tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga“ bei papildomai pateikti 
duomenys apie tyčinius bankrotus. Įmonių bankroto valdymo departamentas nurodė, kad neturi 
duomenų apie tyčinius bankrotus tarp susijusių įmonių, t. y. įmonių grupių. 
 
Išanalizavus Tyrimo metu gautus duomenis, matyti, kad Lietuvoje nuo 1993 m. iki 2012 m. 
rugpjūčio 18 d. iš viso buvo inicijuoti 12 292 įmonių bankroto procesai. Tik 51 iš šių atvejų 
teismo nutartimis yra pripažinti tyčiniais bankrotais. Taigi akivaizdu, jog bankrotai, pripažinti 
tyčiniais, sudaro nežymią dalį visų Lietuvoje vykstančių įmonių bankroto procesų. Sutinkama 
nuomonių, kad tokią situaciją galėjo lemti ir įrodymų, reikalingų pripažinti bankrotą tyčiniu, 
trūkumas. 
 
Lentelė Nr. 9. Bankrotų ir tyčinių bankrotų skaičius Lietuvoje 1993 m. – 2012 m. 
Įmonių, kurioms buvo iškeltos bankroto 
bylos, skaičius Lietuvoje 1993 m. – 2012 
m. 

Įmonių, kuri ų bankrotai buvo pripažinti 
tyčiniais, skaičius Lietuvoje 1993 m. – 2012 m. 
(%) 

12 292 51 (0,41 %) 

 
Siekiant dar tiksliau atspindėti bankrutuojančių įmonių mastą Lietuvos kontekste, žemiau 
esančioje lentelėje pateikiami palyginamieji duomenys apie bendrą įmonių skaičių, jam tenkantį 
bankrotų ir tyčinių bankrotų skaičių, laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2011 m. Duomenys, susiję su 
įmonių skaičiumi ir užbaigtų bankroto procesų skaičiumi, lentelėje nurodyti vadovaujantis 
Statistikos departamento pateikiamais viešais duomenimis120, o duomenys apie tyčinių bankrotų 
skaičių atitinkamais metais buvo nustatyti vadovaujantis Įmonių bankroto valdymo departamento 
pateikta informacija.  
 
 

                                                           
118 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741)(su vėlesniais papildymais ir 
pakeitimais) 
119 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184, 208, 222 straipsniai 
120 Lentelėje nurodytas įmonių skaičius apima akcines ir uždarąsias akcines bendroves, valstybės ir 
savivaldybės įmones, užsienio įmonių filialus, žemės ūkio ir kooperatinės bendroves, viešąsias įstaigas. 
Prieiga internete: http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280 
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Lentelė Nr. 10. Tyčinių bankrotų mastas Lietuvoje veikiančių įmonių atžvilgiu 

 
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, matyti, kad įmonių bankrotų skaičius iki 2010 m. šiek 
tiek mažėjo, o didesnis bankrotų skaičius pastebimas 2011 m. Lentelėje pateikiamas atitinkamais 
metais užbaigtų bankroto procesų skaičius, todėl reikia įvertinti, kad bankroto procesai, kurie 
buvo užbaigti tam tikrais metais buvo pradėti bent prieš keletą metų. Nedidelė dalis verslo 
subjektų, t. y. apie 1,5% (apie 700 verslo subjektų), bankrutuoja kiekvienais metais. 2011 m. 
bankrutuojančių įmonių skaičius šiek tiek didesnis, o tai greičiausiai yra ekonominio sunkmečio 
2008 – 2010 m. pasekmė. Labai nedidelė dalis įmonėms iškeltų bankrotų buvo pripažinti 
tyčiniais, t. y. 0,002 – 0,014%. 
 
Atliekant Tyrimą taip pat buvo ištirti visi (51) įmonių tyčinio bankroto atvejai laikotarpiu nuo 
1993 m. iki 2012 m. Remiantis viešai skelbiama informacija Lietuvos Respublikos Juridinių 
asmenų registre, įmonių internetiniuose tinklalapiuose bei teismų nutartimis, kuriomis šių įmonių 
bankrotai buvo pripažinti tyčiniais, matyti, kad tik 3 iš visų buvusių tyčinių bankrotų įvyko 
įmonėse, kurios priklausė įmonių grupei: 

i) IAB „Investicinė Kauno Holdingo kompanija“ (1998 m.); 
ii)  AB „Jonavos baldai“ (1999 m.); 
iii)  AB „Metalų komercija“ (2003 m.). 

 
Taigi, bankrotai įmonių grupėse ar grupės įmonėse pripažįstami tyčiniais labai retai. Pagal Tyrimo 
metu turėtus duomenis tyčiniai bankrotai įmonių grupėse ar grupių įmonėse sudaro tik 6 % visų 
tyčinių bankrotų.  
 
Analizuojant iškeltų bankroto bylų ir bankroto pripažinimo tyčiniais skaičius, negalima daryti 
kategoriškos išvados, kad Lietuvoje tyčinių bankrotų problema yra neaktuali. Tačiau focus grupių 
apklausose dalyvavę finansų įstaigų, kurios susiduria su nemokiomis įmonėmis, atstovai nurodė, 
kad tyčiniai įmonių grupių bankrotai Lietuvoje šiuo metu nėra itin paplitusi problema. Finansų 
įstaigų atstovai teigė, kad įmonių, priklausančių grupėms, ir atskirų įmonių nemokumo 
procesuose paprastai kyla tie patys probleminiai klausimai. 
 
Kita vertus, kaip jau minėta, mažas bankrotų, pripažintų tyčiniais, skaičius taip pat gali priklausyti 
nuo sunkumų bankroto bylose įrodinėjant, kad įmonė prie bankroto priversta tyčia. Pavyzdžiui, 
statistinės informacijos duomenys rodo, kad 2009 m. pastebimai išaugo pradėtų ikiteisminių 
tyrimų, susijusių su įmonių bankrotais, skaičius121. Tačiau nedaug tokių atvejų baigiasi įrodyta 
nusikalstama veika, nes, kaip jau buvo minėta, ikiteisminio tyrimo pareigūnams dažnai pritrūksta 
įrodymų: sunku įrodyti, kad įmonė žlugo ne dėl neapskaičiuotos verslo rizikos, o dėl tam tikrų 
asmenų tyčia padarytų nusikalstamų veiksmų. Be to, tokių bylų apimtis ir laiko sąnaudos dažnai 

                                                           
121 Įmonių bankroto valdymo departamento ataskaita „Tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga“, 2010 m., p. 9 

Metai Įmonių 
skaičius 

Užbaigtų bankroto procesų 
skaičius (vienetai ir procentai) 

Tyčiniai bankrotai 
(vienetai ir procentai) 

2005 m. 32 697 768 (2,35%) 3 (0,009%) 

2006 m. 37 040 764 (2,06%) 2 (0,005%) 

2007 m. 41 129 786 (1,91%) 1 (0,002%) 

2008 m. 44 660 671 (1,5%) 1 (0,002%) 

2009 m. 46 356 558 (1,2%) 3 (0,006%) 

2010 m. 48 745 691 (1,42%) 6 (0,012%) 

2011 m. 49 674 1001 (2,02%) 7 (0,014%) 
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yra labai didelės, nes tyrimas apima ne tik bankrutuojančias ar bankrutavusias bendroves, bet ir su 
jomis susijusių įmonių veiklą. 
 
Pastebėtina, kad bankroto administratoriai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl bankroto 
pripažinimo tyčiniu, taip pat pabrėžia, kad sunkiausia rasti pagrįstų įrodymų dėl tyčinio bankroto 
nustatymo. To priežastimi galėtų būti aplinkybė, kad dažniausiai įmonės privedimas prie bankroto 
tyčia yra suplanuojamas iš anksto. 
 
Įmonių bankroto valdymo departamento ataskaitoje „Tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga“ 
nurodoma, kad bankroto administratoriai teikdami pasiūlymus, kurie galėtų užkirsti kelią tyčiniam 
bankrotui, minėjo:  

i) būtinybę aiškiau reglamentuoti tyčinio bankroto sąvoką;  
ii)  konkrečiai apibrėžti bei sugriežtinti kaltų asmenų atsakomybę už padarytą žalą;  
iii)   valstybės institucijos (Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos atitinkami skyriai) turėtų dažniau tikrinti įmonių veiklą bei aktyviau reaguoti 
įmonei pradėjus netinkamai vykdyti mokestines prievoles, taikant šioms įmonėms laikinas 
apsaugos priemones, kol jų turtas vienokia ar kitokia forma nedingęs. Taip pat minėtos institucijos 
turėtų aktyviau dalyvauti inicijuojant bankroto procesą bei bendradarbiauti įrodant tyčinį 
bankrotą. 
 
Pastebėtina, kad nutartyse, kuriose minėtų įmonių, priklausančių įmonių grupėms, bankrotai buvo 
pripažinti tyčiniais, nebuvo analizuojami ryšiai tarp grupės įmonių aspektai. Manytina, kad 
nedidelis grupės įmonių bankrotų, pripažintų tyčiniais, skaičius yra nulemtas tų pačių priežasčių 
kaip ir atskirų įmonių atveju.  
 
Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad bankrotų pripažinimo tyčiniais procese dalyvaujantys 
subjektai akcentuoja būtent sunkumus įrodinėjant tyčinius veiksmus, kurie privedė įmonę prie 
bankroto. Atsižvelgiant į minėtų subjektų pastebėjimus, toliau bus aptariami akcininkų 
atsakomybės už grupės įmonių skolas įtvirtinimo pagrįstumas ir kitų priemonių, siekiant mažinti 
tyčinių bankrotų skaičių, taikymo galimybės.  
 
Iki šiol Lietuvoje tik 51 įmonių bankrotas buvo pripažintas tyčiniu ir tik 3 iš jų bankroto bylos 
buvo keliamos grupės įmonėms. Darytina išvada, kad Lietuvoje tyčinių grupės įmonių problema 
nėra plačiai paplitusi. Kita vertus, negalima teigti, kad mažas įmonių bankrotų, pripažintų 
tyčiniais, skaičius įrodo, kad tyčiniai bankrotai apskritai yra neaktuali problema Lietuvoje. 
Manytina, kad pagrindiniai tyčinio bankroto bruožai, pavyzdžiui, netinkamas įmonės valdymas, 
įmonės darbo organizavimas, sudarinėjami įmonei nuostolingi sandoriai, gali būti sutinkami gana 
dažnai, tačiau dėl nepakankamų įrodymų tokie bankrotai nėra pripažįstami tyčiniais. 
 
4.4. Tyčinių bankrotų prevencija taikant grupės įmonių akcininkų atsakomybę 
 
Išanalizavus tyčinio bankroto instituto sampratą, galima teigti, kad tyčinis bankrotas yra tam tikra 
piktnaudžiavimo įmonių ribotos atsakomybės institutu forma. Pripažįstama, kad 
piktnaudžiaujančių asmenų interesai neturėtų būti ginami. Tačiau abejotina, ar galimybė įtvirtinti 
absoliučią grupės įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių įsipareigojimus yra tinkama tyčinių 
bankrotų prevencijos priemonė. Pastebėtina, kad siūloma priemonė padėtų tik iš dalies pašalinti 
tyčinio bankroto pasekmes. Nors tokia neribota akcininkų atsakomybė prie tyčinių bankrotų 
prevencijos prisidėtų nebent netiesiogiai, tačiau ji neproporcingai išplėstų sąžiningų akcininkų 
atsakomybės ribas. Itin didelių sunkumų galėtų kilti tose situacijose, kai įmonės akcijas turi ne 
viena motininė įmonė, o taip pat egzistuoja ir mažieji akcininkai, neturintys realios įtakos įmonės 
valdymo sprendimų priėmime, bet vis tiek privalantys prisiimti atsakomybę.  
 
Kaip jau buvo minėta, tyčiniu bankrotu yra laikomas įmonės privedimas prie bankroto tyčia. 
Tokia tyčinio bankroto samprata suponuoja, kad turi egzistuoti tyčiniai nesąžiningi asmenų 
veiksmai, lėmę įmonės nemokumą. Tyrimo 2 dalyje taip pat buvo nurodyta, kad teisės aktuose jau 
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yra įtvirtintos poveikio priemonės įmonės akcininkams ir įmonės valdymo organams už jų 
nesąžiningą elgesį, o Baudžiamasis kodeksas netgi numato baudžiamąją atsakomybę už 
nusikalstamą bankrotą. Taigi, manytina, kad aplinkybės, kurios pagrindžia bankroto pripažinimą 
tyčiniu, taip pat gali būti pagrindas taikyti anksčiau minėtus teisinius institutus, numatančius 
įmonių akcininkų ir valdymo organų atsakomybę už nesąžiningus veiksmus. Galima teigti, kad 
tinkamesnis būdas užtikrinti tyčinių bankrotų prevenciją yra tobulinti tyčinio bankroto būtinųjų 
požymių įrodinėjimo instrumentus ir įtvirtinti kitas prevencines priemones, o ne numatyti 
automatišką grupės įmonės atsakomybę už kitų grupės įmonių skolas. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į 
tai, kad įmonių grupes sudaro atskiri juridiniai asmenys, galintys tarpusavyje sudaryti įvairius 
turto perleidimo sandorius, manytina, kad galėtų būti įtvirtinami didesni skaidrumo reikalavimai 
sandoriams tarp susijusių įmonių. 
 
Analizuojant tyčinių bankrotų prevencijos klausimą, labai svarbus yra bankroto administratoriaus 
vaidmuo bankroto procese. Bankroto administratorius privalo būti aktyvus bankroto procese, 
efektyviai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir vykdyti nustatytas pareigas. Įmonių bankroto 
įstatymas nustato, jog bankroto administratorius turi pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės 
sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo 
dienos, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių 
turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip 
pat dėl tyčinio bankroto nustatymo. Bankroto administratorius taip pat sprendžia klausimus dėl 
įmonės sudarytų sandorių tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei 
komercinei veiklai tęsti, sudarymo bei imasi priemonių išieškoti skoloms iš įmonės skolininkų. 
Bankroto administratoriui nustatyta teisė gauti iš valstybės institucijų bei fizinių ir juridinių 
asmenų teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos 
bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, buvusius ir esamus 
darbuotojus, turėtą ir turimą turtą ir pan. Pastebėtina, kad būtent bankrutuojančios įmonės 
administratorius, veikiantis kreditorių interesais, disponuoja įmonėje esančiais įrodymais, todėl 
inter alia, šiais įrodymais galėtų būti grindžiama būtinybė pripažinti bankrotą tyčiniu122. 
Aktyvesni bankroto administratorių veiksmai, taikant įvairius teisinius instrumentus, kuriais 
nesąžiningi sandoriai būtų pripažinti negaliojančiais ir būtų taikoma atsakomybė asmenims, 
atlikusiems nesąžiningus veiksmus, galėtų padidinti bankrutuojančių įmonių turtą ir tokiu būdu 
geriau užtikrinti įmonių kreditorių interesus. Atsižvelgiant į įmonių grupių specifiką, ypač atidžiai 
turėtų būti vertinami nemokios įmonės sudaryti sandoriai su kitomis įmonėmis, priklausančiomis 
tai pačiai įmonių grupei.  
 
Manytina, kad šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo nuostatos įtvirtina pakankamai 
galimybių taikyti atsakomybę asmenims, kurie savo nesąžiningais veiksmais privedė įmonę prie 
bankroto. Todėl nėra tikslinga įtvirtinti besąlyginę įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių 
skolas jų nemokumo atveju. Tačiau kitas aspektas yra susijęs su minėtų nesąžiningų veiksmų 
įrodinėjimo problematika. Galima teigti, kad siekiant kovoti su tyčinių bankrotų bruožų turinčiais 
teisiniais reiškiniais, tikslinga būtų stiprinti bankroto administratorių vaidmenį – jie turėtų būti itin 
aktyvūs ginant kreditorių teises ir efektyviai taikyti ar prisidėti tobulinant įvairius esamus teisinius 
instrumentus. 

                                                           
122 Mikalonienė L. „Asmeninio komercinio bendradarbiavimo pagrindinės teisinės formos“. Daktaro 
disertacija, Vilnius, 2011 m. p. 354 



 

44  

Kokybės vadybos sistema yra sertifikuota Lloyd's Register ir atitinka ISO 9001:2008 / Quality management system is accredited to ISO 9001:2008 by Lloyd's Register 

5. EP rekomendacijų analizė ir vertinimas 
 
Nemokumo reglamente nėra nuostatų, skirtų konkrečiai įmonių grupėms. Pagal Nemokumo 
reglamentą, kiekvienai iš bet kokia forma susijusių įmonių, įskaitant grupės įmones, galima iškelti 
pagrindinę nemokumo bylą ir šių pagrindinių nemokumo bylų procesų keletui grupės įmonių 
pagal Nemokumo reglamentą neprivaloma koordinuoti123. Taigi, įmonių grupė, skirtingai nei 
atskiros į įmonių grupę įeinančios įmonės, pagal Nemokumo reglamentą nėra atskiras nemokumo 
proceso subjektas124. Tai, kad Nemokumo reglamente nėra nuostatų, susijusių su įmonių 
grupėmis, literatūroje nurodoma, kaip vienas iš Nemokumo reglamento trūkumų125. Kita vertus, 
absoliutus skepticizmas šiuo požiūriu negali būti pateisinamas, nes daugeliu atveju Nemokumo 
reglamento nuostatos gali būti pritaikomos ir grupės įmonių atveju126.  

Trečioje EP rekomendacijų dalyje nurodomos rekomendacijos dėl įmonių grupių nemokumo 
išskiriamos į dvi sąlygines grupes: 

i) Vienos nemokumo bylos kėlimas visai įmonių grupei vienoje valstybėje, kai funkcinė arba 
nuosavybės įmonių grupės struktūra tai leidžia. 

ii)  Atskirų nemokumo bylų kiekvienai grupės įmonei skirtingose valstybėse koordinavimas, 
kai įmonių grupė yra decentralizuota. 
 
Kaip jau buvo minėta, materialinė ir proceso teisės reglamentuoja skirtingus klausimus. 
Vadovaujantis materialinėje teisėje įtvirtintu bendruoju įmonių atskirumo principu127, visos 
grupės įmonės yra laikomos autonomiškais juridiniais asmenimis, atsakančiais tik už savo 
prisiimtus įsipareigojimus ir neatsakančiais už kitų grupės įmonių įsipareigojimus ar skolas. Šios 
EP rekomendacijos yra susijusios su tarptautinių įmonių grupių bankroto proceso aspektais. 
Procesinis teismų ir kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų bendradarbiavimas nėra 
pagrindas įtvirtinti solidarią grupės įmonių atsakomybę. EP rekomendacijose taip pat įtvirtinta, 
kad turto sumavimas turėt būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Todėl vertinant EP 
rekomendacijas, turėtų būti analizuojama, ar yra tikslinga kelti vieną bankroto bylą keletui ar net 
kelioms dešimtims grupės įmonių, jeigu šių įmonių turtas nebus sumuojamas ir bendrai 
naudojamas visų įmonių kreditorių įsipareigojimams tenkinti. 

