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Bylos Nr. 

 

 

Teismo sprendimo 

data 

 

 

Bylos fabula 

 

Teismo išaiškinimai 

Civilinė byla 

Nr. e3k-3-474-

219/2017 

2017 m. gruodžio 

20 d. 

Ieškovas – draudimo bendrovė – sudarė būsto ir 

gyventojų turto draudimo sutartį su draudėju. 

Ieškovė gavusi draudėjo pranešimą, kad apdraustas 

butas buvo užlietas vandeniu ir sugadintas, draudėjui 

išmokėjo draudimo išmoką. Atliktos ekspertizės 

metu nustatyta, kad 95 proc. žalos padaryta dėl bute, 

kuris priklauso atsakovams, įvykusio skirstomojo 

vandentiekio vamzdyno, esančio vonios patalpoje, 

deformavimosi. Ieškovė prašė iš atsakovų – fizinių 

asmenų - priteisti 95 proc. išmokėtos draudimo 

išmokos. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė, ar draudikas, 

išmokėjęs draudimo išmoką tuomet, kai turėjo 

pagrindą jos nemokėti (pavyzdžiui, esant 

nedraudžiamajam įvykiui), įgyja subrogacinį 

reikalavimą. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Kasacinio teismo suformuluotas išaiškinimas, jog draudikas neįgyja 

reikalavimo teisės į kaltą asmenį ta apimtimi, kuria išmokėjo draudimo išmoką, 

buvus teisiniam pagrindui jos nemokėti arba sumažinti, turi būti suprantamas 

kaip įpareigojantis, sprendžiant subrogacijos klausimą, įvertinti deliktinės 

civilinės atsakomybės normose įtvirtintus teisinius pagrindus, pavyzdžiui, 

išvardytus CK 6.253 straipsnyje, 6.282 straipsnio 1 dalyje, kurie leidžia 

neatlyginti padarytos žalos ar sumažinti jos atlyginimą. Jei tokių pagrindų nėra, 

vien tik draudimo teisės normose ar draudimo sutartyje nustatyti pagrindai 

nemokėti draudimo išmokos neatleidžia žalą padariusio asmens nuo prievolės 

atlyginti draudikui išlaidas, kurias šis patyrė dėl to, kad, išmokėdamas draudimo 

išmoką, atlygino žalą nukentėjusiajam. 

2. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje akcentuojama ne draudimo sutarties 

sąlygų tikslaus laikymosi svarba, bet aplinkybių, kurios lemia žalą padariusio 

asmens civilinę atsakomybę, jos apimtį, svarba sprendžiant dėl draudiko 

subrogacijos teisės įgyvendinimo pagal deliktinės atsakomybės taisykles (CK 

6.1015 straipsnio 2 dalis). Tinkamai nustačius civilinės atsakomybės, kilusios 

dėl draudžiamuoju įvykiu padarytos žalos, sąlygas, draudikui išmokėjus 

nepagrįstai didelę draudimo išmoką, žalą padaręs asmuo nėra įpareigojamas 

atlyginti daugiau nei jo padaryta žala. 

                                                           
1 Šiame dokumente apžvelgiamos 2015-2017 metų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, kuriose advokatų profesinės bendrijos TVINS profesionalų nuomone formuojamos svarbios teisės aiškinimo 

ir taikymo taisyklės draudimo santykių bylose. Šis dokumentas nesiekia apžvelgti visų 2015-2017 metų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių draudimo santykių bylose, taip pat nesiekia apžvelgti 

tų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, kuriose pakartojamos jau anksčiau suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės draudimo santykių bylose. 

https://www.infolex.lt/ta/12755
https://www.infolex.lt/tp/1559027
https://www.infolex.lt/tp/1559027
https://www.infolex.lt/ta/12755
https://www.infolex.lt/tp/1559027
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Civilinė byla 

Nr. e3k-3-461-

378/2017 

2017 m. gruodžio 

18 d. 

Ieškovas – vežėja – su draudiku buvo sudariusi 

Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo sutartį. 

Kelionės metu, pasibaigus leistinam vairavimo 

laikui, vairuotojas sustojo greitkelio degalinės 

aikštelėje, kurios teritorija buvo apšviesta ir stebima 

vaizdo kameromis. Iki artimiausios saugomos 

aikštelės vairuotojui būtų reikėję važiuoti dar 50–

110 km. Kitos dienos rytą vairuotojas pastebėjo, kad 

nėra dalies krovinio bei iškvietė policiją. Atsakovas 

– draudimo bendrovė – šį draudžiamąjį įvykį 

pripažino nedraudžiamuoju ir atsisakė mokėti 

draudimo išmoką. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl teisės 

normų, reglamentuojančių draudėjo didelį 

neatsargumą, kaip pagrindą atsisakyti mokėti 

civilinės atsakomybės draudimo išmoką, aiškinimo 

ir taikymo. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. CMR konvencija nereglamentuoja vežėjų atsakomybės draudimo santykių šalių 

teisių ir pareigų, todėl kilus ginčui dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju ir 

draudimo išmokos išmokėjimo turi būti vadovaujamasi draudimo teisinius 

santykius reglamentuojančių teisės aktų bei konkrečios draudimo sutarties 

nuostatomis. Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas spręstinas vadovaujantis 

draudimo teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis ir 

kasacinio teismo praktika dėl šių teisės normų aiškinimo ir taikymo, o ne CMR 

konvencijoje įtvirtintu reglamentavimu ir atitinkama kasacinio teismo praktika 

dėl CMR konvencijos. 

2. Byloje nustatyta, kad atsakovės sprendimas pripažinti įvykį nedraudžiamuoju 

priimtas vadovaujantis Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių 

17.5 punktu bei CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalimi. Nurodyta CMR 

konvencijos norma reglamentuoja, jog vežėjas negali vadovautis šios 

konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų arba 

kurios įrodinėjimo naštą perkeltų kitai pusei, jeigu žala buvo padaryta 

sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą 

nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Taigi, ši CMR 

nuostata reglamentuoja vežėjo atleidimą nuo atsakomybės ar jos ribojimą ir yra 

reikšminga nustatant atlygintinų nuostolių dydį, kuris kiekvienu konkrečiu 

atveju lemia ir draudimo išmokos dydį. Tačiau, kaip nurodyta ankščiau, ši 

nuostata nagrinėjamos bylos ginčo santykių nereglamentuoja, todėl klausimas 

dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju (nedraudžiamuoju) turėjo būti 

sprendžiamas vadovaujantis bylos šalių sudarytos draudimo sutarties 

nuostatomis. 

3. Teismų nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad šioje konkrečioje 

situacijoje vairuotojas padarė viską, ką privalėjo padaryti apdairus, dėmesingas 

vežėjas esamoje situacijoje. Sutiktina, kad pervežant krovinį visada egzistuoja 

tam tikra krovinio praradimo rizika, todėl ieškovė, kaip verslininkė, užsiimanti 

krovinių pervežimu už atlygį, turi pareigą iš anksto numatyti ir įvertinti galimas 

grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių 

krovinio paradimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos 

laipsniui sumažinti. Tačiau negalima reikalauti iš vežėjo, nors ir savo srities 

profesionalo, užsiimančio tokiu verslu, to, kas neįmanoma, pavyzdžiui, 

pasirinkti saugomą krovininių automobilių stovėjimo aikštelę, kai tokių aplink 

nėra. Nagrinėjamu atveju ieškovės vairuotojas, laikydamasis poilsio ir darbo 

laiko režimo pasibaigus darbo laikui pasirinko stovėjimą greitkelio degalinėje, 

kuri, nors ir nebuvo saugoma apsaugos darbuotojų, tačiau buvo apšviesta, 

filmuojama vaizdo kamerų, be to, aptverta, taip paliekant ribotą galimybę į ją 

https://www.infolex.lt/ta/97268
https://www.infolex.lt/tp/1558246
https://www.infolex.lt/ta/97268
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patekti tik iš greitkelio, dėl to teismai pagrįstai sprendė, jog nebuvo pažeisti 

dėmesingumo ir atidumo reikalavimai taip, jog būtų pagrindas pripažinti 

vairuotojo didelį neatsargumą.  

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-417-

684/2017 

2017 m. lapkričio 

29 d. 

Ieškovas – draudimo bendrovė – sudarė draudimo 

sutartį su atsakovu – fiziniu asmeniu. Sutartyje šalys 

susitarė, kad transporto priemonės už Lietuvos 

Respublikos teritorijos ribų nenaudos asmuo, kurio 

darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įvykus eismo 

įvykiams Belgijoje ir Prancūzijoje, Ieškovė atlygino 

nukentėjusiems asmenims padarytą žalą. Eismo 

įvykių kaltininkas buvo asmuo, kuriam draudėjas 

perdavė transporto priemonę ir kurio darbo vieta ar 

nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Ieškovė reikalavo grąžinti 

jai 50 procentų kiekvienos išmokėtos draudimo 

išmokos, kadangi draudimo rizika padidėjo būtent 

dėl atsakovo veiksmų. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl teisės 

normų, reglamentuojančių ankstesniojo transporto 

priemonės savininko atsakomybę pagal transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį, neperdavus naujajam 

transporto priemonės savininkui draudimo 

dokumentų ir neinformavus draudiko apie transporto 

priemonės savininko pasikeitimą, aiškinimo ir 

taikymo. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. TPVCAPDĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei pasikeitus apdraustos 

transporto priemonės savininkui draudėjas perdavė naujajam transporto 

priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, 

tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui pereina draudėjo 

teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto 

priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 

nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo pranešti 

raštu draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip 

pat savo duomenis. 

