
 

 

REKOMENACIJA DĖL SKOLŲ RIZIKOS VALDYMO 
 

Ši Konsultacija parengta vadovaujantis CMR Konvencija, kuri taikoma kelių transporto priemonėmis 
vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių 
teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo 
sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. 
 
IEŠKINIO SENATIS 1 METAI: 

Tai CMR Konvencijoje (CMR Konvencijos 32 str. 1 d.)i numatytas 1 (vienerių) metų ieškinių dėl skolos, žalos, nuostolių 
senaties terminas. CMR Konvencijos straipsnis cituojamas šios rekomendacijos pabaigoje. 
 

      Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 3 mėnesiams nuo vežimo sutarties 
pasirašymo dienos. 

 
      Suėjus 1 (vienerių) metų terminui Jūs nebegalite kreiptis į teismą dėl skolos ar žalos atlyginimo,  

nes suėjo numatytas ieškinio senaties terminas. (Galite, tačiau skolininkui paprašius taikyti ieškinio 
senatį Jūsų ieškinys bus atmestas); 

 
      Ieškinio senaties terminą sustabdo raštiškų pretenzijų pateikimas (iki tol, kol gaunamas kitos pusės 

atmetimas); Pretenzijos turi atitikti pretenzijoms taikomus reikalavimus.  

 
Siekiant apsaugoti Jūsų interesus teikiame Jums šią rekomendaciją dėl skolų valdymo:  
 
Pirma, pasitikrinkite naujus Klientus (kreipkitės dėl kreditingumo ataskaitos apie naują Klientą); 
Antra, pasirenkite tinkamą, Jūsų interesus apsaugančią transporto paslaugų sutartį ar užsakymo formą; 
 Trečia, tikrinkite skolininkus (monotoringuokite – kreipkitės dėl skolininkų mokumo vertinimo – kreditingumo 
ataskaitų pateikimo); 
Ketvirta – skolininkui pradelsus mokėjimą būtinai siųskite pretenziją raštu – registruotu paštu 
(siekiant sustabdyti ieškinio senatį); 
Penkta, atsižvelgiant į skolininko situaciją bei į pradelsimo terminą, skolininkui vėluojant daugiau kaip 6 
mėnesius – kreiptis dėl ikiteisminio skolos išieškojimo (siekiant suspėti kreiptis į teismą); 
 Šešta, kilus klausimams – kreiptis į mus dėl konsultacijos (gavus iš skolininko pretenziją ar kt.); 
 
 iCMR KONVENCIJA 32 straipsnis: 
1. Teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant šią Konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų. Tačiau 
tyčinių veiksmų atveju arba kaltinimo, kuris pagal teismo, nagrinėjančio šį atvejį, ta ikomus įstatymus 
prilygsta tyčiniams veiksmams, atveju - senaties terminas yra treji metai. Senaties terminas prasideda: 
 
a) krovinio dalinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais - nuo krovinio 
pristatymo dienos; 
 
b) visiškai praradus krovinį, senaties terminas pradedamas skaičiuoti trisdešimtąją dieną praėjus sutartam 
pristatymo terminui, o jeigu dėl pristatymo termino nebuvo susitarta, tai šešiasdešimtąją dieną po to, kai 
vežėjas priėmė krovinį; 
 
c) visais kitais atvejais - praėjus trims mėnesiams po vežimo sutarties pasirašymo. 
Diena, kuria prasideda senaties terminas, į jį neįskaitoma. 
 
2. Pretenzijų pateikimas raštu pristabdo senaties termino veikimą iki tos dienos, kai vežėjas raštu atmeta 
pretenziją ir grąžina prie jos pridėtus dokumentus. Jeigu pretenzija pripažįstama tik iš dalies, tai senaties 



 

terminas atnaujinamas tik ginčytinai pretenzijos daliai. Įrodyti pretenzijos ar atsakymo į ją  gavimo 
faktą, taip pat dokumentų grąžinimą privalo ta pusė, kuri remiasi tuo faktu. Kitos pretenzijos, pateiktos 
tuo pačiu pagrindu, senaties termino nepristabdo. 
 
3. Nepažeidžiant  šio  straipsnio  2  punkto  nuostatų,  pristabdyti  senaties  terminą,  kaip  ir    nutraukti, 
turi teisę teismas, nagrinėjantis bylą. 
 
4. Pasibaigus ieškinio senaties terminui, pretenzijos negali būti pateiktos priešieškinio arba 
prieštaravimo forma. 
 
 