Manytina, kad procesinis bendradarbiavimas nemokumo procese, t. y. vienos nemokumo bylos 
iškėlimas visai įmonių grupei ar atskirų grupės įmonių nemokumo procesų koordinavimas, leistų 
sumažinti nemokumo proceso kaštus ir išsaugoti maksimalią tam tikro turto vertę. Efektyviausias 
būdas užtikrinti maksimalią grupės įmonių vertę yra: 

i) parduoti visos įmonių grupės turtą (įmonių grupę) kartu kaip turtą, valdomą vieno verslo 
subjekto; 

ii)  minėtą turtą parduoti operatyviai128.  
 

Siekiant pagrįsti procesinį bendradarbiavimą grupės įmonių nemokumo atveju, literatūroje129 
dažnai minimas KPNQwest įmonių grupės pavyzdys. KPNQwest įmonės įvairiems verslo 

                                                           
123 Moss G., Fletcher I., Isaacs S., „The EC Regulation on Insolvency proceedings: a Commentary and 
Annotated Guide“, Oxford University Press, 2002, p. 173 
124 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
1346/2000 dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 48 
125 Moss G., Paulus C.G., „The European Insolvency Regulation – the Case for Urgent Reform“, 
publication version 2005 m, p. 12 
126 Galen R., „The European Insolvency Regulation and Groups of Companies“, INSOL Europe Annual 
Congress, 2003 m.  
127 Plačiau žr. Tyrimo 2 dalį 
128 Tollenaar N.W.A., „The Proposals for Reform: Improving the Ability Under the European Insolvency 
Regulation to Rescue Multinational Enterprises“, pranešimas skaitytas konferencijoje „The Future of the 
European Insolvency Regulation“, 2011 m. 
129 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 7 
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subjektams Europoje teikė telekomunikacijos paslaugas. Šių paslaugų teikimui KPNQwest grupė 
Europoje sukūrė modernų kabelių tinklą, suskirstytą į tam tikras susijungusias dalis. Atskirose 
šalyse esančios tinklų dalys priklausė KPNQwest dukterinėms įmonėms tose šalyse. Tačiau 
įmonėms susidūrus su finansiniais sunkumais, visoms grupės įmonėms buvo iškeltos atskiros 
nemokumo bylos. Turto valdytojai motininėje įmonės bankroto byloje neturėjo jokių įgaliojimų 
dukterinių įmonių bankroto bylose, todėl buvo labai sunku koordinuoti infrastruktūros pardavimą. 
Tikėtina, kad buvo galima užtikrinti žymiai didesnę minėtų įmonių turto realizavimo kainą, jei 
visų grupės įmonių turtas būtų buvęs parduotas bendrai. 

Pastebėtina, kad pirmoji rekomendacijų grupė, vis dėlto, turi ir privalumų, ir trūkumų. Idėja iškelti 
tik vieną nemokumo bylą visai įmonių grupei buvo žinoma ir anksčiau. UNCITRAL Teisėkūros 
nemokumo srityse gairių trečioje dalyje užsimenama apie pasiūlymus iškelti vieną nemokumo 
bylą visai įmonių grupei toje valstybėje, kurioje būtų galima identifikuoti įmonių grupės valdymo 
centrą arba motininės įmonės buveinės vietą. Tačiau minėtame dokumente taip pat nurodoma, kad 
šių pasiūlymų įgyvendinimas kelia sudėtingus klausimus, susijusius su įmonių grupių prigimtimi 
ir veiklos principais, teismų jurisdikcija ir taikytina teise130. 

Antroji rekomendacijų grupė yra susijusi su decentralizuotų įmonių grupių nemokumu. Šiuo 
atveju siekiama užtikrinti nemokumo bylų, nagrinėjamų skirtingose jurisdikcijose, koordinavimą. 
Atsižvelgiant į tai, Tyrime daugiau dėmesio skiriama būtent pirmajai rekomendacijų grupei.  

Žemiau lentelėje pateikiamos šioje dalyje minimos EP rekomendacijos dėl įmonių grupių 
nemokumo bei su jomis susijusios šiuo metu galiojančio Nemokumo reglamento nuostatos ir kitos 
EP rekomendacijos. Ši lentelė atspindi, kad dalis EP rekomendacijų nėra iš esmės naujos 
nuostatos, o tik pasiūlymai pritaikyti Nemokumo reglamento nuostatas įmonių grupių atžvilgiu. 
Įvertinant tai, kad Nemokumo reglamento nuostatos jau dabar yra įgyvendinamos atskirų įmonių 
nemokumo atveju, tikėtina, kad panašių taikymo mechanizmų įgyvendinimas neturėtų būti 
sudėtingas ir įmonių grupių atžvilgiu. 

Vertinant EP rekomendacijas, svarbu atriboti materialinės ir procesinės teisės aspektus. Remiantis 
materialinės teisės nuostatomis, visos grupės įmonės yra savarankiški juridiniai asmenys, 
atsakantys tik už savo prisiimtus įsipareigojimus. Todėl turėtų būti analizuojama, ar tikslinga kelti 
vieną bankroto bylą kelioms grupės įmonėms, jeigu šių įmonių turtas nebus sumuojamas ir 
bendrai naudojamas visų grupės įmonių kreditorių įsipareigojimams optimaliai tenkinti. Vis dėlto, 
manytina, kad procesinis bendradarbiavimas nemokumo procese, t. y. vienos nemokumo bylos 
iškėlimas visai įmonių grupei ar atskirų grupės įmonių nemokumo procesų koordinavimas, leistų 
sumažinti nemokumo proceso kaštus ir išsaugoti maksimalią tam tikro turto vertę. 
 

                                                           
130 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 85 
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Lentelė Nr. 11. EP rekomendacijų ir šiuo metu galiojančių Nemokumo reglamento nuostatų 
santykis 
 
EP rekomendacijų 3 dalies 
nuostatos 

EP rekomendacijų 1, 2 ir 4 
dalių nuostatos 

Nemokumo reglamento 
nuostatos 

Kai funkcinė arba nuosavybės 
struktūra leidžia, turėtų būti 
taikomas šis požiūris: byla 
turėtų būti keliama toje 
valstybėje narėje, kurioje yra 
pagrindinė įmonių grupės 
veiklos buveinė. (1A p.) 

Į Nemokumo reglamentą 
reikėtų įtraukti sąvokos 
„pagrindinių turtinių interesų 
vieta“ oficialią apibrėžtį, 
paremtą Nemokumo 
reglamento 13 
konstatuojamosios dalies, 
kurioje kalbama apie 
objektyvią trečiųjų šalių 
galimybę nustatyti šią vietą, 
formuluote. (2 dalies 2.2 p.) 

Valstybės narės, kurios 
teritorijoje yra skolininko 
pagrindinių turtinių interesų 
vieta, teismai turi jurisdikciją 
iškelti bankroto bylą. (3 str. 1 
d.) 

Bylos iškėlimo pripažinimas 
turėtų būti automatiškas. (1A p.) 

 Bet kuris sprendimas iškelti 
bankroto bylą, kurį pagal savo 
jurisdikciją, 
kaip numatyta 3 straipsnyje, 
priima valstybės narės 
teismas, 
pripažįstamas visose kitose 
valstybėse narėse nuo to 
momento, kai sprendimas 
įsiteisėja bankroto bylą 
iškėlusioje valstybėje. (16 str. 
1 d.) 

Iškėlus pagrindinę bylą turėtų 
būti sustabdytos kitoje 
valstybėje narėje prieš kitus 
grupės narius iškeltos bylos. (1B 
p.) 

  
 

Turėtų būti paskirtas vienas 
praktikuojantis nemokumo 
specialistas. (1C p.) 

 Likvidatorius, kurį pagal savo 
jurisdikciją paskiria teismas, 
gali vykdyti visus valstybės, 
kurioje iškelta byla, įstatymų 
jam suteiktus įgaliojimus 
kitoje valstybėje narėje tol, kol 
ten nėra iškelta kita bankroto 
byla ir nesiimta apsaugos 
priemonių siekiant išvengti 
bylos po to, kai buvo 
pareikalauta toje valstybėje 
iškelti bankroto bylą. Jis ypač 
gali perkelti skolininko turtą iš 
valstybės narės, kurioje jis 
yra, teritorijos. (18 str. 1 d.) 

Kiekvienoje valstybėje narėje, 
kurioje pradėtos šalutinės bylos, 
turėtų būti įsteigtas komitetas 
vietos kreditorių ir darbuotojų 
interesams ginti ir atstovauti. 
(1D p.)  
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Jei neįmanoma nustatyti, kuris 
turtas priklauso kuriam 
skolininkui, arba įvertinti vienų 
įmonių kitoms pateiktų 
reikalavimų, išimties atveju 
turėtų būti taikomas turto 
sumavimas. (1E p.)  

  

Kai nemokumo byla iškeliama 
decentralizuotoms grupėms, 
teisės akte turėtų būti numatytos 
šiuos nuostatos: privalomo 
teismų tarpusavio, teismų ir 
bankroto administratorių ir 
bankroto administratorių 
tarpusavio veiksmų 
koordinavimo ir 
bendradarbiavimo taisyklės. (2A 
p.) 

Nemokumo reglamento 32 
str. turėtų būti numatyta aiški 
informacijos perdavimo ir 
bendradarbiavimo prievolė, 
taikoma ne tik 
likvidatoriams, bet ir 
teismams. (2 dalies 2.4 p.) 
Siūloma sukurti ES 
nemokumo registrą. Jame  
būtų išvardytos visos 
tarpvalstybiniu mastu 
pradėtos nemokumo bylos. 
Teismams turėtų būti 
privaloma perduoti 
atitinkamus duomenis ES 
registrui. (4 dalis) 

Likvidatorius pagrindinėje 
byloje ir likvidatoriai 
šalutinėse bylose privalo vieni 
kitiems perduoti informaciją 
laikydamiesi informacijos 
perdavimą ribojančių 
taisyklių. (31 str. 1d.) 

Neatidėliotino sprendimų, 
susijusių su nemokumo bylos 
iškėlimu, nagrinėjimu ir 
užbaigimu, ir sprendimų, 
susijusių su šia byla, 
pripažinimo taisyklės. (2B p.) 

 Bet kuris sprendimas iškelti 
bankroto bylą, kurį pagal savo 
jurisdikciją priima valstybės 
narės teismas, pripažįstamas 
visose kitose valstybėse narėse 
nuo to 
momento, kai sprendimas 
įsiteisėja bankroto bylą 
iškėlusioje valstybėje. (16 str. 
1 d.) 
Teismo, kurio sprendimas dėl 
bylos iškėlimo pripažįstamas 
pagal 16 straipsnį, priimti 
sprendimai, susiję su bankroto 
bylos eiga ir užbaigimu, bei 
šio teismo patvirtinti 
kompromisiniai kreditorių ir 
skolininkų susitarimai taip pat 
yra pripažįstami be tolesnių 
formalumų. (25 str.) 

Taisyklės dėl likvidatorių ir 
kreditorių galimybės kreiptis į 
teismus. (2C p.) 

Siūloma derinti tam tikrus 
nemokumo bylos iškėlimo 
aspektus, įskaitant, kad  
kreditorius gali prašyti iškelti 
bylą, jei jis turi su ja susijusių 
teisinių interesų ir įrodo, kad 
turi pagrindo pareikšti 
reikalavimą. (1 dalies 1.1 p.) 

Bet kuris kreditorius gali 
pateikti reikalavimą 
pagrindinėje byloje ir bet 
kurioje šalutinėje byloje. 
Likvidatoriai pagrindinėje 
byloje ir bet kurioje šalutinėje 
byloje pateikia kitose bylose 
reikalavimus, jau pateiktus 
tose bylose, kurioms šie 
likvidatoriai paskirti, jei tai 
atitinka kreditorių interesus 
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vėlesnėse bylose, o kreditoriai 
turi teisę tai užprotestuoti arba 
atsiimti savo pateiktus 
reikalavimus, jei tai numato 
taikytina teisė.   
Likvidatorius pagrindinėje ar 
šalutinėje byloje yra įgaliotas 
dalyvauti kitose bylose kaip 
kreditorius, ypač dalyvauti 
kreditorių susirinkimuose. (32 
str.) 

Taisyklės, skirtos palengvinti ir 
skatinti teismų įvairių formų 
bendradarbiavimą siekiant 
koordinuoti nemokumo bylos 
nagrinėjimą ir nustatyti sąlygas 
ir apsaugas, kurios turėtų būti 
taikomos šių formų 
bendradarbiavimui. Jos turėtų 
įtakos keitimuisi informacija, 
veiklos koordinavimui ir bendrų 
sprendimų rengimui: 
-informacijos perdavimas tarp 
teismų bet kuriuo būdu, 
-skolininko turto ir reikalų 
administravimo ir priežiūros 
koordinavimas, 
-su bylos nagrinėjimo 
koordinavimu susijusių 
nemokumo susitarimų sąlygų 
aptarimas, tvirtinimas ir 
įgyvendinimas, 
- teismo posėdžių 
koordinavimas. (2D p.) 

 Likvidatorius pagrindinėje 
byloje ir likvidatoriai 
šalutinėse bylose privalo vieni 
su kitais bendradarbiauti 
laikydamiesi kiekvienai bylai 
taikytinų taisyklių. (31 str. 
2d.) 

Taisyklės, kuriomis 
vadovaujantis leidžiama ir 
skatinama paskirti už visas bylas 
atsakingą bendrą likvidatorių, 
kurio kandidatūrą siūlytų susiję 
teismai, o jiems padėtų į 
iniciatyvinį komitetą susibūrę 
vietos atstovai; ir taisyklės, 
kuriomis nustatoma 
iniciatyvinio komiteto narių 
bendradarbiavimo tvarka. (2E 
p.) 

  

Taisyklės, kuriomis 
vadovaujantis leidžiama ir 
skatinama sudaryti 
tarpvalstybinius nemokumo 
susitarimus, aptariančius 
atsakomybės už įvairius bylos 
nagrinėjimo ir administravimo 
padalijimo tarp įvairių susijusių 
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Lentelė Nr. 11 atspindi, kad dalimi EP rekomendacijų siūloma įtvirtinti tam tikras naujas 
nuostatas, kurios yra aktualios įmonių grupių atveju, o dalimi rekomendacijų siekiama pritaikyti 
įmonių grupėms Nemokumo reglamento nuostatas dėl sprendimų automatinio pripažinimo, 
likvidatorių ir teismų bendradarbiavimo bei dėl likvidatorių ir kreditorių galimybės kreiptis į 
teismus. Atsižvelgiant į tai, kad dalis panašių nuostatų jau yra įgyvendinama atskirų įmonių 
atžvilgiu, neturėtų kilti sunkumų ir dėl jų pritaikomumo įmonių grupėms.  
 

5.1. Šiuo metu galiojančių Nemokumo reglamento nuostatų aiškinimas, susijęs su įmonių 
grupėmis 
 

EP rekomendacijose siūloma įtvirtinti naują pagrindinės įmonių grupės veiklos buveinės 
(operational headquarters) kriterijų, taikytiną įmonių grupių atveju. Analizuojant šios galimybės 
pagrįstumą, Tyrime, visų pirma, apžvelgiamas šiuo metu galiojančių Nemokumo reglamento 
nuostatų taikymas dėl nemokumo bylos iškėlimo. Iki šiol minėtos nuostatos gana sėkmingai 
taikytos įmonių grupių atžvilgiu nacionaliniams teismams plečiamai aiškinant Nemokumo 
reglamente įtvirtintą pagrindinių turtinių interesų vietos sąvoką. Tačiau, manytina, kad ES lygiu 
turėtų būti užtikrinamas vieningas tiesiogiai taikomo Nemokumo reglamento nuostatų aiškinimas, 
atsižvelgiant į ESTT jurisprudenciją. 

Pagal šiuo metu galiojančias Nemokumo reglamento nuostatas viena nemokumo byla visai 
įmonių grupei galėtų būti nagrinėjama vienoje valstybėje tik tuo atveju, jei visų grupės įmonių 
pagrindinių turtinių interesų vieta yra vienoje valstybėje131. Be to, nacionalinėje teisėje taip pat 
turėtų būti užtikrinta galimybė sujungti kelių įmonių nemokumo bylas, o visos kitos ES valstybės 
tokį nemokumo procesą turėtų pripažinti kaip vieną132. UNCITRAL rengtose gairėse taip pat 
nurodoma pozicija, kad įmonių grupė neturi savarankiškos pagrindinių turtinių interesų vietos, 
kuri būtų nustatoma atskirai nuo grupės įmonių interesų vietos133. 

Nemokumo reglamento 3 straipsnyje nurodoma, kad valstybės narės, kurios teritorijoje yra 
skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta, teismai turi jurisdikciją iškelti bankroto bylą. 
Nemokumo reglamente nepateikiama apibrėžimo, kas yra laikytina skolininko pagrindinių turtinių 
interesų vieta. Kita vertus, Nemokumo reglamento preambulės 13 punkte teigiama, kad 
„pagrindinių turtinių interesų vieta“ turėtų būti vieta, kurioje skolininkas reguliariai administruoja 
savo turtinius interesus, ir dėl to ją gali nustatyti trečiosios šalys. Taigi sąvoką „pagrindinių 
turtinių interesų vieta“ apibūdina keli požymiai134: 

i) Vieta, kurioje skolininkas administruoja savo interesus. Teisės doktrinoje laikomasi 
nuomonės, kad interesų administravimo vieta gali skirtis nuo interesų buvimo vietos. Pavyzdžiui, 
tam tikro produkto gamyba gali vykti Lietuvoje ir išimtinai čia jis gali būti parduodamas (įmonės 
interesų buvimo vieta). Kitaip tariant, turtiniai interesai yra administruojami ten, kur skolininkas 
faktiškai valdo savo įmonę. Teisės doktrinoje taip pat nurodoma, kad interesų administravimas 
apima interesų valdymo ir kontrolės aspektus135. 

ii)  Šioje vietoje administruojamas interesas turi būti turtinis. Asmeniniai ir kitokie skolininko 
interesai nėra teisiškai reikšmingi, nustatant pagrindinių turtinių interesų vietą. 

                                                           
131 Virgos M., Schmit E., Report on the Convention of Insolvency Proceedings, 1996 m., para 76   
132Virgos M., Garcimartin F., The European Insolvency Regulation. Law and Practise, Haga, 2004 m., p. 47 
133 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 10 
134 Kavalnė S., Mikuckienė V., Norkus R., Velička R, „Bankroto teisė. Pirmoji knyga“, Vilnius: Justitia, 
2009 m., p. 321 
135 Wautelet P., „Insolvency Regulation 2009: Where is the COMI“, European law Academy. Conference 
Cross-border Insolvency proceedings. Trier, 2009 m. 

teismų ir bankroto 
administratorių aspektus. (2F p.) 
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iii)   Šią vietą gali nustatyti trečiosios šalys ir skolininko kreditoriai. Taip ginamas jų interesas, 
kad skolininko nemokumo atveju bankroto byla galėtų būti keliama toje valstybėje narėje, kurioje 
jie turėjo pagrindo manyti skolininką veikiant. Kartu kreditoriai gali nuspėti, kurios valstybės 
teismas turės jurisdikciją nagrinėti skolininko bankroto bylą ir kurios valstybės teisė bus taikoma 
šioje byloje.  
 