2. Šalių sudarytos sutarties 2.2.3 punkte nustatyta, kad pasikeitus apdraustos 

transporto priemonės savininkui draudėjas įsipareigoja perduoti naujajam 

transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą 

sutartį, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės 

į transporto priemonę perėjimo dienos, informuoti apie tai draudiką. 

3. Nustatyta, kad atsakovas pažeidė jam, kaip draudėjui, nustatytą pareigą 

pardavus transporto priemonę perduoti naujajam savininkui draudimo sutartį, 

todėl 15 dienų terminas, per kurį draudikas turi būti informuotas apie 

nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, nagrinėjamos bylos atveju 

neaktualus. Transporto priemonės savininko pasikeitimas vertintinas kaip 

draudimo rizikos padidėjimas dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų, apie kurį 

draudikui turi būti pranešta ne vėliau, nei ji padidėja. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pažeidė draudimo sutartyje nustatytą 

pareigą informuoti ieškovę (draudikę) apie draudimo rizikos padidėjimą, t. y. 

kad jis nepranešė ieškovei apie nuosavybės teisės į transporto priemonę 

perdavimą trečiajam asmeniui (sutarties 1.5.1 punktas), taip pat nevykdė 

sutartyje nustatytos pareigos naujajam transporto priemonės savininkui 

perduoti draudimo sutarties dokumentus (sutarties 2.2.3 punktas), jam tenka 

Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 

62.2 punkte nurodyti padariniai (sutarties 1.5.3, 2.2.3 punktai). 

5. Tačiau pagal nagrinėjant bylą nustatytas aplinkybes nebūtų pagrįsta ir 

teisinga priteisti iš atsakovo maksimalią, t. y. 50 procentų, draudikės 

tretiesiems asmenims išmokėtos sumos dalį. Atsakovas vykdė TPVCAPDĮ 

reikalavimus – apdraudė nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę 

įprastine draudimo sutartimi 12 mėn. laikotarpiui. Apdraustą transporto 

priemonę atsakovas pardavė sutarties sudarymo dieną, t. y. transporto 
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priemonė parduota su maksimalia įprastine privalomojo draudimo sutartimi 

suteikiama apsauga, o ją pardavęs, atsakovas sutarties nenutraukė, atgauti 

įmokos už likusį sutarties galiojimo laiką nesiekė, kas parodo, kad atsakovas 

nesiekė gauti papildomos naudos po automobilio pardavimo atgaudamas 

draudimo įmoką. Taigi, nors padarytas pažeidimas, negalima teigti, kad 

atsakovas naujajam transporto priemonės savininkui neperduodamas 

dokumentų, patvirtinančių sudarytą draudimo sutartį, sąmoningai siekė, jog 

ieškovė patirtų žalos, negaudama informacijos apie naująjį transporto 

priemonės savininką ir atitinkamai draudimo rizikos pasikeitimą, o pats jis 

gautų naudos. Akivaizdu, kad pažeisdamas pirmiau nurodytus sutartinius 

įsipareigojimus bei teisinį reglamentavimą atsakovas prisidėjo prie žalos 

ieškovei atsiradimo ir dėl to privalo bent iš dalies ją atlyginti. Tačiau nėra 

pagrindo teigti, kad atsakovas atliko tokius veiksmus, dėl kurių jam turėtų 

būti taikoma maksimali turtinė sankcija, juolab kad pagal ieškovės parengtą, 

šalių sudarytą įprastinę draudimo sutartį yra nurodyta, kad draudikas 

informaciją, jog nuosavybės teisė į draustą transporto priemonę perėjo kitam 

asmeniui, gali gauti ne tik iš ankstesniojo, bet ir iš naujojo transporto 

priemonės. Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, 

kad iš atsakovo priteistina 20 procentų dėl draudžiamųjų įvykių padarytos 

žalos išmokėtų išmokų. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

426-684/2017 

2017 m. lapkričio 

23 d. 

Ieškovas – fizinis asmuo – sudarė transporto 

priemonių draudimo sutartį (KASKO) su atsakove – 

draudimo bendrove. Ieškovui išvykus į kelionę, jo 

automobilis, kuris buvo pastatytas Maskvoje, 

pavogtas nenustatytų asmenų. Atsakovė atsisakė 

mokėti draudimo išmoką motyvuodama tuo, kad 

įvykis yra nedraudžiamasis. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Šalys transporto priemonių draudimo sutartimi buvo susitarusios, jog vagystės 

atveju transporto priemonės raktelių palikimas automobilyje arba automobilio 

palikimas be įjungtos signalizacijos bus priskiriami prie nedraudžiamųjų įvykių. 

Tokių sąlygų nustatymas nelaikytinas prieštaraujančiu imperatyviosioms teisės 

normoms, taip pat šios sąlygos suformuluotos pakankamai suprantamai. 

Kadangi paminėtos aplinkybės priskirtos prie nedraudžiamųjų įvykių, teisėjų 

kolegija atkreipia dėmesį, jog, nustačius šių sąlygų pažeidimą, draudikas turėtų 

teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, o pagrindo vadovautis Draudimo 

įstatymo nuostatomis, suteikiančiomis teisę mažinti išmokos dydį atsižvelgiant 

į draudimo sutarties pažeidimo pobūdį, draudėjo kaltę, pažeidimo ir 

draudžiamojo įvykio bei žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimą (Draudimo 

įstatymo 96 straipsnio 8 dalis), nėra pagrindo.  

2. Kartu pažymėtina, kad draudikui tenka pareigą įrodyti aplinkybes, kurios sudaro 

nedraudžiamojo įvykio turinį. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-393-

313/2017 

2017 m. lapkričio 

15 d. 

Atsakovo – Lietuvos Respublikoje registruotos 

įmonė, kurios valdomas transporto priemonių 

junginys – vilkikas su priekaba, dėl atsakovo 

vairuotojo kaltės Vokietijos Federacinėje 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatyta, kad vilkiką apdraudusi Rusijos 

draudimo bendrovė neatitinka TPVCAPDĮ 2 straipsnio 18 dalyje įtvirtintos 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudiko sąvokos. Ši 

https://www.infolex.lt/ta/336720
https://www.infolex.lt/ta/336720
https://www.infolex.lt/ta/336720
https://www.infolex.lt/ta/336720
https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/tp/1537833
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Respublikoje apgadino trečiųjų asmenų turtą (tvorą 

ir automobilį). 

Vilkikas buvo apdraustas transporto priemonių 

valdytojų tarptautinės atsakomybės draudimu 

Rusijos draudimo bendrovės, o priekaba – transporto 

priemonių civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu Lietuvos draudimo bendrovėje. 

Eismo įvykio valstybės – Vokietijos nacionalinis 

draudikų biuras, sureguliavęs žalą ir išmokėjęs 

eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą, 

pateikė transporto priemonės registracijos valstybės 

– Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui (ieškovui) 

reikalavimą sumokėti draudimo išmoką. Ieškovas –  

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų 

biuras, sumokėjęs nurodytas sumas Vokietijos 

nacionaliniam draudikų biurui, kreipėsi į teismą, 

prašydamas priteisti iš atsakovo, Lietuvos transporto 

įmonės, nuostolių atlyginimą. 

Kasacinis teismas sprendė dėl teisės normų, 

reglamentuojančių Lietuvos Respublikos transporto 

priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos 

valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikštą 

atgręžtinį reikalavimą asmeniui, atsakingam už žalos 

padarymą, aiškinimo ir taikymo. 

bendrovė nėra Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės 

draudimo įmonė, taip pat nėra užsienio draudimo įmonės filialas, įsteigtas 

Lietuvos Respublikoje, taigi nėra ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių 

draudikų biuro narė. Kadangi vilkikas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikoje, 

tai jis privalėjo būti apdraustas TPVCAPDĮ nustatyta tvarka, tačiau į bylą 

pateiktas draudimo polisas nepatvirtina, kad vilkiko draudimas atitiko 

TPVCAPDĮ 2 straipsnio 18, 20 dalių, 4 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 3 dalies 

reikalavimus. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija konstatuoja, kad 

atsakovės vilkikas nebuvo apdraustas transporto priemonių civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu TPVCAPDĮ nustatyta tvarka. 

2. Pagal byloje pateikto Vokietijos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 27 d. 

sprendimo Nr. IV ZR 279/08 išaiškinimą, transporto priemonė ir priekaba negali 

sudaryti savarankiškų atsakomybės vienetų, nes abiejų transporto priemonių 

vairuotojas jas susieja į vieną junginį, kuriam negali būti priskiriamos skirtingos 

atsakomybės kvotos. Vokietijoje įvykus eismo įvykiui, kai žalą sukelia 

transporto priemonės ir priekabos junginys, transporto priemonės ir priekabos 

valdytojų atsakomybė yra bendra; transporto priemonės ir priekabos valdytojų 

civilinę atsakomybę apdraudę draudikai draudimo išmoką paprastai išmoka 

lygiomis dalimis. 

3. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra aišku, ar šis Vokietijos teisės išaiškinimas gali 

būti taikomas nagrinėjamoje byloje, nes bylų faktinės aplinkybės skiriasi. 

Vokietijos teise gali būti kitaip, nei šios nutarties nurodytame Vokietijos 

Aukščiausiojo Teismo sprendime pateiktame teisės aiškinime, reglamentuojama 

vienos iš transporto junginio dalių draudiko prievolių apimtis, kai kita junginio 

dalis nebuvo drausta. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, reikalaudamas priteisti 

visą Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui išmokėtą žalos atlyginimą iš 

atsakovo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių pareikštą reikalavimą, t. y. 

Vokietijos teisės nuostatų, jų taikymo ir aiškinimo praktikos. 

Civilinė byla 

Nr. 3k-7-338-

313/2017 

2017 m. lapkričio 3 

d. 

Ieškovas – Lietuvos Respublikos transporto 

priemonių draudikų biuras – išmokėjo išmoką 

Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui už 

Lietuvos Respublikoje registruoto automobilio 

padarytos žalos atlyginimą.  

Ieškovas, sumokėjęs draudimo išmoką Vokietijos 

nacionaliniam draudikų biurui, regreso tvarka prašė 

priteisti nuostolius solidariai iš transporto priemonės 

savininko bei valdytojo, kalto dėl eismo įvykio. 

Transporto priemonė nebuvo drausta transporto 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Iš esmės egzistuoja dvi tarpvalstybinį elementą turinčios sistemos, 

reguliuojančios kai kuriuos transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės draudimo aspektus. Taigi nacionalinis teismas kiekvienoje 

konkrečioje byloje turi įvertinti, pagal kurią iš sistemų yra reiškiamas 

(atgręžtinis) reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir kurių teisės aktų – ES 

motorinių transporto priemonių direktyvas įgyvendinančios nacionalinės teisės 

ar žaliosios kortelės sistemos – nuostatos yra aktualios byloje. 

2. Vidaus nuostatai, priimti Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų 

asocijuotų valstybių nacionalinių draudikų biurų 2002 m. gegužės 30 d. 

susitarimu, pridėtu prie Europos Komisijos 2003 m. liepos 28 d. sprendimo dėl 

https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/tp/1537833
https://www.infolex.lt/ta/27658
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priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu.   

Kasacinis teismas sprendė dėl teisės normų, 

reglamentuojančių Lietuvos Respublikos transporto 

priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos 

valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikštą 

atgręžtinį reikalavimą asmeniui, atsakingam už žalos 

padarymą, aiškinimo ir taikymo. 

Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (2003/564/EB) (toliau – 

Vidaus nuostatai) yra dokumentas, skirtas nacionalinių draudikų biurų 

tarpusavio bendradarbiavimui, kuris saisto nacionalinius draudikų biurus, o kitų 

asmenų teisės ar pareigos juose neįtvirtintos ir biurų santykių su tokiais 

asmenimis nereguliuoja, todėl Vidaus nuostatų taikymas negali būti išplėstas 

tretiesiems (galimai už eismo įvykį atsakingiems) asmenims. 

3. Lietuvos draudikų biurui Vidaus nuostatais nustatyta pareiga kompensuoti 

eismo įvykio valstybės draudikų biuro nukentėjusiems asmenims atlygintas 

sumas ir su žalos dėl eismo įvykio administravimu susijusias išlaidas, inter alia 

(be kita ko), ir išlaidas, susijusias su teismo procesais. 

4. TPVCAPDĮ nustatyta galimybė Lietuvos draudikų biurui susigrąžinti 33.2 

punkte nurodytas sumas iš atsakingo už žalos padarymą asmens arba asmens, 

neįvykdžiusio pareigos apdrausti transporto priemonę, esant transporto 

priemonės valdytojo civilinei atsakomybei dėl nukentėjusiam trečiajam 

asmeniui padarytos žalos. 

5. Tais atvejais, kai Lietuvos draudikų biuras, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 

straipsnio 1 dalimi, pareiškia regresinį reikalavimą dėl kitos žaliosios kortelės 

sistemos valstybės draudikų biurui atlygintos žalos išsiieškojimo iš galimai už 

eismo įvykį atsakingo asmens, o toks asmuo neigia savo civilinę atsakomybę dėl 

eismo įvykio ir jis nedalyvavo (nebuvo informuotas, jam nebuvo suteikta 

galimybė pateikti paaiškinimus, kt.) eismo įvykio vietos valstybės teisme 

vykusiame procese, teismas atsakovo prieštaravimus vertina regresinio ieškinio 

byloje. Tokia teismų pareiga kyla iš proceso šalių teisės į teisminę gynybą. 

6. Lietuvos draudikų biuras savo veikloje turi vadovautis tiek Vidaus nuostatais, 

tiek ir TPVCAPDĮ, teisę susigrąžinti eismo įvykio vietos draudikų biurui 

atlygintas sumas jis įgyja tik esant šioms sąlygoms: 1) transporto priemonės 

valdytojo civilinei atsakomybei dėl eismo įvykio; ir 2) kai išmoka buvo 

išmokėta atsižvelgiant į eismo įvykio vietos valstybės transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius 

teisės aktus. 

7. Lietuvos teismams nagrinėjant Lietuvos draudikų biuro regresinį ieškinį pagal 

TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalį dėl reikalavimo susigrąžinti eismo įvykio vietos 

valstybės draudikų biurui tretiesiems asmenims išmokėtas sumas dėl Lietuvos 

Respublikoje registruota ir privalomuoju transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės draudimu neapdrausta transporto priemone padarytos 

žalos ir atsakovams ginčijant savo civilinę atsakomybę, ieškovui tenka pareiga 

pateikti visus savo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, inter alia (be kita ko), 

ir transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę pagal eismo įvykio vietos 

https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/tp/1535835
https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/ta/27658
https://www.infolex.lt/tp/1535835
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valstybės teisę pagrindžiančias nuostatas bei, esant poreikiui, jų taikymo ir 

aiškinimo praktiką, patvirtinančią reiškiamo regresinio reikalavimo pagrįstumą. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

336-219/2017 

2017 m. rugsėjo 26 

d. 

Ieškovas – vežimo kelių transportu paslaugas 

teikianti įmonė – su draudiku buvo sudariusi Vežėjų 

kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės 

draudimo sutartį. Ieškovas, veždamas greitai 

gendančius maisto produktus, nesilaikė tokių 

krovinių vežimui keliamų reikalavimų ir krovinys 

buvo sugadintas (buvo padaryta žala dėl 

nepakankamo prekių šaldymo transportavimo metu). 

Ieškovas atlyginimo padarytą žalą užsakovui ir 

pareiškė reikalavimą draudikui pagal sudarytą 

Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės 

draudimo sutartį. Draudikas atsisakė mokėti 

draudimo išmoką remdamasis tuo, kad įvykis yra 

nedraudžiamasis (norminių aktų ar nurodymų dėl 

greitai gendančių maisto produktų gabenimo 

nesilaikymas).  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Pažymėtina, kad Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimo 

taisyklių (Taisyklių) II dalies 5.1.13 papunktyje nurodytas norminių aktų ar 

nurodymų dėl greitai gendančių maisto produktų gabenimo nesilaikymas 

aiškintinas kaip nepateisinamas nukrypimas nuo jų, atsižvelgiant į įvykio 

aplinkybes, t. y. kai draudėja privalėjo ir turėjo galimybę veikti tinkamai, 

laikydamasi privalomų reikalavimų, tačiau dėl nepateisinamų priežasčių taip 

neveikė. Tuo atveju, jei nukrypimas nuo pirmiau išvardytų reikalavimų įvyktų 

dėl priežasčių, kurių draudėjas neturėtų galimybės paveikti jam prieinamomis 

adekvačiomis priemonėmis, toks nukrypimas, nenustačius draudėjo 

nepateisinamo netinkamo veikimo ar neveikimo, neturėtų būti kvalifikuojamas 

kaip reikalavimų nesilaikymas. Toks ginčo nuostatos aiškinimas nėra 

nesąžiningas nė vienai šaliai. Nesąžiningas draudėjui sutarties aiškinimas būtų 

tuo atveju, jei nurodytame Taisyklių punkte išvardytų reikalavimų vežėjui 

nesilaikymas būtų kvalifikuojamas visais atvejais, konstatuojant nukrypimą nuo 

reikalavimų, nepriklausomai nuo nukrypimą lėmusių priežasčių. Kita vertus, 

aiškinimas, kad vežėjo veiksmai, nors ir lėmę nukrypimą nuo reikalavimų ar jo 

nepašalinimą laiku be pateisinamos priežasties, nėra pagrindas įvykį 

kvalifikuoti kaip nedraudžiamąjį, būtų nesąžiningas draudikui. 

2. Net ir tais atvejais, kai nėra pagrindo įvykį pripažinti nedraudžiamuoju, draudėjo 

nepateisinamas netinkamas veikimas yra pagrindas atsisakyti mokėti draudimo 

išmoką vadovaujantis CK 6.1013 straipsnio 3 dalimi: draudikas atleidžiamas 

nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai 

nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti. 

