PRAKTINĖ ATMINTINĖ
DĖL TRIŠALIŲ SANDORIŲ SUDARYMO
2019 m. sausis, Kaunas
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ išimtinai specializuojasi tik
verslo teisės srityse, apimant statybos rangos, prekybos, bankroto bei restruktūrizacijos, viešųjų pirkimų
teisės sritis. Atsižvelgiant į darbo praktiką su bylomis dėl trišalių susitarimų nuginčijimo, savo klientams
parengėme šią atmintinę. Atmintinės tikslas - atkreipti dėmesį į riziką dėl trišalių susitarimų sudarymo.
ŠIĄ KONSULTACIJĄ SUDARO:
1. Kas yra trišalis sandoris ir kam jis sudarinėjamas - ?
2. Trišalio sandorio sudarymo rizika, pasekmės;
3. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika dėl trišalių sandorių nuginčijimo;
4. Rekomendacijos dėl rizikos valdymo.
I.

Kas yra trišalis sandoris ir kam jis paprastai sudarinėjamas - ?

Trišalis tarpusavio įsipareigojimų įskaitymas ir/ar vienos šalies įsipareigojimų įvykdymas trečiai šaliai už
antrąją šalį yra gana dažnai verslo praktikoje naudojama priemonė, siekiant sudengti tarpusavio
įsiskolinimus. Nors tai gana įprastas ir versle dažnai naudojamas būdas, tačiau teismų praktika trišalių
sandorių nuginčijimo atvejais yra negailestinga ir praktiškai visi ginčai baigiasi trišalio sandorio
nuginčijimu, šalių grąžinimu į buvusią, prieš trišalį sandorį, padėtį, kas reiškia, kad gavus atsiskaitymą
pagal trišalį sandorį įmonei reikia jį grąžinti.
PRAKTINĖS SITUACIJOS DĖL TRIŠALIO SANDORIO SUDARYMO:
(1) Įmonė A yra skolinga 10 000 EUR įmonei B, Įmonė B yra
skolinga 10 000 EUR įmonei C, įmonė C yra skolinga 10 000
EUR įmonei A. Tokiu atveju sudarytos trišalės sutarties
pagrindu visų trijų įmonių reikalavimai įskaitomi ir nei vienai
įmonei nereikia atlikti piniginės perlaidos.
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(2) Įmonė A yra skolinga 10 000 EUR įmonei B, įmonė C yra
skolinga 10 000 EUR įmonei A. Tokiu atveju trišalio sandorio
pagrindu įmonės susitaria, kad įmonė C atliktų piniginę
perlaidą ne įmonei A (kuriai yra skolinga), bet įmonei B, su
kuria neturi jokio santykio ir/ar egzistuojančio reikalavimo.
Tokiu atveju piniginę ar kitokią vertę turinčią perlaidą atlieka
tik įmonė C, tačiau tiek įmonės A, tiek B reikalavimai lieka
patenkinti.
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Dažniausiai pasitaiko situacija, kai trišaliai sandoriai yra sudaromi dėl to, kad viena iš trijų įmonių turi
finansinių sunkumų (įmonė A), tarkime, jos banko sąskaitos yra areštuotos, tačiau įmonė turi gautinų
sumų iš savo debitorių (iš įmonės C). Tokiais atvejais paprastai ir susitariama, kad tokios įmonės (įmonės
A) debitorius (įmonė C) atliks mokėjimą įmonės kreditoriui (įmonei B), kad kreditorius nenutrauktų su
įmone (įmone A) santykių, baigtų vykdyti sutartį, tarkime pristatytų veiklos tęstinumui būtinas prekes
ir/ar atliktų darbus.
II. Trišalio sandorio sudarymo rizika, pasekmės
Nors trišalis sandoris pats savaime nėra neteisėtas, tačiau su problemomis susiduriama tais atvejais, kai
vienai iš trišalio sandorio šalių inicijuojama bankroto byla. Kai inicijuojama bankroto byla įmonei, kuri
realiai turėjo gauti pinigus (ar vertės ekvivalentą), tačiau dėl trišalio sandorio sudarymo faktiškai pinigų
negavo ir/ar nemokumo būsenoje atliko mokėjimą ar reikalavimo teisės perdavimą, toks sandoris gali
būti nuginčytas kaip negaliojantis teismine tvarka Actio pauliana (LR CK 6.66 str.) pagrindu.
PVZ.: žemiau pateikta trišalio susitarimo NUGINČIJIMO ATVEJU SUSIDARANTI SITUACIJA, kai
šalys buvo sudarę Nr. 2) pavyzdžio sandorį:
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Bankroto bylos atveju įmonės (tarkime, įmonės A) valdymą
perima bankroto administratorius, kuris patikrina visus
įmonės A sandorius už praėjusius 3 ar (esant tyčinio
bankroto atvejui) 5 metus atgal iki bankroto bylos iškėlimo.
Aplinkybė, kad tokie trišaliai sandoriai dažniausiai sudaromi
įmonei pačiai negalint atlikti mokėjimų dėl nemokumo
būsenos, yra prielaida bankroto administratoriui tokį sandorį
ginčyti teisme LR CK 6.66 str. pagrindu, o nuginčijus tokį
sandorį jo pagrindu perduotos lėšos (įmonei B) gąržinamos
į bankrutuojančią įmonę (įmonė B sumoka įmonei A visa tai,
ką gavo trišalio sandorio pagrindu).