Jeigu skolininko turtiniai interesai administruojami keliose vietose ir visas jas gali nustatyti 
trečiosios šalys, kriterijus yra pagrindinių turtinių interesų administravimas. 

Teisės doktrinoje nurodoma, kad „pagrindinių turtinių interesų vietos“ pagrindas yra „realios 
buveinės“ koncepcija136. Nemokumo reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad jei nėra 
priešingų įrodymų, laikoma, kad įmonės pagrindinių turtinių interesų vieta yra jos registruota 
buveinė. Taigi nuostata dėl registruotos buveinės yra prezumpcija, kuri gali būti nuginčyta. 
Pastebėtina, kad Nemokumo reglamente buvo atsisakyta įtvirtinti „centrinės administracijos“ ar 
„realios pagrindinės administracijos buveinės“ sąvoką, nes Nemokumo reglamentas taikomas ir 
fiziniams asmenims137.  
 
Iki ESTT sprendimo Eurofood138 byloje, įmonių grupių nemokumo bylose nacionaliniai teismai 
dažnai vadovavosi „centrinės būstinės funkcijų“ vertinimo kriterijumi, siekiant nustatyti įmonių 
grupių pagrindinių turtinių interesų vietą139. Pavyzdžiui, Daisytek-IA Ltd buvo 15 įvairiose 
Europos šalyse (daugiausia Vokietijoje ir Prancūzijoje) įkurtų dukterinių įmonių motininė 
bendrovė. Didžiosios Britanijos teismas nusprendė, kad dauguma valdymo sprendimų Europoje 
įsikūrusioms dukterinėms įmonėms buvo duodama iš Didžiojoje Britanijoje įregistruotos 
motininės įmonės. Dauguma kreditorių ir kitų trečiųjų asmenų tiesiogiai bendravo taip pat su 
motinine įmone. Todėl teismas atitinkamai nusprendė, kad dukterinių įmonių pagrindinių turtinių 
interesų vieta yra Didžiojoje Britanijoje. Kita vertus, reikėtų paminėti, kad šis sprendimas 
susilaukė labai kontraversiškos reakcijos bendrosios teisės ir kontinentinės teisės šalyse140.  

Eurofood byloje ESTT nagrinėjo klausimą, koks yra lemiantis veiksnys nustatant dukterinės 
įmonės pagrindinių interesų vietą tuo atveju, kai patronuojančios įmonės ir jos dukterinės įmonės 
registruotos buveinės yra dviejose skirtingose valstybėse narėse. Sprendime nurodoma, kad kai 
skolininkas yra dukterinė įmonė, kurios registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje nei jos 
motininės įmonės registruota buveinė, Nemokumo reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
prezumpcija, pagal kurią šios dukterinės įmonės pagrindinė interesų vieta yra valstybėje narėje, 
kurioje yra jos registruota buveinė, gali būti paneigta, tik jei objektyvūs ir trečiųjų šalių 
patikrintini kriterijai leidžia nustatyti, kad reali padėtis skiriasi nuo tos, kurią turėtų atspindėti 
minėtos registruotos buveinės buvimo vieta. Pavyzdžiui, registruota buveinė galėtų būti 
nelaikoma dukterinės įmonės pagrindinių turtinių interesų vieta, jei dukterinė įmonė tos valstybės 
narės teritorijoje nevykdytų jokios ekonominės veiklos. O jei įmonė vykdo veiklą valstybės narės, 
kurioje yra jos registruota buveinė, teritorijoje, vien tik aplinkybės, kad jos ekonominį pasirinkimą 
gali kontroliuoti ar kontroliuoja kitoje valstybėje narėje įsteigta motininė įmonė, nepakanka 
Nemokumo reglamente numatytai prezumpcijai paneigti.  

Teismas nepaneigė motininės įmonės vykdomos kontrolės kriterijaus reikšmės, tačiau pažymėjo, 
kad pagrindinių interesų vieta turi būti nustatoma remiantis objektyviais ir trečiųjų šalių 
patikrinamais kriterijais. Šis objektyvumas ir trečiųjų šalių galimybė patikrinti, kur yra 

                                                           
136 Virgos M., Garcimartin F., The European Insolvency Regulation. Law and Practise, Haga, 2004 m., p. 
37 
137 Virgos M., Garcimartin F., The European Insolvency Regulation. Law and Practise, Haga, 2004 m., p. 
38 
138 Byla C-341/04, Eurofood IFSC Ltd,2006 m., Rink. p. I-3813 
139 Vette E., „Multinational Enterprise Groups in Insolvency: How Should the European Union Act?“, 
Utrecht Law Review, Vol. 7, Issue 1, 2011, p. 219 
140 Ringe W.G., „Forum Shopping Under the EU Insolvency Regulation“, University of Oxford Legal 
Research Paper Series August 2008, p. 4 
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pagrindinių turtinių interesų vieta, yra būtini tam, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir 
numatomumas, susiję su turinčio jurisdikciją iškelti pagrindinę bankroto bylą teismo nustatymu.  
 
Pabrėžtina, kad tinkami pagrindinių turtinių interesų vietos nustatymo kriterijai yra itin svarbūs, 
nes tai yra vienas iš įrankių siekiant išvengti manipuliavimo ir forum shopping – paprastai perkelti 
pagrindinių turtinių interesų vietą yra sunkiau nei tiesiog perregistruoti buveinę141. 
 
Remiantis šiuo metu Nemokumo reglamente įtvirtintais kriterijais, siekiant įgyvendinti pirmą EP 
rekomendacijų grupę, visai įmonių grupei galėtų būti keliama viena byla vienoje iš ES narių tik 
įrodžius, kad visų grupės įmonių pagrindinių turtinių interesų vieta yra atitinkamoje valstybėje 
pagal objektyvius ir trečiųjų šalių patikrinamus kriterijus. Pastebėtina, kad Eurofood byloje ESTT 
įtvirtino pakankamai aukštus kriterijus, siekiant paneigti Nemokumo reglamente įtvirtintą įmonės 
registruotos buveinės kaip pagrindinių turtinių interesų vietos prezumpciją142. Šios prezumpcijos 
ir objektyvių kriterijų reikšmę pabrėžia tai, kad jie lemia ne tik kompetentingą teismą nagrinėti 
nemokumo bylai, bet ir šiai bylai taikytiną teisę.  

5.2. Pirmosios rekomendacijų grupės vertinimas 

Pirmos EP rekomendacijų grupės nuostatomis siekiama įtvirtinti, kad kai funkcinė arba 
nuosavybės struktūra leidžia, nemokumo byla turėtų būti keliama toje valstybėje narėje, kurioje 
yra pagrindinės įmonių grupės veiklos buveinė, o bylos iškėlimo pripažinimas turėtų būti 
automatiškas. EP pranešime taip pat nurodoma, kad rekomendacijos pasiūlytos įvertinus tikimybę, 
jog bankrutavus įmonių grupei bus iškelta daugybė atskirų nemokumo bylų pagal skirtingą 
jurisdikciją, atsižvelgiant į kiekvieną nemokią grupės narę143.  
 
EP rekomendacijų rengėjai aiškinamojoje dalyje išskiria šiuos įmonių grupių nemokumo bylų 
nagrinėjimo viename teisme privalumus: 

i)  koordinavimo ir informacijos perdavimo palengvinimas,  
ii)  išlaidų sumažinimas,  
iii)  maksimaliai padidinta turto vertė, 
iv) didesnės galimybės sanuoti įmones. 
 

Manytina, kad jeigu bankrutuoja įmonių grupė, kuri yra itin integruota ir valdoma centralizuotai, 
būtų tikslinga įtvirtinti galimybę kelti vieną pagrindinę nemokumo bylą visoms nemokioms 
grupės įmonėms. Įmonių grupės, kuri valdoma kaip vienas verslo subjektas, nemokumo atveju 
siūlytina visų grupės įmonių turtą realizuoti ar grupės įmones likviduoti taip pat laikant jas vienu 
verslo subjektu.  
 
Toliau Tyrime bus apžvelgiami pirmosios EP rekomendacijų grupės privalumai, klausimai, 
kylantys siekiant įgyvendinti minėtas rekomendacijas bei galimos rizikos, pritarus rekomendacijų 
įtvirtinimui teisės aktuose. 

5.2.1. Pirmosios EP rekomendacijų grupės įgyvendinimo privalumai 
Didelių tarptautinių įmonių grupių finansiniai sunkumai gali lemti didelį skaičių nemokumo bylų, 
keliamų atskiroms šių grupių įmonėms. Atsižvelgiant į šią aplinkybę bei įvertinus EP 
rekomendacijų rengėjų nurodytus tikslus, gali būti išskiriami žemiau aptariami pirmosios EP 
rekomendacijų grupės įgyvendinimo privalumai. 
 

                                                           
141 Ringe W.G., „Forum Shopping Under the EU Insolvency Regulation“, University of Oxford Legal 
Research Paper Series August 2008, p. 12 
142 Sarra J., “Oversight and Financing of Cross-Border Business Enterprise Group Insolvency Proceedings“, 
Texas International Law Journal, Vol. 44, p. 558 
143 EP pranešimo P punktas 



 

52  

Kokybės vadybos sistema yra sertifikuota Lloyd's Register ir atitinka ISO 9001:2008 / Quality management system is accredited to ISO 9001:2008 by Lloyd's Register 

Kaip jau minėta, vienas iš pagrindinių privalumų iškelti vieną nemokumo bylą visai įmonių 
grupei yra siekis užtikrinti maksimalią grupės įmonių valdyto turto realizavimo kainą ir tokiu 
būdu apginti kreditorių ir kitų suinteresuotų asmenų interesus. Jeigu įmonių grupė yra valdoma 
centralizuotai, paprastai grupės įmonės naudojasi susijusiu turtu, kurį naudingiau būtų realizuoti 
kartu. Pasiekti šį tikslą taip pat padėtų ir pirmoje EP rekomendacijų grupėje minimas vienas 
praktikuojantis nemokumo specialistas, kuris turėtų koordinuoti viso grupės įmonių turto 
realizavimą. 

Centralizuotai valdomose įmonių grupėse paprastai tarp grupės įmonių yra sudaroma pakankamai 
daug įvairių susitarimų, susijusių su įmonių veiklos vykdymu ir įmonių tarpusavio finansavimu. 
Tai lemia, kad tie patys asmenys paprastai gali tapti kelių grupės įmonių kreditoriais jų 
nemokumo atveju. Vienos nemokumo bylos iškėlimas visai įmonių grupei padėtų užtikrinti 
išsamią grupės įmonių tarpusavio ryšių ir įsipareigojimų analizę, o kreditoriams būtų sudaromos 
paprastesnės galimybės pareikšti savo reikalavimus visoms grupės įmonėms. Vienos grupės 
įmonių nemokumo bylos nagrinėjimas pašalintų būtinybę kreditoriams įsitraukti į keletą paraleliai 
vykstančių teisminių nemokumo procesų ir tokiu būdu sąlygotų mažesnes kreditorių išlaidas.  

Anksčiau minėti argumentai patvirtina, kad vienos nemokumo bylos iškėlimas tam tikrais atvejais 
padidintų galimybes sanuoti grupės įmones. Integruotas įmonių grupės valdymas prieš įmonei 
susiduriant su finansiniais sunkumais taip pat reiškia, kad siekiant išsaugoti grupę sudarančias 
įmones ir tęsti įprastą veiklą, turi būti užtikrinama galimybė imtis suderintų priemonių visų 
įmonių grupės atžvilgiu. Vienas nemokumo procesas visų grupės įmonių atžvilgiu geriau 
užtikrintų minėtos galimybės įgyvendinimą. Pavyzdžiui, UNCITRAL gairių rekomendacijose 
nurodoma, kad nemokumo teisės aktai turėtų numatyti galimybę pasiūlyti suderintą 
reorganizavimo planą dėl dviejų ar daugiau grupės įmonių144.  

Svarstant vienos nemokumo bylos visai įmonių grupei iškėlimą, reikia įvertinti ne tik tokios bylos 
rezultatus kreditorių ir kitų suinteresuotų asmenų materialinių teisių gynybos atžvilgiu, bet 
įvertinti ir bylos nagrinėjimą kaip teisminį procesą. Vienos bylos kėlimo visai įmonių grupei 
tikslingumas yra tiesiogiai susijęs su teisminio proceso keliamais tikslais. Akivaizdu, kad visų 
kreditorių įvairių reikalavimų skirtingoms grupės įmonėms nagrinėjimas vienoje byloje natūraliai 
didins įrodymų, rašytinių dokumentų skaičių byloje, ilgins bylos nagrinėjimo terminus. Kita 
vertus, reikia sistemiškai įvertinti, ar toks teisinis instrumentas leistų geriau užtikrinti teisminio 
proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą145.  

Nagrinėjant centralizuotai valdomų įmonių grupių specifiką, pastebėtina, kad teismai, 
nagrinėdami atskirose jurisdikcijose iškeltas nemokumo bylas atskiroms grupės įmonėms, turėtų 
įvertinti visos centralizuotai valdomos įmonių grupės turto statusą ir grupės įmonių tarpusavio 
įsipareigojimus. Atsižvelgiant į tai, minėtiems teismams būtų tikslinga bendradarbiauti 
tarpusavyje. Vienos bylos iškėlimas užtikrintų, kad suinteresuoti asmenys visą informaciją 
pateiktų vienam teismui ir tokiu būdu būtų trumpinama bylos nagrinėjimo trukmė bei mažinami 
teismų bendradarbiavimo kaštai. Be to, pirmoje EP rekomendacijų grupėje nurodoma, kad vietos 
kreditorių ir darbuotojų interesai būtų ginami komitetuose, kurie įsteigiami visose valstybėse, 
kuriose pradėtos šalutinės bylos. Tokiu būdu kreditoriai neturėtų patirti daug papildomų kaštų 
siekiant įgyvendinti savo teises kitoje valstybėje narėje vykstančiame teisminiame procese.  

Dažnai nurodoma, kad bankroto bylos tikslas yra proporcingas skolininko turto padalinimas 
kreditoriams146. Tačiau įvertinus bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, galima spręsti, kad 
bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės 

                                                           
144 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacija 237, p. 82 
145 Valančius V. et al, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentaras. Pirmas tomas., Justitia, 
2004 m., p. 294 
146 Schichmareva T., „Tendencies of bankruptcy proceedings development“, Teisė 2007, Nr. 65, p. 166 
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kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės bei jos savininkų interesus.147 Kompleksiškai 
vertinant, bendro vienos bylos administravimo suteikiama nauda centralizuotai valdomai įmonių 
grupei taip pat galėtų atsverti padidėjusius sudėtingesnio ir ilgesnio teisminio proceso kaštus.  

Vienu iš pagrindinių privalumų iškelti vieną nemokumo bylą visai įmonių grupei įvardijama 
galimybė užtikrinti maksimalią grupės įmonių valdyto turto realizavimo kainą. Vienos grupės 
įmonių nemokumo bylos nagrinėjimas suinteresuotiems asmenims suteiktų ir daugiau privalumų - 
jiems nereikėtų įsitraukti į keletą paraleliai vykstančių teisminių nemokumo procesų, atitinkamai 
tai sąlygotų ir mažesnes išlaidas, didintų galimybes sanuoti grupės įmones Tokia būtinybė galėtų 
iškilti įvertinus centralizuotai valdomos ir integruotos įmonių grupės specifiką ir grupės įmonių 
sudaromus tarpusavio susitarimus. Vienos bylos iškėlimas taip pat turėtų užtikrinti operatyvesnį ir 
paprastesnį aktualios informacijos gavimą įmonių grupės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. 
Manytina, kad vienos bylos iškėlimas būtų palankesnis sprendimas ir centralizuotai valdomai 
bankrutuojančiai įmonių grupei, šių įmonių savininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.  

5.2.2. Problematika, susijusi su pirmos EP rekomendacijų grupės įgyvendinimu 

Pastebėtina, kad EP rekomendacijos pateikia tik esmines siūlomų pakeitimų nuostatas. EP 
rekomendacijų aiškinamojoje dalyje taip pat pateikiami gana abstraktūs paaiškinimai. Nors EP 
rekomendacijose nurodoma, kad Europos Komisijai akcentuojami tik tam tikri siūlomo 
reguliavimo aspektai, pateiktų rekomendacijų neišsamumas kelia tam tikrus klausimus dėl jų 
įgyvendinimo.  
 
Visų pirma, EP rekomendacijose nėra pateikiamos įgyvendinimui reikšmingos sąvokos. EP 
rekomendacijose nėra įtvirtinami centralizuotos įmonių grupės, kuriai būtų taikoma pirmos EP 
rekomendacijų grupės nuostatos, identifikavimo kriterijai.  
 
Net ir įvertinus vienos nemokumo bylos iškėlimo visai įmonių grupei privalumus, pabrėžtina, kad 
ši galimybė turėtų būti naudojama tik tuo atveju, kai tą leidžia funkcinė arba nuosavybės struktūra 
ir būtent toje valstybėje, kurioje yra pagrindinė įmonių grupės veiklos buveinė148. EP 
rekomendacijose nurodyta sąvoka „pagrindinė įmonių grupės veiklos buveinė“ (angl. operational 
headquarters) nėra minima Nemokumo reglamente, o I. Moverach nurodo, kad toks universalumo 
principo taikymas ir vienos „namų valstybės“ parinkimas galimas tik tuomet, kai tarptautinė 
įmonių grupė yra itin integruota149. Todėl siekiant įgyvendinti pirmos EP grupės rekomendacijas, 
visų pirma, reikia atsakyti į klausimą, kaip turėtų būti apibrėžiamas integracijos lygis įmonių 
grupėse150. 
 
Pastebėtina, kad EP rekomendacijose pripažįstama įmonių grupių įvairovė ir Europos Komisijos 
prašoma pateikti lankstų pasiūlymą dėl įmonių grupių reguliavimo. Vis dėlto, šiuo aspektu gali 
būti išskiriamos kelios nuomonės.  
 