Profesionalaus vežėjo nesiėmimas jam prieinamų protingų priemonių, kad būtų 

įvykdyti privalomi siuntėjo nurodymai, gali būti traktuojamas kaip 

nepateisinamas nukrypimas nuo šių nurodymų, t. y. jų nesilaikymas. Draudiko 

siekis sutartimi apriboti savo draudimo riziką tokiu atveju, kai draudėjas 

neveikia protingai ir sąžiningai, įtvirtinant atvejį sutartyje kaip nedraudžiamąjį 

įvykį, nesumažina draudimo rizikos tiek, kad ji būtų iš esmės paneigiama, ir 

neiškreipia sutarties šalių teisių bei pareigų pusiausvyros. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

284-701/2017 
 

2017 m. birželio 22 

d. 

Ieškovai – grupė draudimo įmonių – kreipėsi į teismą 

su ieškiniu dėl vadovų civilinės atsakomybės (angl. 

D&O Insurance) draudimo sutarties pripažinimo 

negaliojančia pagal Civilinio kodekso 1.80 str. 1 dalį 

ir 6.993 straipsnio 4 dalį. Ieškovai argumentavo tuo, 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudėjo pareiga atskleisti informaciją draudikui apie aplinkybes, galinčias 

turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio 

galimų nuostolių dydžiui, reglamentuojama CK 6.993 straipsnyje. Straipsnyje 

reglamentuojamos skirtingos pasekmės atvejais, kai, pirma, draudėjas suteikia 
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kad atsakovas neatskleidė informacijos, turinčios 

esminę reikšmę sudarant draudimo sutartį, t. y. 

atsakovas prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodė, 

jog nėra žinomos jokios aplinkybės, susijusios su 

atsakovo direktorių ir vadovybės veikla, kurios 

lemtų draudžiamojo įvykio pagal draudimo sutartį 

atsitikimą, nors tokios aplinkybės prašymo sudaryti 

draudimo sutartį pildymo metu egzistavo.  

  

draudikui melagingą informaciją, žinodamas, kad ji melaginga, ir, antra, tais 

atvejais, kai draudėjas neatskleidžia informacijos dėl neatsargumo. Pirmuoju 

atveju draudikas įgyja teisę reikalauti sutarties pripažinimo negaliojančia, 

antruoju – sutarties pakeitimo ar nutraukimo, draudimo išmokos mažinimo ar 

jos nemokėjimo. 

2. Jeigu informacija neatskleidžiama tyčia, turint tikslą sąmoningai suklaidinti 

draudiką, tai šis turi teisę reikalauti draudimo sutartį pripažinti negaliojančia nuo 

sudarymo dienos (lot. ab initio), išskyrus atvejus, kai neatskleistos aplinkybės 

išnyko iki draudžiamojo įvykio arba jam atsirasti neturėjo įtakos (CK 6.993 

straipsnio 4 dalis). Šio straipsnio prasme draudėjo melagingos informacijos 

suteikimas draudikui žinant, kad ji melaginga, reiškia tyčinį draudėjo veiksmą, 

kai jis atskleidžia melagingą informaciją žinodamas, kad ji melaginga, arba 

tikrąją teisingą informaciją nuslepia, sudarydamas apgaulingą vaizdą draudikui 

apie draudėjo draudimo riziką ir draudžiamojo įvykio atsiradimo tikimybę. 

Jeigu draudėjas neatskleidžia informacijos neketindamas sąmoningai suklaidinti 

draudiką ar iš to gauti naudos, toks informacijos neatskleidimas prilygintinas 

neatsargiam informacijos neatskleidimui. Jeigu informacija neatskleidžiama 

nesant draudėjo kaltės (draudėjas jos nežino ir neprivalo žinoti), pagal CK 6.993 

straipsnį jokių padarinių draudimo sutarties galiojimui ir draudimo išmokai 

neatsiranda. 

3. Draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, ne tik turi įvertinti draudėjo pateiktą 

informaciją, bet ir pats reikalauti pateikti ar rinkti, jo nuomone, trūkstamą 

informaciją apie draudėją tokios apimties ir tokiu būdu, kad draudiko suklydimo 

dėl draudžiamojo įvykio tikimybė būtų kuo mažesnė. 

4. Draudimo riziką draudikas turi įvertinti ne tik pagal draudėjo informaciją, 

pateiktą prašyme sudaryti draudimo sutartį, bet ir pagal kitą informaciją, kurią 

pateikia draudėjas, naudos gavėjas, ir reikalauti jų papildomos informacijos, t. 

y. pateikti ar rinkti, jo nuomone, trūkstamą informaciją apie draudėją. 

5. Nepateikiant įrodymų, pagrindžiančių draudėjo tyčinius veiksmus 

neatskleidžiant informacijos draudikams draudimo sutarties sudarymo metu, 

neįrodomas reikalavimo pripažinti draudimo sutartį negaliojančia pagal CK 

6.993 straipsnio 4 dalį pagrįstumas, nes šioje teisės normoje tokio reikalavimo 

būtina sąlyga yra tyčinis neatskleidimas informacijos (melagingos informacijos, 

žinant, kad ji melaginga, pateikimas), turinčios esminę reikšmę draudimo 

rizikai, kurios draudėjas sąmoningai neatskleidė draudikui. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-165-

686/2017 

2017 m. balandžio 7 

d. 

Ieškovas – draudikas, kuris išmokėjo draudimo 

išmoką pagal transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį 

už vilkiko kartu su priekaba padarytą žalą, 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Situacijoje, kai draudikas reiškia ieškinį draudėjui dėl dalies draudimo 

išmokos grąžinimo pagal privalomojo transporto priemonės valdytojų 

civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kai draudimo išmoką išmokėjo 
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atgręžtinio reikalavimo teise reikalavo 50 proc. 

išmokėtos draudimo išmokos iš draudiko, kuris buvo 

apdraudęs priekabos valdytojo civilinę atsakomybę 

privalomuoju draudimu. 

Byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės 

normų, reglamentuojančių ieškinio senaties termino 

taikymą, kai transporto priemonės (vilkiko) 

valdytojo civilinės atsakomybės draudikas reiškia 

atgręžtinį reikalavimą transporto priemonės 

(priekabos) valdytojo civilinės atsakomybės 

draudikui dėl dalies išmokėto žalos atlyginimo 

priteisimo. 

draudiko korespondentas kitoje valstybėje, nes toje kitoje valstybėje įvyko 

žalą sukėlęs eismo įvykis, ieškinio senaties termino pradžia turi būti laikomas 

tas momentas, kai draudikas atliko mokėjimą savo korespondentui. 

2. Reikalavimo perėjimą regreso tvarka pagal įstatymus reglamentuojančio CK 

6.114 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad regreso tvarka reikalavimas pagal 

įstatymus pereina trečiajam asmeniui, kai asmuo įvykdo prievolę, kurią jis 

turėjo vykdyti su kitais skolininkais arba kurią įvykdyti buvo pagrįstai 

suinteresuotas. Taigi reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui siejamas su 

visos prievolės (kurią turėjo įvykdyti keli skolininkai) įvykdymu. CK 1.127 

straipsnio 4 dalyje ieškinio senaties termino pradžia taip pat siejama su 

pagrindinės prievolės, bet ne jos dalies, įvykdymo momentu. Nurodytas 

teisinis reglamentavimas teikia pagrindą daryti išvadą, kad draudikas, 

pagrindinę prievolę įvykdęs dalimis, siekdamas pareikšti regresinį 

reikalavimą kitam atsakingam draudikui, remdamasis CK 1.127 straipsnio 4 

dalimi, tai turi padaryti per vienerių metų ieškinio senaties terminą nuo visos 

draudimo išmokos (paskutinės jos dalies) sumokėjimo arba atsiskaitymo su 

draudimo išmoką išmokėjusiu korespondentu (jeigu prievolę nukentėjusiam 

asmeniui įvykdė draudiko patikėtinis kitoje valstybėje) dienos. Pažymėtina, 

kad toks aiškinimas neužkerta kelio draudimo išmoką sumokėjusiam 

draudikui reikšti atgręžtinio reikalavimo po kiekvienos jos dalies 

sumokėjimo, tačiau to daryti jo neįpareigoja. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

117-686/2017 

2017 m. kovo 8 d. Ieškovas – įmonė buvo sudariusi dvi draudimo 

sutartis: bendrosios civilinės atsakomybės draudimo 

sutartį ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį. Draudikas pagal rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį išmokėjo 

draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui, taip 

visiškai atlygindamas jo patirtus nuostolius, o 

ieškovas sumokėjo draudikui besąlyginę išskaitą. 