Kad trišalis sandoris galėtų būti nuginčytas, jis turi atitikti šiuos kriterijus: 1) kreditorius turi turėti
neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus
teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes
žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs
su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Realiai gali būti nuginčijamas bet koks
sandoris, kuriuo buvo perduota kokia nors vertė bet kokia išraiška.
Laikoma, kad trišalis sandoris pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, kai įmonei esant
nemokumo būsenoje (pradelstiems įsipareigojimams viršijant pusei į įmonės balansą įrašyto turto
vertės) jis buvo sudarytas nesivadovaujant LR CK 6.930 str. nustatytu atsiskaitymų grynaisiais ir
negrynaisiais pinigais eiliškumu. Įmonei veikiant įprastai, nėra būtinybės atsiskaitant su kreditoriais
vadovautis šia įstatymo norma, tačiau įmonei neturint pakankamai lėšų atsiskaityti su visais
esamais kreditoriais, ji atsiskaitymus privalo vykdyti šia tvarka: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal
vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo,
atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl
išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo
dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo
fondo ir Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius
dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus
mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.
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Kadangi praktikoje dažniausiai trišaliai sandoriai yra sudaromi, kai viena iš trijų sandorio šalių turi
finansinių sunkumų ir dėl esančių turto areštų (ar kitų priežasčių) negali vykdyti mokėjimų tiesiogiai (kitu
atveju mokama tiesiogiai nesudarant trišalių sandorių), tai tokie veiksmai prieštarauja LR CK 6.930 str.
nustatytam atsiskaitymų eiliškumui, kadangi sumokama kreditoriui, kuris neturėjo pirmumo teisės pagal
minimą įstatymo normą.
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Svarbu paminėti, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktiką ir esantį teisinį reguliavimą,
juridiniam asmeniui (kaip verslo profesionalui) yra keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo standartai,
kas aptariamu atveju reiškia prievolę pasidomėti trišalio sandorio šalių finansine situacija. Realiai
praktikoje pasitaiko situacija, kai sudarant trišalį sandorį visos jo dalyvės atrodo esančios geros
finansinės padėties, tačiau gali būti, kad realiai tuo metu vienos iš šalių pradelsti įsipareigojimai
kreditoriams viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės (nemokumo būsena). Nors bankrutuojanti įmonė
trišalio sandorio sudarymo metu viešojoje erdvėje atrodė veikianti, teismai tokią situaciją aiškina kaip
pareigos pasidomėti sandorio šalimi pažeidimą ir traktuoja, kad įmonė turėjo žinoti apie tuometinę
blogą sutarties šalies finansinę padėtį (nors ir nežinojo).
III. LAT praktika dėl trišalių sandorių nuginčijimo
Daugiau teisinės argumentacijos galite rasti peržiūrėję žemiau pateiktas naujausias Lietuvos
Aukščiausiojo teismo nagrinėtas bylas trišalių sandorių galiojimo, LR CK 6.930 str. atsiskaitymų tvarkos
taikymo bei kreditorių teises pažeidžiančių sandorių (actio pauliana) nuginčijimo klausimais:
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1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502313/2018;
2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273-611/2018;
3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-168969/2018;
4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-5041075/2018;
5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428-690/2018.
IV. Rekomendacijos dėl rizikos valdymo
1. Pagrindinė rekomendacija yra apskritai vengti sudaryti trišalius sandorius ir ieškoti kitų situacijos
sprendimo variantų. Tačiau jeigu visgi priemėte sprendimą jį sudaryti, rekomenduojame pasinaudoti
rekomendacijomis apačioje;
2. Gavus pasiūlymą sudaryti trišalį sandorį rekomenduojame pirmiausiai atidžiai ir rūpestingai įvertinti
kitos šalies finansinę situaciją (gauti kreditingumo ataskaitą, finansinės atskaitomybės dokumentus ir
pan.), nes esant galiojantiems turto areštams ar kitiems nemokumo požymiams rizika ženkliai išauga;
3. Rekomenduojame atsisakyti įvykdyti mokestinę prievolę už trečiąją šalį, taip sudengiant įsiskolinimus
tarpusavyje, nes vien toks pasiūlymas jau aiškiai signalizuoja apie kitos šalies sudėtingą finansinę
situaciją, galimai areštuotas banko sąskaitas ir/ar negalėjimą laisvai disponuoti lėšomis, dėl ko beveik
visada už trečiojo asmens sumokėtas mokestines prievoles teks atsiskaityti dar ir su bankroto
administratoriumi;
4. Esant būtinybei sudaryti trišalį sandorį rekomenduojame profesionaliai parengti trišalio susitarimo
turinį, numatyti jame Jūsų interesus apsaugančias sąlygas, kurios galėtų sumažinti riziką dėl jo
nuginčijimo ateityje.
Informaciją Jums parengė:
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija “STRATEGUM Dargis ir partneriai”
Domas Gružauskas ir Giedrė Kačinskienė
www.strategum.lt