Viena vertus, procesiniai teisės klausimai dėl įmonių grupių nemokumo bylų negali būti vertinami 
izoliuotai, nes jie yra sistemiškai susiję su materialinės teisės klausimais. Pagrįstai gali būti 
keliamas klausimas, ar jurisdikcijos ir kitų procesinių aspektų koordinavimas iš tikrųjų gali būti 
efektyvus be materialinių teisės normų harmonizavimo151. Kaip viena iš priežasčių, kodėl tiek 

                                                           
147 Čiricaitė R., „Bankroto bylos iškėlimas Lietuvos Respublikos teisme pagal Europos sąjungos ir Lietuvos 
teisę“, Teisė 2010 m., Nr. 74, p. 85 
148 Manytina, kad šios rekomendacijos bent iš dalies yra paremtos I. Mevorach siūlytomis idėjomis, todėl 
vertinant rekomendacijas taip pat atsižvelgta ir į šios autorės siūlytą argumentaciją. 
149 Mevorach I., „The „Home country“ of a Multinational Enterprise Group Facing Insolvency“, 
International Comparative Law Review 57, Nr. 2, 2008, p. 431 
150 Vette E., „Multinational Enterprise Groups in Insolvency: How Should the European Union Act?“, 
Utrecht Law Review, Vol. 7, Issue 1, 2011, p. 222 
151 Ringe W.G., „Forum shopping under the EU Insolvency Regulation“, University of Oxford Legal 
Research Paper Series August 2008, p. 12 
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Nemokumo reglamente, tiek apskritai ES lygiu vis dar nėra normų, reguliuojančių įmonių grupės 
kaip ekonominio vieneto nemokumo procesus, galėtų būti įvardijama ta, kad praktikoje egzistuoja 
skirtingomis formomis susijusių įmonių grupės, todėl sunku surasti visoms valstybėms priimtiną 
reguliavimo modelį. Taigi, laikantis šios pozicijos, pirmas nelengvas klausimas, į kurį reikėtų 
atsakyti – kokia forma susijusios įmonės laikytinos „centralizuota įmonių grupe“ tarptautinėje 
nemokumo teisėje152.  
 
Kita vertus, svarstytina galimybė Nemokumo reglamente neįtvirtinti įmonių grupės sąvokos. 
Neįtvirtinus minėtos sąvokos, kiekvienu konkrečiu atveju teismas spręstų, kas turėtų būti laikoma 
įmonių grupe ir kaip turėtų būti apibūdinama centralizuotai valdoma įmonių grupė. Tačiau, kaip 
jau buvo minėta pirmoje Tyrimo dalyje, šio klausimo analizė dažnai reikalaus įmonių grupės 
analizės ekonominiu aspektu, nes svarbu nustatyti ne tik teisinių ryšių struktūrą tarp grupės 
įmonių, bet ir šių ryšių turinį bei esmę. Integracijos lygio nustatymas kiekvienoje situacijoje 
priklausytų nuo konkrečių faktų interpretacijos153, o tai reikštų tam tikrą teisinį neapibrėžtumą.  
 
Taip pat gali būti siūloma, kad įmonių grupės centralizuoto valdymo egzistavimas priklausytų nuo 
požiūrio ir strategijos, kuriais vadovaujasi įmonių grupės valdymo organai. T. y. ar jie patys tam 
tikras įmones laiko viena centralizuotai valdoma įmonių grupe. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
šiose situacijose centralizuoto valdymo kriterijus paprastai gali būti sunkiai įvertinamas trečiųjų 
asmenų bei siekiant užkirsti kelią grupės įmonių valdymo organų piktnaudžiavimui, teisės aktuose 
turėtų būti numatyti reikalavimai tinkamai viešai atskleisti įmonių grupės valdymo struktūrą ir 
centralizuoto valdymo egzistavimo faktą visiems suinteresuotiems asmenims.  
 
EP rekomendacijose taip pat nėra įtvirtinama nemokios įmonių grupės sąvoka. Tai lemia, kad nėra 
aišku, ar mokios grupės įmonės taip pat turėtų būti įtraukiamos į keliamą bendrą bylą įmonių 
grupei. Viena vertus, nemokumo byla turėtų būti keliama toms įmonėms, kurios atitinka atskirų 
įmonių nemokumo kriterijus154. Kita vertus, centralizuotai valdomose ir itin integruotose įmonių 
grupėse vienos įmonės nemokumas dažnai gali lemti ir kitų grupės įmonių nemokumą. Tokiu 
atveju visų grupės įmonių įtraukimas į nemokumo procesą užtikrintų efektyvesnį įmonių grupės 
reorganizavimą ar jos turto realizavimą.  
 
Svarbu pažymėti, kad absoliuti dukterinių įmonių nemokumo bylos kėlimo vietos priklausomybė 
nuo įmonių grupės pagrindinės veiklos buveinės vietos lemtų tai, kad viena byla būtų keliama 
nepaisant to, ar bankrutuoja kitos grupės įmonės, ar pati motininė įmonė. Taigi, užsienio teisės 
taikymo galimybė dukterinės įmonės nemokumo byloje egzistuotų net ir tuo atveju, jei 
bankrutuotų tik viena dukterinė įmonė. Kita vertus, jei ši taisyklė būtų taikoma tik visų grupės 
įmonių nemokumo atveju, iš anksto nebūtų aišku, kokia teisė bus taikoma dukterinių įmonių 
nemokumo byloms (nes nebūtų iš anksto žinomas kitų įmonių mokumas). 
 
Nemokumo reglamente turėtų būti užtikrinama asmens teisė pasirinkti, ar jis nori kelti vieną 
nemokumo bylą visai įmonių grupei, ar tik atskirą bylą vienai grupės įmonei. Ypač svarbu šią 
teisę užtikrinti Lietuvos atžvilgiu – Lietuvoje veikiančių įmonių ir fizinių asmenų reikalavimų 
dydžiai tarptautinių grupių įmonėms paprastai nėra tokie dideli, kad finansiškai pasiteisintų kelti 
nemokumo bylą visai įmonių grupei, atsižvelgiant į bylinėjimosi kitose valstybėse narėse išlaidas.  
 
Europos Komisijos užsakymu 2007 m. buvo atliktas tyrimas, siekiant palyginti civilinių bylų 
bylinėjimosi išlaidas ES valstybėse narėse155. Vienu iš bylinėjimosi išlaidų lyginimo kriterijumi 

                                                           
152 Kirilevi čiūtė, L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
1346/2000 dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 99 
153 Muchlinski P.T., „Multinational Enterprise and the Law“, 2007, p. 320 
154 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 20 
155 Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union, 2007 m., p. 
106 
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buvo pasirinktas advokatų vidutinis valandinis įkainis. Lietuvos nacionalinėje ataskaitoje 
nurodoma, kad atlygis advokatams sudaro apie 60-80% visų bylinėjimosi išlaidų ir vidutinis 
valandinis atlygis siekia apie 70 – 200 eurų.156 Galutinėje tyrimo ataskaitoje Lietuva priskiriama 
prie valstybių, kuriose vidutinis valandinis advokato užmokestis siekia 100 – 249 eurų. 
Ataskaitoje nurodoma, kad tik septyniose ES valstybėse narėse advokatų vidutinis valandinis 
įkainis buvo mažesnis ir šie mažesni įkainiai taikyti centrinėje ir rytų Europos dalyse. Vadinasi, 
daugumoje ES valstybių narių bylinėjimasis būtų brangesnis nei Lietuvoje. 
 
Manytina, kad nėra daug tarptautinių įmonių grupių, kurių pagrindinė įmonių grupės veiklos 
buveinė būtų Lietuvoje. Be to, tarptautinių įmonių grupių pagrindinės buveinės ir valdymo centrai 
paprastai būna įsikūrę didžiosiose vakarų Europos valstybėse, t. y. tose šalyse, kuriose advokatų 
vidutinis valandinis įkainis ir atitinkamai bylinėjimosi išlaidos yra didžiausios. Tai atitinkamai 
reiškia, kad Lietuvoje nebus keliamos pagrindinės įmonių grupių nemokumo bylos, o Lietuvos 
kreditoriai, siekdami iškelti pagrindinę nemokumo bylą visai įmonių grupei kitoje ES valstybėje 
narėje, patirs daugiau bylinėjimosi išlaidų nei keliant nemokumo bylą Lietuvoje.  
 
Kita vertus, vienos įmonių grupės nemokumo bylos nagrinėjimas kitose ES valstybėje narėje taip 
pat gali suteikti tam tikrus privalumus ir kreditoriams iš Lietuvos. Statistikos departamento 
duomenimis, iš visų užsienio kontroliuojamų įmonių, veikiančių Lietuvoje, didžiausią skaičių 
įmonių kontroliuoja užsienio instituciniai vienetai (fiziniai arba juridiniai asmenys) iš Vokietijos, 
Latvijos, Švedijos, Danijos, Estijos, Suomijos157. O lyginant užsienio kontroliuojamų įmonių 
Lietuvoje apyvartą,  geriausi rodikliai yra įmonių, kontroliuojamų užsienio institucinių vienetų iš 
Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Danijos158. Doing business apžvalgoje 
nurodoma, kad tokios šalys kaip Vokietija, Suomija, Švedija, Danija turi aukštesnį reitingą nei 
Lietuva pagal rodiklius, susijusius su įmonių nemokumo bylomis, t. y. vidutinė nemokumo bylų 
nagrinėjimo trukmė, bylinėjimosi išlaidų santykis su nemokios įmonės turtu, kreditorių 
atgaunamų įsiskolinimų dydis159. Pastebėtina, kad Doing Business apžvalgoje įtvirtinti reitingai 
yra sąlyginiai, nes jie sudaromi remiantis tam tikromis prezumpcijomis dėl analizuojamos įmonės, 
tačiau šios prezumpcijos ne visuomet atitinka konkrečios šalies kontekstą. Vis dėlto, galima teigti, 
kad minėti duomenys patvirtina būtinybę numatyti kreditoriaus teisę įvertinti konkrečią situaciją ir 
nuspręsti dėl vienos nemokumo bylos iškėlimo visai įmonių grupei arba bylos kėlimo atskirai 
įmonei tikslingumo. 

Taip pat nėra aiškus EP rekomendacijose minimų pagrindinių ir šalutinių bylų santykis. EP 
rekomendacijose nurodoma, kad iškėlus pagrindinę bylą, turėtų būti sustabdytos kitoje valstybėje 
narėje prieš kitus grupės narius iškeltos bylos. Kitame rekomendacijų punkte nurodoma, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje pradėtos šalutinės bylos, turėtų būti įsteigtas komitetas 
vietos kreditorių ir darbuotojų interesams ginti ir atstovauti. Pastebėtina, kad Nemokumo 
reglamente šiuo metu įtvirtintos teismingumo taisyklės, taikytinos atskirų įmonių atžvilgiu, 
grindžiamos dviejų tarptautinio bankroto reguliavimo modelių – universalaus ir teritorinio – 
derinimu160. Nemokumo reglamento nuostatos pasižymi tuo aspektu, kad yra numatyta keleto 

                                                           
156 Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union, 2007 m., 
priedas Nr. 37 – Lietuvos nacionalinė ataskaita, p. 37 
157 Iš 2027 Lietuvos įmonių, kurias 2010 m. kontroliavo užsienio instituciniai vienetai iš ES šalių, 325 
įmonės buvo kontroliuojamos Vokietijos subjektų, 213 – Latvijos, 196 – Švedijos, 193 – Danijos, 190 – 
Estijos, 179 – Suomijos. 
158 2010 m. Lietuvos įmonių, kontroliuojamų institucinių vienetų iš ES valstybių narių, apyvarta siekė 45 
394 299 (tūkst. Lt), iš jų - 15 655 901 (tūkst. Lt) gavo Lenkijos subjektų kontroliuojamos įmonės, 5 167 243 
(tūkst. Lt) - Vokietijos, 4 383 817 (tūkst. Lt) - Švedijos, 3 681 417 (tūkst. Lt) - Suomijos, 2 718 881 (tūkst. 
Lt) - Danijos, 2 229 356 (tūkst. Lt) - Estijos. 
159 Įvairių valstybių rodiklių, susijusių su įmonių nemokumo bylomis, palyginimas Doing Business 
apžvalgoje: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency 
160 Moss G., Fletcher I., Isaacs S., „The EC Regulation on Insolvency Proceedings: a Commentary and 
Annotated Guide“, Oxford University Press, 2002, p. 268 



 

56  

Kokybės vadybos sistema yra sertifikuota Lloyd's Register ir atitinka ISO 9001:2008 / Quality management system is accredited to ISO 9001:2008 by Lloyd's Register 

bankroto procesų, vykstančių tuo pat metu skirtingose valstybėse, galimybė161. Pagal šiuo metu 
galiojančias Nemokumo reglamento nuostatas, siekiant apsaugoti įvairius interesus, šiame 
reglamente leidžiama lygiagrečiai su pagrindinėmis iškelti šalutines bylas ir nagrinėti jas kartu su 
pagrindinėmis162.  

Pastebėtina, kad dukterinės įmonės dažniausiai steigiamos veikti tik vienoje konkrečioje šalyje, 
kurioje taip pat būna ir jų turimas turtas. Jeigu įmonių grupėms būtų taikomos analogiškos šiuo 
metu galiojančio Nemokumo reglamento nuostatos, tokia situacija lemia, kad neišvengiamai būtų 
keliamos šalutinės bankroto bylos dėl kitose šalyse esančio grupės įmonių turto. O vienos 
nemokumo bylos iškėlimas visai įmonių grupei, nenumatant galimybės kelti šalutines bylas, 
galėtų nepagrįstai riboti dalyvavimą nemokumo procese suinteresuotiems asmenims jų buvimo 
vietoje163.  
 
Taigi, siekiant užtikrinti visų suinteresuotų asmenų interesus, manytina, kad: 

i) teisės aktų nuostatos turėtų įtvirtinti įmonių savininkų ir kreditorių teisę, bet ne pareigą 
kelti nemokumo bylą visai įmonių grupei. Jie turi išsaugoti teisę kelti nemokumo bylą tik vienai 
grupės įmonei, jeigu mano, kad tokiu būdu gali būti geriau apginti jų ar įmonės interesai; 

ii)  net ir iškėlus nemokumo bylą visai įmonių grupei ir įtvirtinus pagrindinės bylos 
nagrinėjančio teismo kompetenciją spręsti klausimus dėl visų grupės įmonių turto realizavimo 
koordinavimo, turėtų būti išsaugoma teisė kelti šalutinę bylą kitoje ES valstybėje narėje. Ši 
galimybė užtikrintų vietos kreditorių interesus ir neįpareigotų jų įsitraukti į teisminį procesą kitoje 
šalyje. 
 
Manytina, kad Europos Parlamentas, siekdamas užtikrinti galimybę Europos Komisijai pateikti 
lankstų pasiūlymą dėl įmonių grupių reguliavimo, pateikė gana abstrakčias rekomendacijas. 
Tačiau rekomendacijų abstraktumas kelia klausimus dėl jų interpretacijos ir įgyvendinimo. EP 
rekomendacijose nėra apibrėžiamos tokios esminės sąvokos kaip „nemoki įmonių grupė“ ar 
„pagrindinė įmonių grupės veiklos buveinė“. EP rekomendacijose neatskleidžiamas pagrindinių ir 
šalutinių bylų santykis įmonių grupių kontekste. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pabrėžtina, kad 
įmonių savininkams ir kreditoriams turėtų būti užtikrinama teisė pasirinkti, ar nemokumo bylą 
kelti visai įmonių grupei ar tik atskirai grupės įmonei. Be to, neturėtų būti paneigiama šalutinės 
bylos iškėlimo galimybė.   

5.2.3. Rizikos, susijusios su vienos nemokumo bylos kėlimu visai įmonių grupei 

 

Pastebėtina, kad vienos nemokumo bylos visai įmonių grupei iškėlimo pasiūlymas yra susijęs su 
tam tikromis rizikomis, ypač skirtingose šalyse veikiančių dukterinių įmonių kreditorių atžvilgiu. 
Tačiau bankroto instituto paskirtis yra apsaugoti pirmiausia nemokaus skolininko, nebegalinčio 
tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, kreditorių teises ir interesus. Bankroto procedūra turėtų 
būti siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, 
o visų kreditorių interesus164. 
 
Pastebėtina, kad skirtingas kreditorių statusas skirtingose jurisdikcijose yra viena pagrindinių 
laisvo įmonių judėjimo kliūčių. Kreditoriai labai atsargiai vertins įmonės planus persikelti į kitą 

                                                           
161 Kirilevi čiūtė L., „Europos Sąjungos kompetencijos reguliuoti bankroto procesą ribos“, Teisė 2009 m., 
Nr. 73, p. 91 
162 Nemokumo reglamento preambulės 12 p.  
163 Tollenaar N.W.A., „The Proposals for Reform: Improving the Ability Under the European Insolvency 
Regulation to Rescue Multinational Enterprises“, pranešimas skaitytas konferencijoje „The Future of the 
European Insolvency Regulation“, 2011 m. 
164 2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimas „Dėl įstatymų taikymo įmonių 
bankroto byloje“ Nr. 33 
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jurisdikciją, jei tai reikš jų prievolių užtikrinimo priemonių, susijusių su įmonės turtu, 
praradimą165. Ši problema susijusi su keliais aspektais: 

i)  Kreditoriai gali nepalankiai vertinti įmonės ar jos bankroto bylos jurisdikcijos keitimą, jei tai 
reikš teisminius procesus kitoje šalyje; 

ii)  Jurisdikcijos keitimas reikš, kad įmonė turės naujus teisinius instrumentus užtikrinti 
įsipareigojimų vykdymą kreditoriams, o esami kreditoriai nebūtinai bus informuoti apie šiuos 
instrumentus; 

iii)   Užsienio teisės aktų nuostatos gali mažiau ginti esamų kreditorių interesus lyginant su 
kitais kreditoriais. Šiuo metu ES lygiu netaikoma suderinta kreditorių reitingavimo tvarka166. 

 
Kaip jau minėta, EP rekomendacijose nėra pateikiama gairių, kuri valstybė narė turėtų būti 
laikoma pagrindine įmonių grupės veiklos buveine. Kita vertus, šios sąvokos apibrėžimas taip pat 
susijęs su tam tikromis rizikomis. Įmonių grupės nežymūs organizaciniai pakeitimai galėtų 
pakeisti visų į grupę įeinančių įmonių nemokumo bylos iškėlimo vietą, o kartu ir taikytiną teisę. O 
prielaidos palankesnės teisinės padėties ieškojimo (forum shopping) galimybėms taip pat buvo 
viena iš priežasčių, kodėl įmonių grupės kaip vieneto traktavimo nemokumo teisėje buvo 
atsisakyta167.  
 
Su pagrindinės įmonių grupės veiklos buveinės nustatymu yra susiję ir kiti probleminiai 
aspektai168. Pavyzdžiui, atskirų įmonių kreditoriams būtų sunkiau nustatyti įmonės, su kuria jie 
bendradarbiauja, nemokumo bylai taikytiną teisę. Dukterinės įmonės registruota buveinė nebebūtų 
reikšmingas kriterijus, o kreditoriai taip pat turėtų vertinti visos įmonių grupės struktūrą. Kita 
vertus, šią problemą iš dalies padėtų išspręsti teisės aktuose numatyti skaidrumo reikalavimai ar 
įtvirtinamos tam tikros prezumpcijos. Be to, centralizuotas įmonių grupės nemokumo bylos 
iškėlimas ir nagrinėjimas vienos valstybės teisme reikštų neatitikimą tarp grupės įmonių veiklai 
(pavyzdžiui, mokesčių teisė, darbo teisė) ir nemokumui taikytinos teisės, nes pagal šiuo metu 
galiojančias Nemokumo reglamento nuostatas nemokumo byloje taikoma tos valstybės, kurioje 
nagrinėjama byla, teisė169.  
 