Tokiu būdu ieškovas dalį nukentėjusio asmens 

patirtų nuostolių netiesiogiai (per rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo draudiką) 

atlyginimo pats ir dėl jų kompensavimo kreipėsi į 

bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutarties 

draudiką. Šis atsisakė išmokėti draudimo išmoką 

argumentuodamas tuo, kad nuostolius dėl įvykio 

nukentėjusiam asmeniui visiškai kompensavo 

draudikas pagal rangovo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį.  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Atskaičius besąlyginės išskaitos sumą, likusi draudiko pagal rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį skirta lėšų dalis nebuvo pakankama 

nukentėjusio asmens patirtiems nuostoliams atlyginti, todėl besąlyginės 

išskaitos suma, kurią atlyginimo pati ieškovė, dengdama nukentėjusio asmens 

nuostolius, yra draudimo objektas pagal bendrosios civilinės atsakomybės 

draudimo sutartį. 

2. Įstatymas nedraudžia draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kuriomis 

remdamasis draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją 

sumažinti. Tačiau ši teisė neturi paneigti civilinės atsakomybės draudimo esmės 

ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, todėl draudimo sutarties sąlyga, ribojanti 

draudžiamosios apsaugos apimtį ir apibrėžianti draudimo rizikos laipsnį, 

vertintina kaip esminė draudimo sutarties sąlyga, dėl kurios šalys turi aiškiai 

susitarti, kiek įmanoma ją sukonkretinti, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui 

nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, paneigiant pačią draudimo 

sutarties esmę. Jeigu draudikas nustato tokias standartines sutarties sąlygas arba 

jas aiškina tokiu būdu, jog draudėjui nustatytų prievolių apimties atžvilgiu 

draudiko prisiimtos draudimo rizikos laipsnis visiškai išnyksta arba tampa toks 
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 minimalus, kad iš esmės paneigiamas, tuomet tokios sąlygos arba toks jų turinio 

aiškinimas neatitinka pačios draudimo esmės ir tikslo.  

3. Įgyvendinęs Draudimo įstatymo 96 straipsnyje nurodytas teises ir įvykdęs 

pareigas draudikas turi pasiekti įstatyme nustatytą rezultatą: išmokėti draudimo 

išmoką arba, atsisakydamas mokėti ar ją sumažindamas, pateikti atlikto tyrimo 

duomenimis pagrįstą išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo 

priežastis (Draudimo įstatymo 96 straipsnio 7, 9 dalys).  

4. Draudimo įstatymo 96 straipsnio nuostatos įtvirtina draudiko pareigą, 

pasinaudojant jam suteiktomis teisėmis, nustatyti draudžiamąjį įvykį ar jo 

nebuvimą, kitas draudimo išmokai mokėti reikšmingas aplinkybes, o kitiems 

draudimo santykių dalyviams nustato pareigą pateikti draudikui visus turimus 

draudimo sutartyje nurodytus ir draudiko reikalaujamus dokumentus bei 

informaciją. Dėl to kilus šalių ginčui dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, lėmusių 

draudiko atsisakymą mokėti draudimo išmoką, draudikas turi pareigą pateikti 

įstatymo įpareigotus surinkti duomenis, pagrindžiančius jo sprendimą nemokėti 

draudimo išmokos, o kiti draudimo santykių dalyviai, juos ginčydami, privalo 

pateikti jų argumentus ir nurodomas aplinkybes patvirtinančius įrodymus. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-48-

248/2017 

 

2017 m. vasario 28 

d. 

Ieškovas nurodė, kad Lenkijoje dėl trečiojo asmens 

vairavusio transporto priemonę kaltės įvyko eismo 

įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Trečiasis 

asmuo buvo samdomas abiejų atsakovių, eismo 

įvykis įvyko jam einant darbines pareigas. Lietuvos 

Respublikoje registruota transporto priemonė 

nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 

Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykis įvyko Lenkijoje, 

o jo metu žala padaryta Lietuvos Respublikoje 

registruota, bet transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

neapdrausta transporto priemone, Lenkijos 

nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio 

metu padarytą žalą. Ieškovas sumokėjo Lenkijos 

nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamą sumą. 

Ieškovas raštu kreipėsi į atsakoves, reikalaudamas 

grąžinti Lenkijos nacionaliniam draudikų biurui 

sumokėtą sumą. Atsakovės reikalaujamos sumos 

nesumokėjo. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Pažymėtina, kad TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalis taikytina taip, kad nebūtų 

išplėstas asmenų, atsakingų už transporto priemonių valdytojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą, sąrašas. Dėl to, jei 

transporto priemonė valdoma kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, nuomos ar 

panaudos sutartimi, įstatymo įtvirtinta pareiga sudaryti minėtą draudimo sutartį 

su draudiku ir neigiami šios pareigos nevykdymo padariniai tenka transporto 

priemonės savininkui.  

2. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. 

spalio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010 išaiškino, jog nuomos 

ar panaudos sutarties šalys gali susitarti, kad transporto priemonės valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudarys transporto 

priemonės nuomininkas arba panaudos gavėjas; tačiau, jeigu nuomininkas ar 

panaudos gavėjas neapdraudžia transporto priemonės jos valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu, atsakingas yra automobilio savininkas. 
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Civilinė byla 

Nr. 3K-3-547-

969/2016 

 

2016 m. gruodžio 

29 d. 

Ieškovas – draudimo bendrovė – su viena bendrove 

buvo sudariusi turto draudimo sutartį. Šios sutarties 

galiojimo metu kilo gaisras, jo metu buvo apgadintos 

apdraustos patalpos ir viduje buvusi serverinės 

įranga. Ieškovas draudimo sutarties pagrindu 

draudėjui išmokėjo draudimo išmoką. 

Gaisrą sukėlusį nepertraukiamos srovės maitinimo 

šaltinį draudėjo patalpose sumontavo trečiasis 

asmuo, atlikdamas statybos rangos darbus pagal 

statybos rangos darbų sutartį. Šis trečiasis asmuo su 

atsakovu – kita byloje dalyvavusia draudimo 

bendrove – buvo sudaręs rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria 

buvo apdrausta rangovo civilinė atsakomybė dėl 

asmenims padarytos žalos vykdant rangos darbus. 

Išmokėjęs draudimo išmoką ieškovas pareiškė 

ieškinį atsakovui subrogacijos (draudėjo teisių į 

žalos atlyginimą perėjimo draudikui) pagrindu. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Nei Statybos įstatymas, nei Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės draudimo priežiūros komisijos 

2003 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. N-234 (toliau – Taisyklės) neeliminuoja 

rangovo privalomos civilinės atsakomybės draudiko pareigos mokėti draudimo 

išmoką už žalą, padarytą statytojo (užsakovo) turtui dėl rangovo atliekamų ir 

(ar) atliktų statinio statybos darbų. Todėl teisiškai nepagrįstas argumentas, kad 

pagrindinis rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tikslas yra 

verslininkų (rangovų) įpareigojimas draustis savo deliktinę civilinę atsakomybę 

tretiesiems asmenims, nedalyvaujantiems statybos procese. Rangovo 

privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu yra draudžiamas, be kita ko, ir 

turtinis interesas, susijęs su žalos statytojo (užsakovo) turtui dėl rangovo 

atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų padarymu. 

2. Taisyklės neapibrėžia žalos statytojo (užsakovo) turtui sąvokos. Vadovaujantis 

bendrosiomis nuosavybės teisės nuostatomis, žala statytojo (užsakovo) turtui 

apima: 1) žalą statytojo (užsakovo) turtui, kuris yra statybos darbų rezultatas; 2) 

žalą statytojo (užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas. 

3. Remiantis Taisyklių 12 punktu, draudimo objektas nėra draudėjo civilinė 

atsakomybė dėl atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų metu padarytos 

žalos jo paties ar jo darbuotojų turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei bei dėl žalos jų 

šeimos narių turtui, taip pat draudėjo civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos 

draudėjo (taip pat jo pavedimu ir sąskaita – trečiųjų asmenų) pagamintai ar 

patiektai produkcijai ir (ar) atliktų statybos darbų rezultatui. Draudimo objektu 

taip pat nėra draudėjo civilinė atsakomybė dėl bet kokios kitos jo veiklos, 

nesusijusios su statinio statybos darbais. 

4. Toks draudimo objekto apibrėžimas patvirtina, kad rangovo privalomuoju 

civilinės atsakomybės draudimu nedraudžiama rangovo civilinė atsakomybė dėl 

žalos, padarytos užsakovo (statytojo) turtui, kuris yra atliktų darbų rezultatas ir 

civilinė atsakomybė dėl bet kokios kitos rangovo veiklos, nesusijusios su 

statinio statybos darbais. Tačiau rangovo civilinė atsakomybė už žalą statytojo 

(užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas, nėra eliminuota iš 

draudimo objekto. 

5. Žala statytojo (užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas, gali būti: 

1) susijusi su rangovo atliekamais ir (ar) atliktais statinio statybos darbais; 2) 

nesusijusi su rangovo atliekamais ir (ar) atliktais statinio statybos darbais. 

Minėta, kad rangovo civilinė atsakomybė už žalą statytojo (užsakovo) turtui, 

kuris nėra statybos darbų rezultatas, nesusijusi su rangovo atliekamais ir (ar) 

atliktais statinio statybos darbais, nėra draudimo objektu (Taisyklių 12 punktas). 

Tačiau nėra pagrindo teigti, kad rangovo civilinė atsakomybė už žalą statytojo 

https://www.infolex.lt/ta/120323
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(užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas, susijusią su atliekamais 

ir (ar) atliktais statinio statybos darbais, nėra draudimo objektu. 