Be to, pastebėtina, kad pasirinktas modelis, kai kiekviena įmonė yra atskiras jurisdikcijos taisyklių 
subjektas, užtikrina platesnę Nemokumo reglamento taikymo sritį. Nemokumo procesų subjektu 
laikant kiekvieną atskirą įmonę, visos trečiose valstybėse veikiančių įmonių dukterinės įmonės, 
kurių pagrindinių interesų administravimo vieta yra ES teritorijoje, pakliūna į Nemokumo 
reglamento sritį170. Jei šioms įmonėms Nemokumo reglamentas nebūtų taikomas, iš dalies nebūtų 
pasiektas vienas iš Nemokumo reglamento tikslų – vidaus rinkos tinkamo funkcionavimo 
skatinimas171.  
 
O tuo atveju, jei dukterinių įmonių pagrindinių turtinių interesų centras būtų nustatomas pagal tam 
tikrą grupės pagrindinę veiklos buveinę, tai jai esant už ES teritorijos ribų, nemokumo procedūros 

                                                           
165 Dine J., „The Governance of Corporate Groups“, 2000 m., p. 86 
166 Pasiūlymo dėl EP rezoliucijos AB punktas 
167 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
1346/2000 dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 95 
168 Galen R., „The European Insolvency Regulation and Groups of Companies“, INSOL Europe Annual 
Congress, 2003 m. 
169 Vette E., „Multinational Enterprise Groups in Insolvency: How Should the European Union Act?“, 
Utrecht Law Review, Vol. 7, Issue 1, 2011, p. 225 
170 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
1346/2000 dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 95 
171 Virgos M., Garcimartin F., The European Insolvency Regulation. Law and Practise, Haga, 2004 m., p. 
47 
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dėl dukterinės įmonės negalėtų būti pradedamos kurioje nors iš ES narių, nors dukterinė įmonė čia 
ir veiktų. Tai sumažintų Nemokumo reglamento taikymo apimtį172. 

Įvertinus EP rekomendacijų privalumus, būtina identifikuoti ir tam tikras rizikas, susijusias su 
pirmos EP rekomendacijų grupės įgyvendinimu. Vienas svarbiausių aspektų yra kreditorių 
interesų gynyba, susijusi su kitos ES valstybės narės teisės taikymu. Užsienio teisė nebūtinai 
suteiks kreditoriams tokias pačias garantijas. Kaip jau minėta, skirtingose valstybėse kreditoriams 
suteikiama skirtinga apsauga. Kiti aspektai susiję su sunkumais kreditoriams iš anksto žinoti, 
kurioje ES valstybėje narėje bus nagrinėjama tam tikros įmonės nemokumo byla, su forum 
shopping reiškiniu bei su Nemokumo reglamento taikymo sritimi.  

 

5.2.4. Kitos pirmos EP rekomendacijų grupės rekomendacijos 
 
Kitos pirmos grupės rekomendacijos yra tiesiogiai susijusios su tuo, ar įmonių grupei būtų 
iškeliama viena nemokumo byla. Todėl pritarus idėjai iškelti centralizuotai įmonių grupei 
bankroto bylą viename teisme, iš esmės turėtų būti pritariama ir likusioms pirmos grupės 
rekomendacijoms. Kai kurios iš šių rekomendacijų jau buvo anksčiau paminėtos, todėl žemiau yra 
aptariami tik tam tikri aspektai.  
 
Pirmos rekomendacijų grupės A punkte nurodoma, kad bylos iškėlimo pripažinimas turėtų būti 
automatiškas. Pastebėtina, kad Nemokumo reglamento 16 straipsnyje jau yra įtvirtintas bankroto 
bylų automatinio pripažinimo principas. Pagal šį principą bet kuris sprendimas iškelti bankroto 
bylą, kurį pagal savo jurisdikciją, priima valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose 
valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje. 
Tai padeda išvengti brangių ir neefektyvių procedūrų. Todėl jeigu būtų pritarta pirmos 
rekomendacijų grupės įtvirtinimui, automatiškas bylų iškėlimo pripažinimas turėtų būti taikomas 
ir įmonių grupių atžvilgiu. 
 
Pirmos rekomendacijų grupės B punkte teigiama, kad iškėlus pagrindinę bylą turėtų būti 
sustabdytos kitoje valstybėje narėje prieš kitus grupės narius iškeltos bylos. Šiuo atveju reikėtų 
įvertinti, kad kitose valstybėse iškeltos nemokumo bylos nagrinėjimas gali būti vykęs jau ilgą 
laiką ir jau gali būti prasidėjęs įmonės likvidavimas. Tokiu atveju pažengusios bylos sustabdymas 
gali būti problematiškas. 
 
Pirmos rekomendacijų grupės C punkte siūloma paskirti vieną praktikuojantį nemokumo 
specialistą. Tai yra svarbus aspektas, siekiant užtikrinti centralizuotą bylos nagrinėjimą. 
Pastebėtina, kad iškėlus vieną nemokumo bylą visai įmonių grupėje vienoje ES valstybėje narėje, 
atitinkamai kompetentingo teismo turėtų būti skiriamas ir vienas nemokumo specialistas šios 
vienos bylos koordinavimui. Vienas nemokumo specialistas turėtų administruoti visų grupės 
įmonių turtą nemokumo procese ir užtikrinti jo realizavimą - potencialus investuotojas tikisi 
derėtis su vienu asmeniu, turinčiu įgaliojimus viso parduodamo grupės įmonių turto atžvilgiu. 
Kita vertus, egzistuoja tam tikra specifika dėl nemokumo specialistų skyrimų, jeigu būtų 
išsaugoma galimybė kelti šalutines nemokumo bylas ir įmonių grupės atžvilgiu. Svarstytina, kad 
šiuo atveju Nemokumo reglamento nuostatos taip pat turėtų numatyti to paties nemokumo 
specialisto skyrimą ir visose šalutinėse bylose. Šiuo metu ne visų ES valstybių narių nacionaliniai 
teisės aktai pripažįsta užsienio nemokumo specialistų skyrimą nemokumo procesuose. Tačiau 
natūralu, kad vienas asmuo negali išmanyti visų ES valstybių narių, kuriose yra grupės įmonių 
turto, teisės, todėl šis specialistas galėtų veikti padedamas vietinių administratorių, išmanančių 
atitinkamų valstybių teisę. Nemokumo specialisto reikšmę nemokumo procese patvirtina ir ta 
aplinkybė, kad vieno nemokumo specialisto (grupės likvidatoriaus) paskyrimą visų grupės įmonių 
atskirose nemokumo bylose kai kurie autoriai nurodo kaip vienos nemokumo bylos iškėlimo visai 

                                                           
172 Galen R., „The European Insolvency Regulation and Groups of Companies“, INSOL Europe Annual 
Congress, 2003 m. 
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įmonių grupei alternatyvą173. Antroje EP rekomendacijų grupėje taip pat siūloma teisės aktuose 
įtvirtinti taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų leidžiama ir skatinama paskirti už visas bylas 
atsakingą bendrą likvidatorių. UNCITRAL Teisėkūros nemokumo srityse gairių trečioje dalyje 
taip pat rekomenduojama įtvirtinti galimybę tam tikrais atvejais skirti vieną nemokumo specialistą 
keliuose grupės įmonių nemokumo procesuose174.  
 
Pirmos rekomendacijų grupės D punkte nurodytas pasiūlymas kiekvienoje ES valstybėje narėje, 
kurioje pradėtos šalutinės bylos, įsteigti komitetą vietos kreditorių ir darbuotojų interesams ginti ir 
atstovauti. Tokio komiteto sudarymas yra svarbus užsienyje veikusių dukterinių įmonių atžvilgiu. 
Svarstytina, kad toks komitetas galėtų būti kuriamas kitoje valstybėje net ir neiškėlus šalutinės 
bylos, jeigu kitoje valstybėje veikė itin didelė dukterinė įmonė. Šis komitetas ar bent jau paskirtas 
kreditorių ir darbuotojų atstovas turėtų bendradarbiauti su paskirtu vienu nemokumo specialistu. 
 

Pirmos rekomendacijų grupės E punkte minimas grupės įmonių turto sumavimas. Šis teisinis 
instrumentas plačiau nagrinėjamas Tyrimo 2.4 dalyje. Pritartina, kad jis galėtų būti taikomas tik 
išimtiniais atvejais. Be to, turto sumavimas turi ir svarbių procesinių pasekmių. Jis neturėtų būti 
taikomas, jei tai keltų rimtų sunkumų mažesniems kreditoriams ar darbuotojų grupėms dalyvauti 
užsienio teismo procesuose. Sunkumai gali kilti tiek dėl lėšų, tiek ir dėl informacijos stokos.  

Likusios EP pirmos grupės rekomendacijos prisidėtų prie sėkmingo vienos nemokumo bylos 
iškėlimo visai įmonių grupei įgyvendinimo. Kita vertus, reikia įvertinti, kad dalies rekomendacijų 
įgyvendinimas susijęs su tam tikrais probleminiais aspektais.  

5.3. Antros rekomendacijų grupės vertinimas 
 
Antroje EP rekomendacijų grupėje siūloma numatyti privalomo teismų, teismų ir bankroto 
administratorių tarpusavio veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo taisykles, kai yra 
nagrinėjamos decentralizuotų įmonių grupių nemokumo bylos. Kaip jau buvo nurodyta lentelėje 
Nr. 11, Nemokumo reglamente jau dabar yra įtvirtintos tam tikros nuostatos, užtikrinančios 
likvidatorių prievolę bendradarbiauti pagrindinėje ir šalutinėse nemokumo bylose175. Galima būtų 
pritarti pozicijai, kad Nemokumo reglamente taip pat turėtų būti nuostatos, suteikiančios galimybę 
maksimaliai bendradarbiauti skirtingų valstybių teismams ar kitiems asmenims, dalyvaujantiems 
grupės įmonių nemokumo bylose176.  

Kaip jau buvo minėta Tyrimo 4 dalyje, bankroto administratoriai turi svarbią reikšmę siekiant 
efektyviai taikyti nemokumo teisės aktus ir administruoti skolininko turtą. Bankroto 
administratoriai taip pat turės reikšmingą vaidmenį ir užtikrinant sėkmingą susijusių grupės 
įmonių nemokumo bylų koordinavimą177. Todėl naujos Nemokumo reglamento nuostatos 
neabejotinai turėtų apimti ne tik teismų, bet ir bankroto administratorių ir kitų susijusių asmenų 
bendradarbiavimo galimybes. 

Galima išskirti įvairių privalumų, kuriuos lemia galimybė teismams bendradarbiauti tarpusavyje 
bei teismams bendradarbiauti su kitais asmenimis, dalyvaujančiais nemokumo procese. Tokio 
bendradarbiavimo galimybę tarptautinio nemokumo procese siekta įtvirtinti jau ruošiant ir 
ankstesnius tarptautinius dokumentus, pavyzdžiui, UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

                                                           
173 Tollenaar N.W.A., „The Proposals for Reform: Improving the Ability Under the European Insolvency 
Regulation to Rescue Multinational Enterprises“, pranešimas skaitytas konferencijoje „The Future of the 
European Insolvency Regulation“, 2011 m. 
174 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, rekomendacija 232, p. 78 
175 Nemokumo reglamento 31 straipsnis 
176 Cooper N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 13 
177 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 103 
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Insolvency with Guide to Enactment178 ir UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency 
Cooperation179. Tiesioginis bendradarbiavimas leidžia išvengti tradicinio ir daug laiko užimančio 
susižinojimo diplomatiniais kanalais ar per aukštesnius tų valstybių teismus. Minėti būdai ypač 
kritikuotini, kai tam tikrus klausimus reikia išspręsti nedelsiant. Taip pat pageidautina, kad 
tiesioginis teismų ir bankroto administratorių bendradarbiavimas nebūtų priklausomas nuo kokio 
nors formalaus sprendimo pripažinti užsienyje vykstantį nemokumo procesą priėmimo180.  

Teismų ir bankroto administratorių bendradarbiavimas gali būti itin aktualus siekiant įvertinti 
skolininko turtą ir užkirsti kelią tarptautiniam skolininko turto perdavimui, kuris apribotų bylą 
nagrinėjančio teismo kompetenciją. Teismų ir bankroto administratorių bendradarbiavimas taip 
pat galėtų būti kaip tam tikras forumas, analizuojant konkrečius klausimus, pavyzdžiui, susijusius 
su bendru turto pardavimu. 

Apskritai teismų ir bankroto administratorių tarpusavio bendradarbiavimas galėtų padėti proceso 
šalims geriau suprasti užsienio teisės taikymą, atskleisti konkrečios bylos nagrinėjimui 
reikšmingas aplinkybes ar net pasiūlyti kitos šalies teisinės sistemos reformą181. 

Tam tikrų konkrečių bendradarbiavimo procedūrų įtvirtinimas teisės aktuose sudaro prielaidas 
standartizuoti šias procedūras. T. y. įtvirtinti tam tikrų institucijų kompetenciją, lengviau 
koordinuoti bendradarbiavimo procesą, numatant daugkartinio taikymo taisykles, o ne kiekvieną 
kartą ad hoc spręsti dėl kiekvieno kitos valstybės narės teismo prašymo.  

Kita vertus, svarstytina, ar Nemokumo reglamento nuostatos turėtų įtvirtinti imperatyvią 
nemokumo procesuose dalyvaujančių institucijų ir asmenų bendradarbiavimo pareigą, kaip yra 
nurodoma antroje EP rekomendacijų grupėje, ar turėtų numatyti tik teismų ir kitų asmenų teisę 
siekti bendradarbiavimo. Svarbus grupės įmonių nemokumo bylų aspektas yra tai, kad vienos 
jurisdikcijos teismas nagrinėja ne to paties skolininko nemokumo bylą nei kitos jurisdikcijos 
teismas182. Priklausomai nuo santykių tarp grupės įmonių, vienos grupės įmonės gali būti visiškai 
nesusijusios ir nebus jokios objektyvios priežasties ir poreikio skirtingų valstybių institucijoms ar 
kitiems nemokumo procesuose dalyvaujantiems asmenims koordinuoti kokius nors veiksmus šių 
įmonių nemokumo bylose. Pastebėtina, kad bendradarbiavimas ir susižinojimas su užsienio 
teismais ir bankroto administratoriais reikalauja papildomų kaštų183: padidėja pašto, vertimų 
išlaidos, bylų nagrinėjimas užsitęsia. Papildomų investicijų poreikis gali būti objektyvi kliūtis 
įvykdyti Nemokumo reglamente numatytą bendradarbiavimo prievolę. 

Antroje EP rekomendacijų grupėje teismų ir kitų asmenų, dalyvaujančių nemokumo procese, 
bendradarbiavimas apibūdinamas gana abstrakčiai, tad kai kurie antroje EP rekomendacijų 
grupėje minimi instrumentai atrodo sunkiai įgyvendinami. Pavyzdžiui, skirtingų valstybių teismų 
bendrų sprendimų rengimas. Nors literatūroje yra minima teismų bendradarbiavimo priimant 
sprendimus pavyzdžių184, tačiau manytina, kad ši bendradarbiavimo forma reikalautų itin didelio 
nacionalinių teisėjų lankstumo ir kitų valstybių teisinės sistemos ir kultūros išmanymo. 

                                                           
178 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment 
179 UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation 
180 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 90 
181 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 92 
182 Cooper, N. et al., ataskaita „Įmonių grupių nemokumo procedūros: galimybės harmonizuoti ES lygiu“, 
2011 m., p. 13 
183 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 96 
184 Vokietijos teisėjas prieš nuspręsdamas iškelti šalutinę nemokumo bylą Vokietijoje įmonei Ben Q 
Mobile, kreipėsi į Nyderlandų teismą, kuriame buvo iškelta pagrindinė byla, ir konsultavosi dėl aplinkybių, 
svarbių sprendžiant jurisdikcijos klausimus – Men Jucq M., Dammann R. „Regulation Nr. 1346/2000 on 



 

61  

Kokybės vadybos sistema yra sertifikuota Lloyd's Register ir atitinka ISO 9001:2008 / Quality management system is accredited to ISO 9001:2008 by Lloyd's Register 

Pastebėtina, kad siekiant užtikrinti efektyvų ir sistemišką teisinį reguliavimą ES lygiu, prieš 
įtvirtinant naujas nuostatas, susijusias su procesiniu teismų ir kitų asmenų bendradarbiavimu, turi 
būti įvertinami ir šiuo metu galiojantys teisiniai instrumentai tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
(žr. priedą Nr. 4). 

Nepriklausomai nuo to, kokie konkretūs bendradarbiavimo instrumentai bus įtvirtinami 
Nemokumo reglamente, svarbiausia, kad jie užtikrintų teismų procesų lankstumą ir pakankamą 
teisėjų diskreciją. Galima būtų išskirti tam tikrus esminius aspektus, susijusius su teismų ir 
bankroto administratorių bendradarbiavimu185: 

i)  Bendradarbiavimas yra įmanomas, tačiau jis turi būti vykdomas atsargiai ir užtikrinant 
materialines ir procesines nemokumo procesuose dalyvaujančių šalių teises; 

ii)  Bendradarbiavimas turi būti vykdomas skaidriai ir atvirai, šalims apie jį pranešant ir 
suteikiant galimybę dalyvauti jame; 

iii)  Bendradarbiavimas gali būti vykdomas įvairiomis formomis: formaliais teismo prašymais 
ir sprendimais, neformaliu bendros informacijos pateikimu, klausimais ir pastebėjimais, teismo 
posėdžių protokolais; 

iv) Gali būti naudojamos įvairios komunikacijos priemonės, įskaitant telefonus, video 
konferencijas, faksą, elektroninį paštą. 
 
Taip pat reikėtų įvertinti, kaip užtikrinti efektyvų bendradarbiavimo nuostatų įgyvendinimą 
praktikoje. Teismai ir bankroto administratoriai gali būti nelinkę naudotis šiomis nuostatomis ne 
tik dėl anksčiau minėtų reikalingų kaštų, bet taip pat ir dėl kitų priežasčių. Nacionaliniai teisėjai ar 
bankroto administratoriai dažnai būna nelinkę komunikuoti tiesiogiai su kitų jurisdikcijų teismais 
ir bankroto administratoriais, jei teisės aktuose nėra įtvirtintos tokios pareigos. Šis nenoras gali 
būti pagrįstas etiniais svarstymais, skirtinga teisine kultūra, kalbos barjerais, kitų valstybių teisės 
aktų turinio ir jų taikymo aspektų nežinojimu. Tai taip pat gali būti susiję su teismų 
nepriklausomumo ir sprendimų nešališkumo principų apsauga186. Teisėjų ir bankroto 
administratorių nenorą komunikuoti gali lemti ir tiesiog elementari patirties stoka apskritai 
bendradarbiaujant su kitų valstybių institucijomis ar taikant naujus instrumentus, numatytus EP 
rekomendacijose.  