6. Taisyklių 15.10 punkte nedraudžiamuoju įvykiu laikomas reikalavimo 

pateikimas atlyginti žalą (nuostolius), kilusią dėl sutarties neįvykdymo ar 

netinkamo įvykdymo (sutartinė atsakomybė). Viena vertus, ši norma galėtų būti 

suprantama kaip eliminuojanti draudiko pareigą mokėti draudimo išmoką už 

žalą bet kokiam statytojo (užsakovo) turtui, susijusią su atliekamais ir (ar) 

atliktais statinio statybos darbais. Tačiau toks aiškinimas reikštų, kad draudikas 

neprivalo mokėti draudimo išmokos: 

i) už žalą statytojo (užsakovo) turtui, kuris yra statybos darbų 

rezultatas (Taisyklių 12 punktas), nepriklausomai nuo to, ar ši žala yra 

susijusi su atliekamais ir (ar) atliktais statinio statybos darbais; 

ii) už žalą statytojo (užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas: 

a) susijusią su atliekamais ir (ar) atliktais statinio statybos darbais (Taisyklių 

15.10 punktas); 

b) nesusijusią su atliekamais ir (ar) atliktais statinio statybos darbais 

(Taisyklių 12 punktas). 

7. Toks aiškinimas iš esmės paneigtų Taisyklių, kaip sisteminio teisės akto, 

pobūdį, nes juo iš rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo objekto 

būtų apskritai eliminuotas turtinis interesas, susijęs su žalos statytojo (užsakovo) 

turtui padarymu, kuris išplaukia tiek iš Statybos įstatymo, tiek iš Taisyklių. 

Pažymėtina, kad nei Statybos įstatymas, nei Taisyklės nesusiaurina apdraustos 

rangovo civilinės atsakomybės tik iki žalos trečiųjų asmenų (ne statybos proceso 

dalyvių) turtui. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Taisyklių 15.10 punkte 

nustatytas nedraudžiamasis įvykis neapima reikalavimo pateikimo atlyginti žalą 

(nuostolius) statytojo (užsakovo) turtui, kuris nėra statybos darbų rezultatas, 

kilusią dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

531-701/2016 

2016 m. gruodžio 

22 d. 

Ieškovas – įmonė – kreipėsi į teismą prašydama 

įpareigoti atsakovą – draudimo bendrovę – pripažinti 

eismo įvykį draudžiamuoju bei sumokėti draudimo 

išmoką. 

Ieškovas nurodė, kad įvykus eismo įvykiui buvo 

apgadintas jo vardu registruotas automobilis, kurį 

vairavo trečiasis asmuo. Atsakovas, atsisakydamas 

išmokėti draudimo išmoką, vengia vykdyti savo 

prievolę ir laikosi nesąžiningos pozicijos, kad įvykis 

yra inscenizuotas.  

 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Įvykus eismo įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, draudėjui, 

naudos gavėjui ir (ar) nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiranda pareiga 

pateikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo 

įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį, o 

draudikas turi pareigą tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, 

pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas 

pastangas, turi teisę gauti informaciją apie įvykio aplinkybes ir padarinius iš bet 

kurio asmens (Draudimo įstatymo 96 straipsnio 1, 2, 4 dalys). 

2. Draudėjo, naudos gavėjo ir (ar) nukentėjusio trečiojo asmens pateikta draudikui 

neteisinga, klaidinanti informacija apie įvykio aplinkybes gali lemti draudiko, 

http://www.infolex.lt/ta/77961
http://www.infolex.lt/ta/77961
http://www.infolex.lt/ta/27658
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 šiam ištyrus visą prieinamą informaciją ir aplinkybes, išvadą dėl pareigos 

mokėti draudimo išmoką nebuvimo. 

3. Draudiko pareiga tirti aplinkybes dedant reikiamas pastangas reiškia, kad jis turi 

veikti be nepateisinamo delsimo, negali suabsoliutinti iš draudėjo, naudos 

gavėjo ir (ar) nukentėjusio trečiojo asmens gautos informacijos ir (arba) tik ja 

apsiriboti, o turi pats, elgdamasis profesionaliai, sąžiningai, apdairiai ir 

rūpestingai bei vadovaudamasis protingumo kriterijumi, rinkti reikšmingą 

informaciją, ją tikrinti ir tinkamai ištirti reikšmingas aplinkybes, būtinas 

draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti. 

Draudikas neturi teisės atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos 

jam prieinamos informacijos (Draudimo įstatymo 96 straipsnio 3 dalies 2 

punktas).  

4. Draudikas neturi teisės atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos 

jam prieinamos informacijos. Aptariama draudiko pareiga nevertintina kaip 

nustatanti jam prievolę, kilus abejonių dėl gautos informacijos teisingumo, 

kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl tyrimo atlikimo pagal šių kompetenciją. 

Teismui nagrinėjant ginčą dėl draudimo išmokos priteisimo vertinimas, ar 

draudikas šią procedūrinę pareigą įvykdė tinkamai, priklauso nuo konkrečioje 

byloje nustatytų aplinkybių. Jos netinkamas įvykdymas gali lemti neteisėtą 

rezultatą – draudiko atsisakymą išmokėti draudimo išmoką, kurį teismas, 

remdamasis byloje surinktais įrodymais, gali paneigti ir nuspręsti dėl draudiko 

pareigos mokėti draudimo išmoką buvimo. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-519-

313/2016 

2016 m. gruodžio 

19 d. 

Draudikas ir draudėjas, sudarydami transporto 

priemonės valdytojų civilinės atsakomybės 

draudimo sutartį, susitarė, kad transporto priemonės 

už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų nenaudos 

asmuo, kurio darbo vieta ar nuolatinė gyvenamoji 

vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Draudėjas pažeidė minėtą sutarties reikalavimą, 

kadangi transporto priemonę eismo įvykio metu 

valdė asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Moldovos 

Respublikoje. Remiantis tuo, draudikas prašė 

priteisti iš draudėjo 50% dėl eismo įvykio 

nukentėjusiajam išmokėtos draudimo išmokos. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Pagal kasacinio teismo praktiką yra draudžiami draudimo sutarties šalių 

susitarimai, kuriais draudimo apsauga būtų apribojama teritorijos atžvilgiu, 

susitariant apdraustą transporto priemonę naudoti tik Lietuvoje, o išvykimą į 

kitą ES valstybę narę įvardijant kaip riziką didinantį veiksnį, už kurį turi būti 

mokama papildoma draudimo įmoka. Kita vertus, trečiųjų šalių, kurios nėra ES 

valstybės narės, atveju teisė nedraudžia šalių susitarimų, kuriais draudimo 

apsauga būtų apribojama teritorijos atžvilgiu, susitariant apdraustą transporto 

priemonę naudoti tik Lietuvoje, o išvykimą į kitą valstybę (ne ES šalį) įvardijant 

kaip riziką didinantį veiksnį, už kurį turi būti mokama papildoma draudimo 

įmoka.  

2. Kai transporto priemonės savininkas perleidžia apdraustą transporto priemonę 

ir naujajam savininkui perduoda galiojančios draudimo sutarties dokumentus, 

transporto priemonės draudimo teisiniai santykiai tęsiasi ir naujajam savininkui 

pereina visos draudėjo teisės bei pareigos pagal jau sudarytą sutartį. Apie tai šis 

privalo nedelsdamas pranešti draudikui ir su draudiku suderintomis sąlygomis 

ją pakeisti arba įstatymo nustatyta tvarka ją nutraukti bei sudaryti kitą transporto 
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priemonės draudimo sutartį, nes vieną transporto priemonę apdrausti keliomis 

civilinės atsakomybės draudimo sutartimis draudžiama. 

3. Jei buvęs transporto priemonės savininkas naujajam savininkui draudimo 

sutarties dokumentų neperduoda, draudimo sutartis, nesant kitokio draudimo 

sutarties šalių susitarimo, pasibaigia ir naujasis savininkas, neperėmęs įgytos 

transporto priemonės draudimo dokumentų, privalo nedelsdamas sudaryti 

transporto priemonės civilinės atsakomybės sutartį. 

Civilinė byla 

e3K-3-459-

313/2016 

2016 m. lapkričio 

10 d. 

Ieškovas – draudimo bendrovė – išmokėjo atsakovui 

tam tikro dydžio draudimo išmoką. Išmokėjus 

draudimo išmoką paaiškėjo naujos aplinkybės, t. y. 

kad atsakovas teismo nuosprendžiu buvo pripažintas 

kaltu dėl sukčiavimo siekiant gauti draudimo išmoką 

už dviejų mobiliojo ryšio telefonų vagystę. 