Likusios antros EP rekomendacijų grupės nuostatos yra skirtos užtikrinti teismų ir bankroto 
administratorių bendradarbiavimą ir yra daugiau techninio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, jos 
Tyrime detaliau neanalizuojamos.  

Apibendrinant, galima teigti, kad antra EP rekomendacijų grupė, kuria siekiama įtvirtinti 
procesinį bendradarbiavimą įmonių grupių nemokumo bylose, vertintina teigiamai. Pastebėtina, 
kad svarbu užtikrinti galimybę bendradarbiauti ne tik teismams, tačiau ir kitiems nemokumo 
procese dalyvaujantiems subjektams. Kita vertus, įvertinus tarptautinio bendradarbiavimo 
problematiką, svarstytina, ar Nemokumo reglamente turėtų būti įtvirtinta imperatyvi pareiga, ar 
tik teismų ir kitų nemokumo procesuose dalyvaujančių subjektų teisė bendradarbiauti. 

                                                                                                                                                                              

Insolvency Proceedings: Facing the Companies Group Phenomenom. Bussiness Law International. Vol. 9, 
Nr. 2, 2008 m.  
185 UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspective, p. 47 
186 UNCITRAL Legislative Guide On Insolvency Law. Part III: Treatment of Enterprise Groups in 
Insolvency, p. 91 
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6. Aktuali ų teisės aktų keitimo būtinybės vertinimas 
 
Atsižvelgiant į Tyrimo tikslą ir uždavinius, Tyrimui aktualių teisės aktų keitimo būtinybė susijusi 
su keliais aspektais. Pastebėtina, kad gali būti svarstomi tiek įmonių teisės normas įtvirtinančių 
teisės aktų pakeitimai, tiek ir nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai.  
 
Tyrimo antroje dalyje nurodoma, kad investuotojai gali pasirinkti įmonių grupę kaip verslo 
organizavimo formą dėl įvairių priežasčių. Ribota akcininkų atsakomybė yra vienas iš privalumų, 
lemiančių, kad tam tikroms verslo dalims investuotojai steigia atskiras įmones, o ne įmonės 
filialus ar atstovybes.  
 
Tyrime pažymėta, kad absoliuti grupės įmonės atsakomybė už kitų grupės įmonių skolas paneigtų 
esminius įmonių teisės principus. Tačiau siekiant apginti kreditorių interesus, teisės aktai numato 
galimybę taikyti subsidiarią akcininkų atsakomybę dėl jų nesąžiningų veiksmų, lėmusių įmonės 
nemokumą. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad nėra tikslinga išplėsti akcininkų, įskaitant ir 
motininės įmonės, besąlyginę įmonių atsakomybę už kitų grupės įmonių skolas jų nemokumo 
atveju. 
 
Kita vertus, Tyrime svarstyta įtvirtinti galimybę perkelti reikalavimą už vienos įmonės skolas kitai 
grupės įmonei, o ne motininei įmonei, jeigu įmonių grupė yra centralizuotai valdoma ir itin 
integruota. Kita vertus, jei būtų pritarta šiai pasiūlytai idėjai, reikėtų atlikti papildomą analizę dėl 
teisės aktų keitimų poreikio ir alternatyvų.  
 
Tyrimo ketvirtoje dalyje yra nurodyta, kad siekiant kovoti su tyčinių bankrotų bruožų turinčiais 
teisiniais reiškiniais, tikslinga būtų stiprinti bankroto administratorių vaidmenį, spręsti tyčinių 
bankrotų įrodinėjimo problematiką. Pastebėtina, kad šiuo metu Ūkio ministerija yra pateikusi 
Įmonių bankroto įstatymo projektą187. Minėtu projektu taip pat siūloma keisti tyčinių bankrotų 
reglamentavimą, įtvirtinant tam tikrus požymius, kuriems esant, teismas pripažįsta bankrotą 
tyčiniu, numatant asmens, dėl kurio veikimo (neveikimo) kilo tyčinis bankrotas, atsakomybę už 
likviduotos įmonės prievoles. Pastebėtina, kad įgyvendinant Tyrimo uždavinius, tyčinių bankrotų 
prevencijos kontekste analizuota galimybė numatyti įmonių grupės atsakomybę už kiekvienos 
įmonės – grupės narės – finansinę padėtį. Todėl tyčinių bankrotų teisinis reglamentavimas 
detaliau neanalizuotas. Tačiau Tyrime taip pat nurodyta, kad turėtų būti skatinamas aktyvesnis 
bankroto administratorių vaidmuo įrodinėjant bankroto pripažinimo tyčiniu pagrindus. Todėl 
tyčinio bankroto reglamentavimo iniciatyvos, kuriomis siekiama detaliau reglamentuoti ne tik tam 
tikrus požymius, kuriais galėtų vadovautis teismas pripažįstant bankrotą tyčiniu, bet ir bankroto 
administratorių pareigas ir įgaliojimus, susijusius su tyčiniais bankrotais, vertintinos teigiamai.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad EP rekomendacijos yra susijusios su Nemokumo reglamento taikymu, 
manytina, kad jos būtų įgyvendinamos papildant Nemokumo reglamentą atitinkamomis 
nuostatomis. ES reglamentai yra tiesioginio taikymo ES teisės aktai. Nors reglamentų nuostatos 
neturėtų būti perkeliamos į nacionalinę teisę, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad tam tikrais 
atvejais būtini nacionalinių teisės aktų pakeitimai, siekiant užtikrinti sklandų reglamento nuostatų 
įgyvendinimą.  
 
Šiuo metu Įmonių bankroto įstatymo priede yra nurodyta, jog įstatymu yra įgyvendinamas 2000 
m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų. Pačiame įstatyme 
Nemokumo reglamentas nėra minimas. Pastebėtina, jog literatūroje yra sutinkama nuomonių, kad 
Įmonių bankroto įstatymas jau dabar turėtų būti papildomas nuostatomis, kurios leistų sklandžiau 
įgyvendinti Nemokumo reglamentą atskirų įmonių atžvilgiu, pavyzdžiui, dėl kompetenciją 

                                                           
187 2012 m. spalio 1 d. Ūkio ministerija pateikė Įmonių bankroto įstatymo 2, 10 ,11, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 
35 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. 11-3637-04 Vyriausybei 
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nagrinėti bankroto bylą turinčio nacionalinio teismo parinkimo, dėl jurisdikcijos konkurencijos188. 
Manytina, kad pritarus EP rekomendacijoms, Įmonių bankroto įstatyme neturėtų būti kartojamos 
Nemokumo reglamento nuostatos, tačiau vertėtų įtvirtinti pagrindinius tarptautinio nemokumo 
proceso principus bei papildyti nuostatomis, kurios nėra įtvirtinamos Nemokumo reglamente, bet 
yra reikalingos sklandžiam bylos nagrinėjimui Lietuvos teismuose. Tam tikrais atvejais taip pat 
gali kilti poreikis atitinkamomis nuostatomis papildyti ir Civilinio proceso kodeksą. Kaip jau 
minėta Tyrimo 5 dalyje, atsižvelgiant į tai, kad EP rekomendacijos tik abstrakčiai aptaria nemažai 
nemokumo proceso aspektų ir, siekiant priimti Nemokumo reglamento pakeitimus, šios nuostatos 
turėtų būti tikslinamos, šiuo metu yra netikslinga pateikti konkrečius Įmonių bankroto įstatymo 
pakeitimus. 
 
Verta pažymėti, kad EP rekomendacijose yra pateikiamos tik gairės Europos Komisijai, kokias 
esmines nuostatas Europos Parlamentas siūlo įtraukti į ES teisės aktus. Tačiau Europos Komisija, 
rengdama Nemokumo reglamento ar kito teisės akto projektą, nėra saistoma EP rekomendacijų. 
Ruošiant konkretų teisės akto projektą, nuostatos gali keistis atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų 
pateiktas pastabas bei ES valstybių narių pozicijas. Pakeisti Europos Parlamento siūlomą teisinį 
reguliavimą gali taip pat ir išreikšta Lietuvos pozicija. Atsižvelgiant į tai, konkretūs teisės aktų, 
kuriuos reikės keisti, projektai priklausys nuo to, kokia apimtimi bus pritarta EP rekomendacijų 
įgyvendinimui ir kokiame ES teisės akte bus įtvirtintos naujos nuostatos.  
 

                                                           
188 Kirilevi čiūtė L., „Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
1346/2000 dėl bankroto bylų“, Daktaro disertacija, Vilnius, 2011 m., p. 168 
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Išvados 
 
Įmonių grupės yra vis plačiau taikomas, tačiau kartu ir sudėtingas teisinis bei ekonominis 
reiškinys, kurį šiuo metu reglamentuoja sąlyginai nedaug ES ir/ar nacionalinių teisės aktų 
nuostatų. Tarptautinių įmonių grupių formavimasis, su tuo susiję išaugę akcininkų, kreditorių ir 
kitų suinteresuotų asmenų kaštai ir kiti probleminiai aspektai lemia tai, kad išreiškiamas poreikis 
harmonizuoti tam tikras teisės aktų nuostatas, susijusias su įmonių grupėmis.  

 
Kita vertus, pagrindinė įmonių grupių sėkmės priežastis yra lankstus įmonių grupės valdymas, 
užtikrinantis tinkamą motininės įmonės kontrolės ir dukterinių įmonių autonomijos kombinaciją. 
Teisinis reguliavimas nebus efektyvus, jeigu bus ignoruojamas šis įmonių grupių požymis. Todėl 
visi ES teisės aktų projektai ar rekomendacijos, susijusios su įmonių grupėmis, turėtų siekti 
išlaikyti ir stiprinti įmonių grupių valdymo lankstumą jų tarptautinėje veikloje. Be to, labai 
svarbu, kad teisinis reguliavimas užtikrintų teisinį tikrumą visiems įmonių grupių privatinių 
santykių dalyviams. 
 
Išanalizavus Tyrime naudotus šaltinius bei atsižvelgiant į Tyrimu siektus rezultatus, galima 
formuluoti tam tikras išvadas. 
 
1. Dėl įmonių grupių funkcionavimo masto rinkoje Lietuvos ir Europos Sąjungos lygmeniu 

 
Tarptautinės įmonių grupės – o ne atskiros įmonės – tapo vyraujančia verslo subjektų forma 
Europos lygiu. Šių subjektų veikla paprastai vykdoma per atskirų dukterinių įmonių, įsikūrusių 
skirtingose ES narėse ir kitose šalyse, tinklą. O atskiros įmonės šiuo metu paprastai naudojamos 
kaip smulkaus privataus verslo forma.  
 
Įmonių grupių funkcionavimo Lietuvos rinkoje analizė parodo, kad Lietuvoje įmonių grupės taip 
pat yra neretai naudojama, tačiau nėra dominuojanti verslo organizavimo forma. Iš „TOP 1000“ 
Lietuvoje veikiančių įmonių sąrašo, sudaromo pagal įmonių gaunamas pajamas, 130 pozicijų 
užima įmonių grupės. Kita vertus, įmonių grupių gaunamos pajamos ir uždirbamas pelnas sudaro 
gana reikšmingą dalį lyginant su visomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis.  

 
2. Dėl įmonių grupės ir įmonių grupės nemokumo sąvokos bei konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės reikšmės vertinant įmonių grupės ir kiekvienos grupės įmonės mokumą 

 
Įmonių grupių sąvokų ir rūšių įvairovė bei fragmentiškas įmonių grupių reglamentavimas įvairių 
šalių nacionaliniuose teisės aktuose taip pat lemia ir skirtingose šalyse taikomus įvairius įmonių 
grupių apibrėžimus. Kita vertus, galima išskirti tam tikrus bendrus įmonių grupę 
identifikuojančius požymius, į kuriuos reikia atsižvelgti formuluojant įmonių grupės bei nemokios 
įmonių grupės ar nemokios grupės įmonės sąvokas. Dažniausiai įmonių grupę identifikuoti 
naudojami pirminiai požymiai:  

i) 2 ar didesnis įmonių skaičius;  
ii) tam tikri formalūs ar neformalūs kontrolės ryšiai tarp grupės įmonių arba vieninga įmonių 

grupių valdymo strategija. 
 
Remiantis minėtais pagrindiniais požymiais, įmonių grupę galima apibrėžti kaip dviejų ar daugiau 
įmonių junginį, kuriame viena įmonė kontroliuoja kitas įmones arba visos įmonės yra vieningai 
valdomos pagal bendrą strategiją. Tačiau ES valstybėse narėse įtvirtintos sąvokos skiriasi tam 
tikrais aspektais. Pavyzdžiui, jeigu įmonė Prancūzijoje turi 40% kitos įmonės akcijų, 
preziumuojama, kad įmonė turi de facto kontrolę kitos įmonės atžvilgiu. Italijoje kontrolės 
prezumpciją įtvirtina 1/5 nelistinguojamos bendrovės ir 1/10 listinguojamos bendrovės akcijų 
turėjimas. 
 
Pastebėtina, kad ES valstybių narių teisės aktuose paprastai nėra siekiama numatyti bendros 
įmonių grupės sąvokos, o įmonių grupės apibrėžiamos specialiuose teisės aktuose. Tačiau 
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nemokumo teisėje toks apibrėžimas nėra suformuluotas - nei ES teisės aktuose, nei ES valstybių 
nacionaliniuose teisės aktuose apskritai nėra įtvirtintų nemokios įmonių grupės ir nemokios 
grupės įmonės sąvokų. ES lygiu nėra įtvirtintos ir bendros nemokios įmonės sąvokos ar ją 
apibūdinančių kriterijų. ES teisės aktai kol kas neįtvirtina jokių gairių, kokia įmonių grupė ar 
grupės įmonė turėtų būti laikoma nemokia, įmonių grupių vertinimą paliekant ES valstybių narių 
diskrecijai. Taigi, manytina, kad šiuo metu nėra tikslinga formuluoti universalių nemokios įmonių 
grupės ar nemokios grupės įmonės sąvokų Lietuvos teisės aktuose dėl kelių aspektų: 

i) įmonių grupės sąvoka turėtų būti formuluojama po to, kai bus išspręstas klausimas dėl 
įmonių grupės intereso pripažinimo; 

ii)  dalis Lietuvoje veikiančių įmonių grupių yra tarptautinės, t. y. įmonės yra 
kontroliuojamos iš užsienio arba Lietuvoje veikianti įmonė turi dukterinių įmonių užsienyje, 
tačiau ES lygiu nėra bendros pozicijos dėl nemokios įmonių grupės sąvokos; 

iii)  egzistuoja didelė įmonių grupių ir atitinkamai ryšių tarp grupės įmonių įvairovė. Todėl 
abejotina, ar įmonių grupėms, kurios remiasi skirtingais valdymo modeliais ir skirtingu 
integracijos lygiu, gali būti taikomos tokios pačios nemokumo teisės nuostatos. 
 
Siekiant įtvirtinti įmonių grupės apibrėžimą ES nemokumo teisėje, tikėtina, kad Europos 
Komisija turėtų atlikti detalų tyrimą, kuriame būtų identifikuojama visoms ES valstybėms narėms 
priimtina įmonių grupių vertinimo doktrina, jos taikymo pasekmės grupės įmonių veiklai ir jų 
kreditorių interesams bei atsižvelgiama į anksčiau nurodytus bendruosius įmonių grupių 
požymius. Vadovaujantis viešai prieinama informacija, nėra duomenų, kad toks išsamus ir 
visapusiškas tyrimas būtų atliktas ES lygiu ar kurioje nors ES valstybėje narėje. 
 
Specifiniais tikslais skirtingose teisės šakose įtvirtintos įmonių grupės sąvokos negali būti 
besąlygiškai taikomos pagal analogiją kitose teisės šakose, įskaitant ir įmonių ar nemokumo teisę. 
Pavyzdžiui, 7 – ąja ES direktyva yra siekiama įtvirtinti įmonių grupių skaidrumo reikalavimus 
finansinės atskaitomybės tikslais. Tačiau nėra pagrindo tiesiogiai taikyti įmonių grupės, 
atitinkančios 7 – oje ES direktyvoje numatytus įmonių grupės požymius, sąvoką numatant įmonių 
grupės ar jai priklausančios įmonės atsakomybę nemokumo procese remiantis vien ta aplinkybe, 
kad įmonių grupė rengia konsoliduotą finansinę atskaitomybę.  
 
Nemokumo teisė yra įmonių teisės tąsa, todėl siekiant reglamentuoti įmonių grupės atsakomybę 
už kiekvienos įmonės – grupės narės – finansinę padėtį, turi būti atsižvelgiama į bendruosius 
įmonių teisės principus bei įmonių ribotos atsakomybės koncepciją. Rizikos, susijusios su įmonių 
grupių egzistavimu, negali paneigti įmonių grupių kaip naudingo ekonominio instrumento 
teisėtumo. Todėl įmonių grupių egzistavimas savaime negali pateisinti ribotos atsakomybės 
principo atsisakymo. Išimtys iš ribotos atsakomybės galėtų būti nustatytos tik aiškiai apibrėžiant 
jos taikymo sąlygas esant akivaizdžiam motininės įmonės piktnaudžiavimui, kuris lemia 
dukterinės įmonės nemokumą. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje, įvertinęs visas aplinkybes, 
teismas konstatuoja, ar buvo atlikti tokie nesąžiningi akcininkų veiksmai. Manytina, kad nėra 
tikslinga teisės aktuose išplėsti akcininkų, įskaitant ir motininės įmonės, atsakomybę už kitų 
grupės įmonių skolas jų nemokumo atveju. 
 
Taigi, apskaitos ir mokesčių teisės instrumentas – konsoliduota finansinė atskaitomybė – nėra 
tinkamas įrodymas sprendžiant dėl įmonių nemokumo teisėje kylančių klausimų. Negalima remtis 
vien ta aplinkybe, kad įmonių grupė teikia konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitas 
vertinant įmonės atsakomybės už kitų grupės įmonių skolas taikymo galimybę, net ir įmonėms 
tapus nemokioms. Akcininkų, įskaitant ir motininių įmonių, atsakomybė turi priklausyti nuo jų 
įgyvendintų, o ne tiesiog turimų galių, t. y. nuo konkrečių atliktų nesąžiningų akcininkų veiksmų. 
Konsoliduotos finansinės atsakomybės rengimas taip pat nėra tinkamas instrumentas tyčinio 
bankroto požymių patvirtinimui. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikti 
duomenys ir jų atvaizdavimo forma neįrodo tarp grupės įmonių sudarytų sandorių nesąžiningumo, 
lėmusio grupės įmonės bankrotą. Šie dokumentai taip pat nepatvirtina nei įmonių grupėje taikomo 
valdymo modelio, nei atskiroms įmonėms suteikiamos diskrecijos laisvės.  
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Taip pat manytina, kad šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo nuostatos įtvirtina pakankamai 
galimybių taikyti atsakomybę asmenims, kurie, pavyzdžiui, savo nesąžiningais veiksmais ar teisės 
aktų reikalavimus ir/ar įpareigojimus pažeidžiančiais veiksmais privedė įmonę prie bankroto. 
Todėl siekiant užtikrinti tyčinių bankrotų prevenciją, tikslingiau yra ne plėsti įmonių grupių 
atsakomybę už kiekvienos grupės įmonės finansinę padėtį, bet spręsti asmenų nesąžiningų ir/ar 
pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus ar įpareigojimus veiksmų, privedusių įmonę prie bankroto, 
įrodinėjimo problemas, bei didinti tokių veiksmų prevenciją.  
 
3. Dėl pasiūlymų keisti esamus teisės aktus ar priimti naujus teisės aktus įmonių grupės 
nemokumo klausimais 
 
Įvertinus Tyrimo tikslą ir uždavinius, Tyrimui aktualių teisės aktų keitimo būtinybė susijusi su 
keliais aspektais. Gali būti svarstomi tiek įmonių teisės normas įtvirtinančių teisės aktų 
pakeitimai, tiek ir nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai.  
 
EP rekomendacijos yra susijusios su Nemokumo reglamento taikymu, todėl manytina, kad jos 
būtų įgyvendinamos papildant Nemokumo reglamentą atitinkamomis nuostatomis. Vertinant 
Nemokumo reglamento pakeitimų įtaką Lietuvos teisiniam reguliavimui, pastebėtina, kad 
tiesioginis ES reglamentų taikymas nepaneigia aplinkybės, kad tam tikrais atvejais būtini 
nacionalinių teisės aktų pakeitimai, siekiant užtikrinti sklandų reglamento nuostatų įgyvendinimą. 
Manytina, kad pritarus EP rekomendacijoms, Įmonių bankroto įstatyme vertėtų įtvirtinti 
pagrindinius nemokumo proceso ES lygiu principus bei papildyti nuostatomis, kurios nėra 
įtvirtintos Nemokumo reglamente, bet yra reikalingos užtikrinti efektyvų bylos nagrinėjimą 
Lietuvos teismuose. Tam tikrais atvejais taip pat gali kilti poreikis atitinkamomis nuostatomis 
papildyti ir Civilinio proceso kodeksą. 
 
Vis dėlto, Europos Parlamento siūlomą teisinį reguliavimą pakeisti gali ir išreikšta Lietuvos 
pozicija. EP pateiktos rekomendacijos yra tik tam tikros gairės, o Europos Komisija, pateikdama 
konkretų Nemokumo reglamento keitimo pasiūlymą, minėtas nuostatas dar gali koreguoti ir 
tikslinti. Todėl manytina, kad šiuo metu yra netikslinga pateikti konkrečius Įmonių bankroto ar 
kitų įstatymų pakeitimo projektus. 
 

4. Dėl EP rekomendacijų, susijusių su įmonių grupių nemokumu, vertinimo Lietuvos 
ekonomikos kontekste 
 
Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. Lietuvoje veikė 48 745 įmonės. 2 811 iš šių 
įmonių buvo kontroliuojamos užsienio subjekto, o Lietuvos subjektų kontroliuojamų įmonių 
užsienyje skaičius 2010 m. atitinkamai buvo 420. Apibendrinus duomenis, galima teigti, kad 2008 
– 2010 m. apie 6% visų Lietuvoje veikiančių įmonių buvo kontroliuojamos iš užsienio, o šių 
įmonių gaunamos pajamos 2008 – 2010 m. sudarė apie 32 - 35% visų Lietuvoje veikiančių 
įmonių gaunamų pajamų. Skaičius Lietuvos subjektų kontroliuojamų įmonių užsienyje 
atitinkamai sudarė apie 1% visų Lietuvoje veikiančių įmonių skaičiaus. 
 
Tačiau Lietuvos institucijų kaupiama ir viešai prieinama statistinė informacija neklasifikuoja 
užsienio kontroliuojamų įmonių pagal tai, ar užsienio subjektas yra fizinis ar juridinis asmuo. 
Todėl ši informacija ne visiškai tiksliai atspindi, koks yra Lietuvoje veikiančių įmonių, 
priklausančių tarptautinėms įmonių grupėms, skaičius ir kitų aspektų, susijusių Lietuvoje 
veikiančių įmonių grupių struktūra.  
 
Išanalizavus viešai skelbiamą informaciją apie Tyrimo metu sudarytame Lietuvoje veikiančių 
įmonių grupių sąraše nurodytas įmones, matyti, kad 31 įmonė turi dukterines įmones kitose 
šalyse, t. y. kontroliuoja įmones užsienyje (informaciją pateikia 73 įmonės). O iš 20 didžiausių 
Lietuvoje veikiančių įmonių grupių, 6 yra kontroliuojamos iš užsienio ir 6 yra kontroliuojamos tik 
Lietuvos subjektų. 
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Verta paminėti, kad Lietuvos kreditorių reikalavimai tarptautinių grupių įmonėms gali būti 
sąlyginai nedideli. Be to, centralizuotai valdomų tarptautinių įmonių grupių valdymas centras 
paprastai yra ne Lietuvoje. Privalomas nemokumo bylos visoms įmonių grupėms iškėlimas kitoje 
ES valstybėje narėje, tikėtina, didintų bylinėjimosi kaštus. Todėl įvertinus Lietuvos kontekstą, 
siūlytina užtikrinti kreditoriaus ir įmonių savininkų teisę pasirinkti, ar jie siektų iškelti nemokumo 
bylą visai įmonių grupei ar tik atskirai grupės įmonei, veikiančioje tam tikroje ES valstybėje 
narėje.  
 
Analizuojamos EP rekomendacijos gali būti skirstomos į dvi grupes. Pirmąja grupe yra siūloma 
įtvirtinti galimybę iškelti vieną nemokumo bylą visai centralizuotai valdomai įmonių grupei. 
Antroji rekomendacijų grupė yra skirta užtikrinti teismų ir nemokumo procese dalyvaujančių 
asmenų bendradarbiavimą.  
 
Vertinant EP rekomendacijas, reikia atsižvelgti į tai, kad šių įmonių turtas nebus sumuojamas ir 
bendrai naudojamas visų įmonių kreditorių įsipareigojimams tenkinti. Vis dėlto, manytina, kad 
procesinis bendradarbiavimas nemokumo procese, t. y. vienos nemokumo bylos iškėlimas visai 
įmonių grupei ar atskirų grupės įmonių nemokumo procesų koordinavimas, tam tikrais atvejais 
galėtų sumažinti nemokumo proceso kaštus ir išsaugoti maksimalią tam tikro turto vertę. 
 
Pirma EP 
rekomendacijų grupė 
ir siūloma pozicija 

Pasiūlymo privalumai Galimos rizikos, kitos pastabos 
dėl rekomendacijų 

1. A. Byla turėtų būti 
keliama toje valstybėje 
narėje, kurioje yra 
pagrindinės įmonių 
grupės veiklos buveinė. 
Bylos iškėlimo 
pripažinimas turėtų būti 
automatiškas - pritarti  

- Maksimali grupės įmonių 
valdyto turto realizavimo kaina 
ir, atitinkamai, įmonių savininkų, 
kreditorių ir kitų suinteresuotų 
asmenų interesų gynyba. 
- Mažinamos nemokumo 
proceso dalyvių išlaidos 
dalyvaujant viename, o ne 
keliuose teismo procesuose. 
- Didesnė galimybė sanuoti 
įmones. 
- Užtikrinamas teismo proceso 
koncentruotumas ir 
operatyvumas. Vertinant 
sistemiškai, trumpinama bylos 
nagrinėjimo trukmė ir mažinami 
teismų bendradarbiavimo kaštai. 
Atliekama grupės įmonių ryšių 
analizė, todėl suinteresuotiems 
asmenims paprasčiau reikšti savo 
reikalavimus visoms grupės 
įmonėms. 

- Užsienio teisė nebūtinai 
suteiks kreditoriams tokias 
pačias garantijas, kokios būtų 
taikomos jų gyvenamojoje ar 
registracijos valstybėje narėje.  
- Kreditorių sunkumai iš anksto 
žinoti, kurioje ES valstybėje 
narėje bus nagrinėjama tam 
tikros įmonės nemokumo byla.  
- Forum shopping reiškinio 
tikimybė. 
- Nėra apibrėžtos esminės 
sąvokos, todėl lieka neatsakytų 
klausimų dėl mokių grupės 
įmonių įtraukimo į bendrą 
nemokumo bylą ir kitų aspektų. 
- EP rekomendacijose nėra 
aiškiai atskleistas pagrindinių ir 
šalutinių bylų santykis.  

1. B. Iškėlus 
pagrindinę bylą turėtų 
būti sustabdytos kitoje 
valstybėje narėje prieš 
kitus grupės narius 
iškeltos bylos - pritarti 
 

- Išvengiama tų pačių klausimų 
sprendimų nemokumo 
procesuose skirtingose šalyse ir 
atitinkamai sumažėja būtini 
kaštai. 

-  Kitoje šalyje pažengusios 
bylos sustabdymas gali būti 
problematiškas. 

1. C. Turėtų būti 
paskirtas vienas 
praktikuojantis 

- Užtikrinamas visų grupės 
įmonių turto administravimas ir 
realizavimas nemokumo procese. 

-  Manytina, kad vienas 
nemokumo specialistas turėtų 
veikti padedamas vietinių 
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nemokumo specialistas 
- pritarti 
 

administratorių, išmanančių 
atitinkamų valstybių teisę. 

1. D. Kiekvienoje 
valstybėje narėje, 
kurioje pradėtos 
šalutinės bylos, turėtų 
būti įsteigtas komitetas 
vietos kreditorių ir 
darbuotojų interesams 
ginti ir atstovauti - 
pritarti 

- Komiteto sudarymas geriau 
užtikrins asmenų, susijusių su 
užsienyje veikusiomis 
dukterinėmis įmonėmis, interesų 
gynybą.  

-  Tikėtina, kad papildomas 
klausimų nagrinėjimas 
atskiruose komitetuose 
reikalaus daugiau laiko kaštų.  

1. E. Jei neįmanoma 
nustatyti, kuris turtas 
priklauso kuriam 
skolininkui, arba 
įvertinti vienų įmonių 
kitoms pateiktų 
reikalavimų, išimties 
atveju turėtų būti 
taikomas turto 
sumavimas - pritarti 

- Maksimalizuojama turto vertė 
ir tokiu būdu atitinkamai 
užtikrinama geresnė įvairių 
procese dalyvaujančių asmenų 
interesų gynyba.  

-  Rizika dėl neteisingo turto 
padalijimo tarp skirtingų grupės 
įmonės kreditorių. 
-  Neturėtų būti taikomas, jei tai 
sukeltų sunkumų mažesniems 
kreditoriams ar darbuotojų 
grupėms dalyvauti užsienio 
teismo procesuose. 

 
Pastebėtina, kad pritarus pirmos grupės rekomendacijai dėl vienos nemokumo bylos iškėlimo 
visai įmonių grupei, kitos pirmos grupės rekomendacijos turėtų prisidėti prie efektyvesnio vienos 
bylos iškėlimo įgyvendinimo.  
 
Antra EP rekomendacijų 
grupė ir siūloma pozicija 

Pasiūlymo privalumai Galimos rizikos, kitos 
pastabos dėl 
rekomendacijų 

2. A. Privalomo teismų 
tarpusavio, teismų ir bankroto 
administratorių ir bankroto 
administratorių tarpusavio 
veiksmų koordinavimo ir 
bendradarbiavimo taisyklės - 
pritarti 
2. B. Neatidėliotino sprendimų, 
susijusių su nemokumo bylos 
iškėlimu, nagrinėjimu ir 
užbaigimu, ir sprendimų, 
susijusių su šia byla, 
pripažinimo taisyklės - pritarti 
2. C. Taisyklės dėl likvidatorių 
ir kreditorių galimybės kreiptis į 
teismus - pritarti 
2. D. Taisyklės, skirtos 
palengvinti ir skatinti teismų 
įvairių formų bendradarbiavimą 
siekiant koordinuoti nemokumo 
bylos nagrinėjimą ir nustatyti 
sąlygas ir apsaugas, kurios 
turėtų būti taikomos šių formų 
bendradarbiavimui. Jos turėtų 

- Supaprastinamas teismų, 
bankroto administratorių 
susižinojimas (nebelieka 
susižinojimo diplomatiniais 
kanalais proceso). 
- Galimybė geriau užtikrinti 
tarptautinio skolininko turto 
perdavimo prevenciją. 
- Galimybė suinteresuotiems 
asmenims kartu spręsti 
konkrečius klausimus. 
- Galimybė nemokumo 
proceso šalims geriau suprasti 
užsienio teisės taikymą, bylai 
reikšmingas aplinkybes.  
 

- Teismų, bankroto 
administratorių 
bendradarbiavimas 
reikalauja papildomų 
kaštų. 
- Bendradarbiavimo 
įgyvendinimui reikia 
užtikrinti teisėjų, bankroto 
administratorių lankstumą 
ir kitų valstybių teisinės 
sistemos išmanymą. 
- Bendradarbiavimas gali 
būti neįgyvendinamas dėl 
teisėjų, bankroto 
administratorių patirties 
stokos. 
- Bendradarbiavimas turi 
būti vykdomas skaidriai, 
nešališkai, nepažeidžiant 
nemokumo proceso šalių 
teisių. 
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įtakos keitimuisi informacija, 
veiklos koordinavimui ir bendrų 
sprendimų rengimui - pritarti 
2. E. Taisyklės, kuriomis 
vadovaujantis leidžiama ir 
skatinama paskirti už visas 
bylas atsakingą bendrą 
likvidatorių, kurio kandidatūrą 
siūlytų susiję teismai, o jiems 
padėtų į iniciatyvinį komitetą 
susibūrę vietos atstovai; ir 
taisyklės, kuriomis nustatoma 
iniciatyvinio komiteto narių 
bendradarbiavimo tvarka - 
pritarti 
2. F. Taisyklės, kuriomis 
vadovaujantis leidžiama ir 
skatinama sudaryti 
tarpvalstybinius nemokumo 
susitarimus, kuriuose būtų 
aptartas atsakomybės už įvairius 
bylos nagrinėjimo ir 
administravimo aspektus 
padalijimo tarp įvairių susijusių 
teismų ir bankroto 
administratorių - pritarti 
 
Vertinant antrą EP rekomendacijų grupę, svarstytina, kad teisės aktuose turėtų būti įtvirtinama 
teisė įgyvendinti teismų, bankroto administratorių ir kitų nemokumo procese dalyvaujančių 
subjektų bendradarbiavimą, o ne imperatyvi pareiga. 
 
Apibendrinant, darytina išvada, kad Lietuva turėtų pritarti EP rekomendacijoms dėl įmonių grupių 
nemokumo, tačiau taip pat turėtų būti paliekama alternatyva rinktis, ar kelti nemokumo bylą visai 
įmonių grupei ar tik konkrečiai grupės įmonei.  
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PRIEDAI 

 
Priedas Nr. 1. Lietuvos įmonių grupių sąrašas.  
Sąrašas parengtas vadovaujantis „TOP 1000“ Lietuvos įmonių sąrašu, pateiktu žurnale „Verslo 
klasė“, 2012 m. vasara 
Nr
. 

Įmonių grupės 
pavadinimas 

Pajamos 
2011 m. 

(tūkst. Lt) 

Pelnas 
2011 m. 
(tūkst. 

Lt) 

Ar 
kontroliuoja 
įmones 

užsienyje? 

Ar yra 
kontroliuoja-
ma užsienio 
įmonės? 

1.  Orlen Lietuva, AB grupė 20 274 499 0 Taip  Taip 

2.  Vilniaus prekyba, grupė 8 910 950 n. d. Taip  Ne 

3.  Koncernas Achemos grupė, 
UAB 

4 070 188 n. d. Taip  Ne 

4.  Lesto, AB grupė 2 245 484 0 n. d.  Ne 

5.  Linas Agro Group, AB (20 
įmonių) 

1 793 667 13 328 Taip  Ne 

6.  Lietuvos dujos, AB grupė 1 840 012 104 273 n. d. Taip 

7.  Sanitex, UAB grupė 1 676 071 n. d. Ne  n. d. 

8.  Lietuvos energija, AB grupė 1 429 507 2 275 Ne  Ne 

9.  Scaent Baltic, UAB grupė 1 394 000 n. d. Taip  n. d. 

10.  Koncernas MG Baltic, UAB 1 391 335 n. d. Ne  n. d. 

11.  Neo group, UAB 1 346 919 n. d. Taip  n. d. 

12.  Agrokoncerno įmonių grupė 
(29 įmonės) 

1 267 543 n. d. Taip  n. d. 

13.  INTER RAO Lietuva, grupė 
(5 įmonės) 

1 251 282 n. d. Taip Taip 

14.  KG Group, įmonių grupė 1 229 784 33 757 Ne  n. d. 

15.  Swedbank, AB grupė 1 025 697 664 456 Ne  Taip 

16.  SEB bankas, AB grupė (4 
įmonės) 

996 642 529 790 Ne  Taip 

17.  TEO LT, AB įmonių grupė 749 784 172 013 Ne  Taip 

18.  SBA koncernas, UAB 748 556 n. d. Taip  n. d. 

19.  Rokiškio sūris, AB (su 
dukterinėmis įmonėmis)  

689 336 25 148 n. d. Ne 

20.  ARVI, įmonių grupė 686 999 n. d. Taip  n. d. 

21.  Lytagra, grupė 572 362 n. d. Taip  n. d. 

22.  City service, AB grupė (30 
įmonių) 

547 843 33 940 Taip  n. d. 

23.  Agrokoncerno grūdai, UAB 508 653 n. d. Taip  n. d. 

24.  Žemaitijos pienas, AB 
grupė 

494 426 10 565 n. d. n. d. 

25.  Lietuvos kooperatyvų 
sąjunga, KB (49 įmonės) 

492 226 14 163 Ne  n. d. 

26.  Girteka logistics, UAB 485 778 n. d. n. d. n. d. 

27.  Imlitex Holdings, UAB (14 
įmonių) 

479 140 14 371 Ne n. d. 

28.  Avia Solutions Group, AB 476 769 10 864 n. d. n. d. 

29.  Nacionalinė farmacijos 
grupė, UAB (Limedika ir 

467 287 n. d. n. d. n. d. 
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Gintarinės vaistinės) 
30.  LITGRID, AB grupė (5 

įmonės) 
434 806 0 n. d. n. d. 

31.  Vakarų laivų gamykla, AB 
grupė 

427 937 n. d. Ne Taip 

32.  Acme kompiuterių 
komponentai, grupė 

414 558 n. d. Ne n. d. 