Ieškovas kreipėsi į teismą siekdamas susigrąžinti 

išmokėtą draudimo išmoką remiantis tuo, kad 

atsakovas suteikė ieškovui neteisingus duomenis 

apie pavogtus telefonus. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl 

materialiosios teisės normų, reglamentuojančių 

draudimo bendrovės teisę nemokėti draudimo 

išmokos (susigrąžinti sumokėtą) paaiškėjus draudėjo 

neteisėtiems veiksmams siekiant gauti didesnę 

draudimo išmoką, aiškinimo ir taikymo. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant dėl draudimo išmokos mažinimo arba 

nemokėjimo (išmokėtos – susigrąžinimo), nėra būtina nustatyti, kad draudėjas 

pateikė draudikui neteisingą informaciją apie visą prarastą turtą, užtenka 

nustatyti patį melagingos informacijos faktą. Taigi draudimo bendrovė, 

vadovaudamasi duomenimis apie pateiktą melagingą informaciją, padidinančią 

draudimo išmoką (nesvarbu, kokiais įrodymais toks faktas nustatytas), turi teisę 

svarstyti ir apie draudimo išmokos nemokėjimą (arba sumokėtos išmokos 

grąžinimą). Tokia draudiko teisė egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar faktas dėl 

melagingos informacijos pateikimo nustatytas dėl viso apdrausto turto apimties, 

ar tik dėl jo dalies. 

2. Draudiko sprendimas nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti turi būti 

proporcingas draudimo sutarties pažeidimo sunkumui, nes priešingu atveju būtų 

paneigiamas pats draudimo tikslas. 

3. Kasatorius savo kaltais veiksmais nepagrįstai padidino draudimo išmoką 367,35 

Eur (1268,38 Lt). Taigi melagingai pateiktos informacijos pagrindu gautos 

išmokos santykis su visa kasatorei išmokėta išmoka yra palyginti nedidelis (2,64 

proc.). Duomenų, kad kasatorė pateikė melagingus duomenis apie kitą pagrobtą 

turtą, nėra. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad visos 

draudimo išmokos susigrąžinimas šiuo atveju yra per griežta priemonė. Teisėjų 

kolegija, įvertinusi tai, kad atsakovė pažeidė Būsto draudimo taisykles, laiko, 

kad sąžiningumo ir protingumo principus atitiktų išmokėtos išmokos mažinimas 

per pusę. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-424-

701/2016 

2016 m. spalio 21 d. Byloje kilo ginčas dėl sudarytos transporto 

priemonių draudimo sutarties (KASKO). Ieškovas – 

fizinis asmuo – prašė iš draudiko priteisti neišmokėtą 

draudimo išmoką dėl apdrausto automobilio 

vagystės. Draudikas atsisakė išmokėti draudimo 

išmoką, pripažindamas šį įvykį nedraudžiamuoju, 

nes vagystės metu transporto priemonėje buvo jos 

registracijos liudijimas.  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Įstatymo nedraudžiama draudimo sutartyje nustatyti išimčių, kada draudikas turi 

teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, tačiau ši teisė neturi 

paneigti draudimo esmės ir draudimo sutartimi siekiamų tikslų, kad nebūtų 

sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, 

paneigiant draudimo sutarties esmę. 

2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad 

sutarties sąlygų skaidrumo reikalavimo apimtis negali būti susiaurinta iki 

suprantamumo tik formaliuoju ir gramatiniu aspektais. Priešingai skaidrumo 
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reikalavimas turi būti suprantamas plačiai. Siekiant laikytis skaidrumo 

reikalavimo, vartotojui ypač svarbu prieš sudarant sutartį būti informuotam apie 

sutarties sąlygas ir jos sudarymo pasekmes. Būtent remdamasis šia informacija 

jis nusprendžia, ar nori būti saistomas sąlygų, iš anksto suformuluotų 

profesionalaus prekybininko ar tiekėjo. Sutarties nuostata yra aiški ir 

suprantama, kai ji ne tik suprantama gramatiškai, bet kartu vartotojui sudaroma 

galimybė remiantis tiksliais ir suprantamais kriterijais įvertinti jam dėl tokios 

sąlygos atsirandančius ekonominius padarinius. Pareiga įrodyti, kad 

informavimo pareiga buvo įvykdyta, tenka draudikui. Taigi būtent draudikas 

turi įrodyti, kad tinkamai įvykdė jam tenkančias ikisutartines pareigas, t. y. kad 

konkreti sutarties (draudimo taisyklių) sąlyga buvo ne tik gramatiškai aiški, bet 

ir kad vartotojas turėjo galimybę priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo 

suprasdamas jam potencialiai reikšmingus draudimo sutartyje įtvirtintos 

garantijos apribojimo ekonominius padarinius. 

3. Jei teismas, remdamasis vien tipine sąlyga (kuria vartotojas patvirtina, kad prieš 

sudarant sutartį su draudimo taisyklėmis buvo supažindintas ir jų kopiją gavo) 

pripažintų, kad draudėjas (vartotojas) patvirtino, jog draudikas tinkamai įvykdė 

visas jam tenkančias ikisutartines informavimo pareigas, vartotojui būtų 

perkelta tokių pareigų įvykdymo įrodinėjimo pareiga ir būtų pakenkta vartotojų 

apsaugos tikslui. Nurodyta tipine sąlyga draudėjas patvirtina supažindinimo ir 

draudimo taisyklių kopijos gavimo faktų įvykimą, o ne visišką ir tinkamą 

draudikui tenkančios informavimo pareigos įvykdymą. Be to, ši sąlyga negali 

suteikti galimybės draudikui išvengti savo pareigų vykdymo, atitinkamai 

vartotojui neturi būti apsunkinta ar net užkirsta galimybė įgyvendinti teisę 

ginčyti aplinkybę, jog draudikas jam tenkančias informavimo pareigas vykdė 

tinkamai. 

4. Jeigu draudėjas neturėjo galimybės susitarti dėl kitokios, nei nustatyta draudimo 

taisyklėse, draudimo apsaugos apimties, pavyzdžiui, draudikui pateikiant kelis 

standartinių sutarties sąlygų variantus, kuriuose, atsižvelgiant į nustatytas į 

draudimo apsaugos ribas, būtų atitinkamai modifikuotas vartotojo mokamos 

įmokos dydis, arba jei draudėjas neturėjo galimybės šią sąlygą individualizuoti, 

apskaičiuojant kitokį mokamos įmokos dydį, tuomet teismui tenka pareiga 

įvertinti draudimo taisyklių sąlygą sąžiningumo požiūriu 6.2284 straipsnis ir 

tokia sąlyga nepatenka į CK 6.2284 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos išimties 

reguliavimo sritį. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

397-248/2016 

2016 m. rugsėjo 29 

d. 

Ieškovas – geležinkelių transporto įmonė – sudarė 

geležinkelio riedmenų, mobilių mašinų ir įrengimų 

bei specialios paskirties transporto priemonių 

draudimo sutartį su atsakovu – draudimo bendrove. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudžiamuoju įvykiu, įvykusiu staigiai ir netikėtai, turi būti laikomi tokie 

įvykiai, kurių draudėjas laiku nenumatė arba, turėdamas būtinas žinias ir patirtį, 

nebūtų galėjęs numatyti. 



16 

 

Vėlesniu susitarimu šalys pratęsė draudimo sutarties 

galiojimo terminą.  

Sutarties galiojimo laikotarpiu sugedo trylika 

apdraustų lokomotyvų (įtrūko variklių išmetimo 

kolektoriai). Kadangi iki draudimo sutarties 

galiojimo pratęsimo buvo nustatyti keturi analogiški 

gedimai, vėliau paaiškėjusius devynis gedimus 

atsakovas atsisakė pripažinti draudžiamaisiais 

įvykiais. Atsisakymo argumentai – tai yra sisteminiai 

defektai, apie kuriuos ieškovas, pasirašydamas 

susitarimą dėl draudimo sutarties pratęsimo, jau 

žinojo. 

2. Sąvoka „staigiai ir netikėtai“ sutartyje aiškinama kaip kiekvienam 

draudžiamajam įvykiui būtinas netikėtumo požymis, pažymint, kad įvykis, kuris 

neturi netikėtumo požymio, draudėjui žinant, kad jis sutarties įsigaliojimo 

momentu jau yra įvykęs ar sudarius sutartį neišvengiamai įvyks, negali būti 

pripažįstamas draudžiamuoju, nes, nesant draudimo rizikos, tai prieštarautų 

draudimo sutarties esmei. 

Civilinė byla 

Nr. e3K-3-

380-969/2016 

2016 m. liepos 15 d. Ieškovas – draudimo bendrovė – kreipėsi į teismą su 

reikalavimu iš atsakovo (fizinio asmens) priteisti 50 

proc. nukentėjusiam asmeniui pagal Transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį išmokėtos draudimo 

išmokos sumos  

Ieškovo reikalavimo pagrindas – aplinkybės, kad  

atsakovas neįvykdė draudimo sutartyje nustatytos 

pareigos informuoti apie draudimo rizikos 

padidėjimą, t. y. jis nepranešė ieškovui apie 

automobilio perdavimą trečiajam asmeniui, kuris 

eismo įvykio metu buvo jaunesnis negu 30 metų 

amžiaus ir neturėjo 7 metų vairavimo stažo.  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Nustatant, į kokio dydžio draudimo išmokos dalies grąžinimą pagal TPVCAPDĮ 

22 straipsnio 2 dalį ir Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu 

Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo 

išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 62.2 punktą konkrečiu atveju 

įgijo teisę draudikas, be kita ko, atsižvelgtina į tai, kokia apimtimi draudimo 

sutarties galiojimo metu draudėjo draudikui neatskleistos aplinkybės nulėmė 

draudimo rizikos padidėjimą lyginant su rizika, nustatyta remiantis 

aplinkybėmis, kurias draudėjas atskleidė draudikui sudarant draudimo sutartį, ir 

ar šios aplinkybės yra susijusios su draudžiamuoju įvykiu. 