33.  Neaustinių medžiagų 
fabrikas, grupė 

346 000 n. d. Ne  n. d. 

34.  Šiaulių plentas, grupė 341 689 n. d. Taip  n. d. 

35.  Apranga, AB (16 įmonių) 340 781 29 749 Taip  Ne 

36.  Biovela, UAB grupė 338 394 1 383 Ne  n. d. 

37.  Sanitas, grupė 333 433 322 771 Taip  Ne 

38.  Invalda, AB grupė ( >50 
įmonių) 

317 367 202 793 Taip  Ne 

39.  Skuba, AB grupė (17 
įmonių) 

309 548 n. d. Taip  n. d. 

40.  Grigiškės AB, grupė (5 
įmonės) 

307 665 18 755 Taip  n. d. 

41.  Vilkyškių pieninė, grupė 290 133 10 604 n. d. n. d. 

42.  DFDS Seaways, AB grupė 285 928 38 054 n. d. n. d. 

43.  Panevėžio statybos trestas, 
grupė 

285 549 4 300 n. d. Ne 

44.  Vakarų medienos grupė, 
AB 

284 300 n. d. Taip  n. d. 

45.  Axis Industries, grupė (4 
įmonės) 

280 746 n. d. Ne  n. d. 

46.  Tamro ir Šeimos vaistinių 
grupė 

234 000 n. d. n. d. n. d. 

47.  ATEA Baltic, grupė (4 
įmonės) 

233 481 n. d. n. d. n. d. 

48.  Novaturas, grupė 219 021 n. d. n. d. n. d. 

49.  Topo grupė, UAB (4 
įmonės) 

218 931 n. d. Ne n. d. 

50.  Saerimner, UAB grupė 197 588 13 759 n. d. Taip 

51.  Kalnapilio - Tauro grupė, 
AB 

168 349 n. d. n. d. n. d. 

52.  Transekspedicija, UAB 
grupė 

143 997 n. d. Taip Ne 

53.  Litana grupė 140 771 0 n. d. n. d. 

54.  TD Baltic, UAB 136 582 n. d. n. d. n. d. 

55.  Ogmios grupė 134 381 0 Ne n. d. 

56.  Lietuvos rytas, grupė 133 705 n. d. n. d. n. d. 

57.  Limarko, grupė (5 įmonės) 133 298 0 Ne n. d. 

58.  Juta, grupė (2 įmonės) 133 008 4 281 Ne n. d. 

59.  E Energija, grupė (9 
įmonės) 

129 909 n. d. Taip n. d. 

60.  Transimeksa, UAB grupė 
(10 įmonių) 

128 090 n. d. Taip n. d. 

61.  Džeiranos investicinė grupė 127 472 0 Ne n. d. 
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62.  Jupoja, asociacija (10 
įmonių) 

118 264 3 274 n. d. n. d. 

63.  Penki kontinentai, grupė (19 
įmonės) 

117 458 71 ne n. d. 

64.  Vilma, AB grupė (3 
įmonės) 

116 030 n. d. n. d. n. d. 

65.  Al holdingas, grupė 107 135 n. d. Ne n. d. 

66.  Hoptrans Group (7 įmonės) 105 757 7 013 n. d. n. d. 

67.  Baltic Master. UAB 103 435 1 193 Taip Ne 

68.  Montuotojas, AB  101 305 5 750 Ne n. d. 

69.  Spaineta, grupė (10 įmonių) 98 453 7 774 n. d. n. d. 

70.  Cesta, grupė 93 886 166 n. d. n. d. 

71.  Alita, grupė 83 481 0 n. d. Taip 

72.  Autoverslas, grupė (3 
įmonės) 

82 561 n. d. Ne n. d. 

73.  Blue bridge baltic, grupė (3 
įmonės) 

80 158 n. d. Ne n. d. 

74.  Avitelos prekyba, UAB (2 
įmonės) 

80 155 n. d. n. d. n. d. 

75.  Eika, grupė (4 įmonės) 79 061 0 Ne n. d. 

76.  Sostena, grupė (2 įmonės) 76 817 2 554 n. d. n. d. 

77.  Alna, įmonių grupė 76 733 n. d.  Ne n. d. 

78.  Statybos ritmas, grupė (6 
įmonės) 

76 645 n. d. Ne n. d. 

79.  Ad rem, grupė (4 įmonės) 73 900 n. d. Ne n. d. 

80.  Eksma, grupė (6 įmonės) 72 743 4 738 Taip n. d. 

81.  Citma, grupė (5 įmonės) 69 361 76 Ne n. d. 

82.  Gulbelė, grupė 67 782 n. d. Ne n. d. 

83.  Citadele bankas, AB grupė 63 569 5 511 Ne Taip 

84.  Gridins group (7 įmonės) 63 000 n. d. n. d. n. d. 

85.  Olympic Casino Group 
Baltija, UAB 

62 094 8 245 n. d. Taip 

86.  Willenbrock Baltic, UAB (6 
įmonės) 

60 350 3 815 n. d. Taip 

87.  Remil, grupė (4 įmonės) 59 590 3 944 n. d. n. d. 

88.  Elsis, grupė (5 įmonės) 58 746 8 462 Ne n. d. 

89.  Agrowill group, AB (>50 
įmonių) 

56 578 0 Ne n. d. 

90.  Baltic American Concord, 
UAB (3 įmonės) 

55 887 n. d. n. d. n. d. 

91.  BALTO grupė, UAB (2 
įmonės) 

54 017 n. d. n. d. n. d. 

92.  Vičiūnų restoranų grupė, 
UAB 

53 584 n. d. Taip Ne 

93.  Evekas, grupė (2 įmonės) 50 386 88 Taip Ne 

94.  BOD Group, grupė (6 
įmonės) 

49 717 2 214 Taip n. d. 

95.  EOLTAS, grupė (4 įmonės) 49 010 n. d. n. d. n. d. 

96.  Delta grupė 45 659 n. d. n. d. n. d. 
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97.  Veika, grupė 44 366 4 878 n. d. n. d. 

98.  Ukmergės statyba, grupė (2 
įmonės) 

43 059 n. d. n. d. n. d. 

99.  Medva cargo services (2 
įmonės) 

42 829 n. d. n. d. n. d. 

100. Ecoservice, UAB (4 
įmonės) 

41 500 5 700 Ne n. d. 

101. Grafija, UAB (su UAB 
„Lodvila“ ) 

41 473 6 919 n. d. n. d. 

102. Melgos grupė (9 įmonės) 41 403 n. d. n. d. Ne 

103.  Jara, grupė (8 įmonės) 40 385 0 n. d. n. d. 

104.  Gairana, grupė (3 įmonės) 39 049 n. d. Ne n. d. 

105. Techasas, D. Gaudiešius įm. 
grupė 

34 845 658 n. d. n. d. 

106. Savingė, grupė (3 įmonės) 33 816 n. d. n. d. n. d. 

107. Linas, AB grupė (2 įmonės) 33 750 1 604 n. d. Ne 

108. Ergolain, UAB grupė (4 
įmonės) 

31 775 1 562 Taip n. d. 

109. GLASSLT, UAB 31 640 390 n. d. n. d. 

110. Molesta, grupė 31 182 0 n. d. n. d. 

111. Ukmergės r. vartotojų 
kooperatyvas, UAB  

31 133 588 n. d. n. d. 

112. New Vision, grupė (6 
įmonės) 

29 842 n. d. n. d. n. d. 

113. Mažeikių strėlė, grupė (3 
įmonės) 

29 833 3 848 Ne n. d. 

114. Transeurina ir Ko, grupė 29 150 n. d. Ne Ne 

115. Asseco Lietuva, UAB (su 
UAB „Sintagma) 

28 308 2 454 n. d. Taip 

116. Liumenas, grupė (3 įmonės) 27 106 0 Ne n. d. 

117. Plasteksus, grupė (4 
įmonės) 

26 923 0 n. d. n. d. 

118. Splius, grupė (2 įmonės) 22 874 821 Ne Ne 

119. Sabelijos grupė (3 įmonės) 22 352 40 n. d. n. d. 

120. Vaivorykštės korporacija, 
konsorciumas (9 įmonės) 

22 159 2 144 n. d. Ne 

121. Genys, UAB grupė 21 938 n. d. Taip n. d. 

122. Elinta, grupė (4 įmonės) 21 762 n. d. Ne n. d. 

123. Apsaugos komanda, grupė 20 960 498 Ne n. d. 

124. UCS Baltic, grupė (4 
įmonės) 

19 329 2 652 Taip n. d. 

125. ACME Film, grupė (3 
įmonės) 

19 282 n. d. n. d. n. d. 

126. Vilbra, grupė 18 859 1 010 Ne n. d. 

127. HNIT-BALTIC, grupė (3 
įmonės) 

17 837 n. d. n. d. n. d. 

128. Dolena, grupė (3 įmonės) 17 308 468 n. d. n. d. 

129. Logichema, grupė (3 
įmonės) 

17 258 746 n. d. n. d. 

 Iš viso: 71 132 748  2 377 260   
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Priedas Nr. 2. ES valstybių narių klasifikacija pagal įmonių grupių reguliavimo detalumą 
 
Reglamentavimo tipas Aprašymas ir pavyzdžiai 
Globalus režimas Režimas paremtas išsamiu įmonių grupių reguliavimu. Toks 

režimas būdingas Vokietijai, Portugalijai, Vengrijai, Čekijai, 
Slovėnijai189. 

Dalinis režimas Teisės aktuose egzistuoja nuostatos, reglamentuojančios 
pagrindines sritis, susijusias su įmonių grupėmis, tačiau nesiekiama 
sureguliuoti visų klausimų, susijusių su įmonių grupėmis. Šis 
režimas būdingas Italijai190. 

Specifinės nuostatos Tam tikri klausimai, susiję su įmonių grupėmis, reguliuojami 
atskiromis teisės aktų nuostatomis arba teismų praktikoje. Būtent 
šis režimas būdingas daugumai Europos šalių, pavyzdžiui, 
Prancūzijai, Graikijai, Lenkija, Skandinavijos šalims, Ispanijai. 

Reguliavimo trūkumas Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, reglamentuojančių įmonių 
grupes, išskyrus tas, kurios priimtos pagal įgyvendinamus ES teisės 
aktus. 

 

                                                           
189 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 59 
190 Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law, 2011 m., p. 60 
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Priedas Nr. 3. INSOL Europe narių atsakymai dėl nuostatų, susijusių su įmonių grupių 
nemokumu 
 
Valstybė Atsakymas dėl toje šalyje galiojančio teisinio reguliavimo 
Vokietija 
 

Vokietijoje nėra įtvirtintų ar taikomų taisyklių įmonių grupių nemokumo 
atžvilgiu. 

Ispanija 
 

Nemokumo įstatymas nenumato atskiros procedūros įmonių grupės 
nemokumo atveju, todėl kiekvienos grupei priklausančios įmonės 
nemokumo procedūros vykdomos individualiai. 
Tačiau teisės aktuose numatyta, kad esant tam tikroms aplinkybėms, visų 
grupės įmonių individualios nemokumo procedūros priskirtinos vieno 
teismo jurisdikcijai ir praktikoje visoms bankrutuojančioms grupės 
įmonėms yra paskiriamas tas pats teismo sprendimo vykdytojas. 

Prancūzija 
 
 

Šiuo metu taisyklių, koordinuojančių nemokumo procedūras dėl įmonių 
grupės įmonių, nėra. 
Tačiau, Komercinio kodekso L621-2 straipsnyje pasakyta, kad minėtų  
procedūrų taikymas gali būti išplėstas vieno ar kelių asmenų atžvilgiu, 
jeigu tokių asmenų turtas yra susimaišęs su skolininko turtu, ar juridinis 
asmuo yra fiktyvus. Šių klausimų nagrinėjimas priklauso to teismo, 
kuriame pradėtos pirminės procedūros, kompetencijai. 

Italija 
 

Italijos teisės aktai nenumato įmonių grupės nemokumo sąvokos, todėl 
kiekvienos grupės įmonės nemokumas sprendžiamas atskirai. Tam tikros 
nuostatos įtvirtintos tik specialiame įstatyme, skirtame didžiųjų nemokių 
įmonių išimtiniam administravimui ir priverstiniam administraciniam 
likvidavimui. 

Lenkija Lenkijos teisėje nėra įtvirtintų specifinių taisyklių dėl įmonių grupės 
nemokumo. 

Švedija 
 

Švedijos Bankroto įstatymas nenumato jokių specialių taisyklių 
nagrinėjamu klausimu. 

Didžioji Britanija 
 

Didžiosios Britanijos teisėje nėra specialių taisyklių ar nuostatų, kurios 
yra skirtos ir/ar reguliuoja įmonių grupės nemokumą ir kurios skirtųsi nuo 
taisyklių, taikytinų individualios įmonės ar individualaus skolininko 
nemokumo atveju. 
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Priedas Nr. 4. Tarptautinio bendradarbiavimo instrumentai  
 
Dokumento pavadinimas Bendradarbiavimo procesas 

Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1206/2001 
dėl valstybių narių teismų 
tarpusavio 
bendradarbiavimo renkant 
įrodymus civilinėse ar 
komercinėse bylose 
 
 
 

Reglamentas taikomas civilinėms ar komercinėms byloms, kai 
valstybės narės teismas pagal tos valstybės teisės nuostatas prašo: 
a) kitos valstybės narės kompetentingo teismo surinkti įrodymus; 
arba 
b) tiesiogiai surinkti įrodymus kitoje valstybėje narėje. 
 
I. Bendradarbiavimo procesą, kada įrodymai nėra renkami 
tiesiogiai, sudaro prašymo surinkti įrodymus pateikimas 
prašomajam teismui. Perdavimas vyksta tiesiogiai tarp teismų. 
Prašymai rengiami vadovaujantis Reglamento prieduose 
nurodytomis formomis. Prašymas rengiamas ir susirašinėjimas 
vyksta prašomosios valstybės oficialia kalba. Valstybė taip pat 
nurodo kitas kalbas, kurios jai yra priimtinos formoms užpildyti.  
 
II. Bendradarbiavimo procesas, kada prašantysis teismas 
įrodymus renka tiesiogiai. Tokiu atveju teikiamas prašymas kitos 
valstybės centrinei įstaigai ar nurodytai kompetentingai 
institucijai (centrinė įstaiga Lietuvoje – Teisingumo ministerija), 
tačiau reikalingas valstybės narės, kurioje bus renkami įrodymai, 
sutikimas. 
Prašymas vykdomas pagal prašančiosios valstybės narės teisę. 
Įrodymus renka teisėjas, ekspertas ar kitas asmuo, paskirtas pagal 
prašančiojo teismo valstybės narės teisę.  

Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1393/2007  
dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų civilinėse arba 
komercinėse bylose 
įteikimo valstybėse narėse 
(dokumentų įteikimas)  
ir panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 
1348/2000  
 
 

Bendradarbiavimas vyksta per perduodančias agentūras, 
kompetentingas perduoti teisinius ir neteisinius dokumentus, 
įteiktinus kitoje valstybėje narėje, ir gaunančias agentūras, 
kompetentingas priimti minėtus dokumentus iš kitos valstybės 
narės. Abi funkcijas gali vykdyti ir viena agentūra. 
Dokumentų perdavimas vyksta bet kokiomis tinkamomis 
priemonėmis. Kartu su perduodamu dokumentu teikiamas 
prašymas, parengtas pagal reglamento priede nurodytus formos 
reikalavimus. Formos pildomos valstybės, į kurią kreipiamasi 
oficialia kalba, ar kita valstybės narės nurodyta jai priimtina 
kalba. Jei šių reikalavimų nesilaikoma, gaunančioji agentūra gali 
atsisakyti priimti dokumentą. 
Gaunančioji agentūra pati įteikia dokumentą arba paveda kitiems 
jį įteikti pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisę arba 
perduodančiosios agentūros reikalaujamu konkrečiu būdu, jeigu 
tas būdas neprieštarauja minėtos valstybės narės teisei. 
Gaunančioji agentūra turi imtis visų būtinų priemonių, kad 
dokumentas būtų įteiktas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 
vieną mėnesį nuo dokumento gavimo.  

1968 m. Europos Tarybos 
konvencija dėl informacijos 
apie užsienio teisę 
(ratifikuota 1996 m. vasario 
6 d. įstatymu, Nr. I-1193) 

Keitimasis informacija tarp Konvencijos šalių vyksta per 
specialias institucijas - priimančią ir perduodančią agentūras 
(Lietuvoje priimančios ir perduodančios agentūros funkcijas 
atlieka Teisingumo ministerija). 
Pavedimą suteikti informaciją visuomet turi pateikti teisminė 
institucija, net jei projektas joje ir nebuvo rengiamas. Pavedimas 
gali būti pateiktas tik faktiškai pradėjus procesą. 
Pavedime turi būti nurodyta visa informacija, reikalinga teisingai 
suprasti prašymo turinį ir pateikti atsakymą. Pavedimas suteikti 
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informaciją bei jo priedai turi būti parengti prašomoje valstybėje 
oficialiai vartojama kalba arba turi būti pridedamas vertimas į tą 
kalbą. Atsakymas turi būti pateiktas prašomos valstybės kalba. 
Prašoma valstybė gali atsisakyti vykdyti pavedimą suteikti 
informaciją, kai byla, dėl kurios prašoma informacijos, susijusi su 
jos interesais arba, manoma, kad atsakymas pažeistų jos 
suverenitetą ar saugumą. 
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Priedas Nr. 5. AB LESTO 2011 m. konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.  

Duomenys paimti iš AB LESTO pateikiamos 2011 m. konsoliduotos ir bendrovės finansinės 
ataskaitos (prieiga internete: 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/upload/reports/les/2011_ar_lt_ltl_con_ias.pdf) 
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Priedas Nr. 6. AB „Rokiškio sūris“ 2011 m. konsoliduotos ir patronuojančios bendrovės 
finansinės ataskaitos.  
Duomenys paimti iš AB „Rokiškio sūris“ pateikiamos 2011 m. konsoliduotos ir patronuojančios 
bendrovės finansinės ataskaitos (prieiga internete: 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/upload/reports/rsu/2011_ar_lt_ltl_con_ias.pdf) 
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Priedas Nr. 7. AB „LINAS AGRO GROUP“ 2011 m. konsoliduotos ir bendrovės finansinės 
ataskaitos.  
Duomenys paimti iš AB „LINAS AGRO GROUP“ pateikiamos 2011 m. konsoliduotos ir 
bendrovės finansinės ataskaitos  
(prieiga internete: http://www.linasagro.lt/uploads/file/Ataskaitos%202010-2011/LNA_2010-
2011_IFRS.pdf)
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Naudotų šaltinių sąrašas 

 
Lietuvos Respublikos teisės aktai: 
1. Akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1046)(su vėlesniais papildymais ir 
pakeitimais) 
2. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001 Nr. 99-3517)(su 
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