2. Transporto priemonės valdytojo amžius ir vairavimo stažas laikytinos 

aplinkybėmis, galinčiomis nulemti draudimo riziką.  

3. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas eismo 

įvykio metu buvo 27 metų amžiaus, turėjo 6 metų vairavimo stažą. Tuo tarpu 

draudimo sutartis tarp šalių buvo sudaryta atsižvelgiant į draudimo riziką, 

apskaičiuotą remiantis tuo, kad transporto priemonę vairuos ne jaunesnis nei 30 

metų amžiaus ir turintis ne mažesnį nei 7 metų vairavimo stažą asmuo. Tai 

reiškia, kad draudimo rizika dėl nepranešimo apie aplinkybes, susijusias su 

transporto priemonės valdytojo amžiumi ir vairavimo stažu, negalėjo pasikeisti 

tokia apimtimi, kuri sudarytų pagrindą draudikui reikalauti maksimalios 

išmokėtos sumos dalies pagal Taisyklių 62.2 punktą.  

4. Teisėjų kolegijos vertinimu, draudimo rizikos pasikeitimas, apie kurį draudikas 

nebuvo informuotas, nagrinėjamu atveju nebuvo žymus, todėl sudaro pagrindą 

konstatuoti, kad ieškovui priteista maksimali teisės aktuose nustatyta suma yra 

per didelė. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir 

taikydama šioje nutartyje suformuluotą draudimo rizikos padidėjimo kriterijų, 

https://www.infolex.lt/ta/101340
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teisėjų kolegija sprendžia esant pagrindą skundžiamą apeliacinės instancijos 

teismo nutartį pakeisti, priteistiną sumą sumažinant iki 25 proc. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-299-

248/2016 

 

2016 m. birželio 3 

d. 

Ieškovas – bankrutavusi uždaroji akcinės bendrovė –

su atsakovu (draudimo bendrove) sudarė transporto 

priemonių (KASKO) draudimo sutartį. Šios 

draudimo sutarties priede buvo nurodyta, jog 

draudimo išmokos mokamos lizingo davėjui (naudos 

gavėjui) arba šiam sutikus – draudėjui (ieškovui). 

Draudimo sutarties galiojimo metu įvyko 

draudžiamasis įvykis – dalis apdraustų ieškovo 

transporto priemonių sudegė. Ieškovas pareiškė 

ieškinį teisme ir reikalavo iš draudimo bendrovės 

priteisti dalį draudimo išmokos naudos gavėjui, o 

dalį draudimo išmokos – ieškovui. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl 

materialiosios teisės normų, reglamentuojančių 

draudėjo teisę reikšti ieškinį dėl draudimo išmokos 

išmokėjimo, kai draudimo sutartimi nustatytas 

naudos gavėjas, sutartį trečiojo asmens naudai, 

aiškinimo ir taikymo. 

 

 

 

 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Tokia draudimo sutartis, kurioje nustatyta, kad draudimo išmoka išmokama 

naudos gavėjui, savo esme atitinka sutartį trečiojo asmens naudai. Sutarties 

trečiojo asmens naudai atveju, t. y. kai sutartį sudaręs asmuo sulygo, kad iš 

sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, prievolę 

įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sutartį sudaręs asmuo, tiek trečiasis asmuo, 

kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenustatyta įstatyme ar 

sutartyje arba nelemia prievolės esmė (CK 6.191 straipsnio 1 dalis). 

2. Naudos gavėjo paskyrimas draudimo sutartyje neatima draudėjo teisės 

reikalauti, kad draudikas vykdytų sutartinius įsipareigojimus ir, esant 

draudžiamajam įvykiui, išmokėtų draudimo išmoką draudėjo paskirtam 

asmeniui. 

3. Draudiko naudos gavėjai išmokėtos draudimo išmokos paskirstymo tarp lizingo 

davėjos ir lizingo gavėjos taisyklės buvo nustatytos lizingo sutartyje, pagal kurį 

pirmiausia aptartus turtinius interesus patenkina lizingo davėjui (naudos 

gavėjui), o likusi draudimo išmokos dalis pervedama lizingo gavėjui 

(draudėjui); draudimo išmokos nepakankant lizingo davėjo nuostoliams 

atlyginti, juos atlygina lizingo gavėjas. 

4. Nors lizingo sutartis, nevykdant sutartinių nuostatų dėl mokėjimo, buvo 

nutraukta, tačiau jos nuostatos, susijusios su draudimo santykiais, aktualios 

sprendžiant dėl mokėjimų pagal draudimo sutartį. Draudimo išmokos 

paskirstymas, visiškai neatsižvelgiant į lizingo sutarties nuostatas, galėtų reikšti 

nepagrįstą naudos gavėjo praturtėjimą. Taigi draudėjas yra suinteresuota, kad 

naudos gavėjo nuostoliai kuo greičiau ir kuo didesne apimtimi būtų atlyginti iš 

draudimo išmokos ir jai netektų nuostolių atlyginimo našta, o draudimo išmokai 

viršijant naudos gavėjo nuostolius – pats galėtų pretenduoti į dalį išmokos. Dėl 

to draudėjas turi teisę dalyvauti nustatant draudžiamojo įvykio aplinkybes, 

patirtų nuostolių dydį, mokėtinos draudimo išmokos dydį, juo labiau tais 

atvejais, kai naudos gavėjas nesiima aktyvių veiksmų. 

5. Reikalavimo teisę dėl draudimo išmokos išmokėjimo naudos gavėjui turi tiek 

pats naudos gavėjas, tiek ir draudėjas (ieškovas), kuris yra draudimo sutarties 

šalis ir kuris vykdė įsipareigojimus pagal sutartį. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-274-

706/2016 

2016 m. gegužės 20 

d. 

Ieškovas – transporto įmonė – ir draudimo bendrovė 

sudarė dvi Sausumo transporto priemonių draudimo 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudimo taisyklių 5.1.13 punkte įtvirtintas nedraudžiamasis įvykis – „kai 

transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, t. y. transporto priemonė buvo 
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sutartis, kuriomis buvo apdraustas vilkikas ir 

puspriekabė. 

Šių sutarčių galiojimo metu puspriekabė buvo 

pavogta, o vilkikas vagystės metu apgadintas. 
Ieškovas nurodė, kad atsakovas, įvykus 

draudžiamiesiems įvykiams – puspriekabės vagystei 

ir vilkiko apgadinimui, neteisėtai ir nepagrįstai 

atsisakė mokėti draudimo išmokas, vadovaudamasis 

Draudimo taisyklių 5.1.13 punktu (transporto 

priemonės palikimas be priežiūros). 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl teisės 

normų, reglamentuojančių įvykio pripažinimą 

draudžiamuoju ir draudimo išmokos mažinimą, 

aiškinimo ir taikymo. 

palikta atidarytais langais, neužrakintomis durimis, esant netvarkingoms ir 

neįjungtoms apsaugos priemonėms, transporto priemonėje palikus transporto 

priemonės registracijos liudijimą, užvedimo raktelius, atsarginius užvedimo 

raktelius, apsauginės signalizacijos sistemos valdymo pultelius, vertingus 

daiktus, nestacionariai sumontuotą papildomą įrangą“.  

2. Šis punktas neaiškus, nes nurodyta, kad nedraudžiamasis įvykis yra transporto 

priemonės palikimas be priežiūros ir toliau vardijami tam tikri atvejai. 

Taisyklėse nėra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad kiekvienas iš šių atvejų 

yra nedraudžiamasis. Išvardytus atvejus susiejus su transporto priemonės 

palikimu be priežiūros, ne kiekvienas iš šių atvejų reikštų tokią apdrausto 

transporto būklę, t. y. palikimą be priežiūros. Jei transporto priemonė paliekama 

saugojimo aikštelėje, užrakinta, uždarytais langais, įjungta signalizacija, tai 

faktas dėl dokumentų palikimo joje savaime nereiškia jos palikimo be 

priežiūros. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokie atvejai, kaip, pvz., daiktų, 

dokumentų ir pan. palikimas transporto priemonėje, yra tiesiogiai nesusiję su 

transporto priemonės apsauga, ir tam, kad jie būtų kvalifikuojami kaip atskiras 

nedraudžiamasis įvykis, draudimo taisyklėse tai turi būti aptarta aiškiai ir 

nedviprasmiškai. 

3. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, 

kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į draudėjo 

kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su 

draudžiamu įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo dydį (Draudimo įstatymo 

96 straipsnio 7 dalis). Ši teisės norma nustato draudėjo teisę atsisakyti mokėti 

išmoką ar ją mažinti, esant draudžiamajam įvykiui, tačiau draudėjui pažeidus 

sutartį, savo veiksmais prisidėjus prie draudžiamojo įvykio fakto, ar kitaip 

sudarius sąlygas žalai atsirasti. 

4. Teismas turi diskrecijos teisę, pagal Draudimo įstatyme nustatytus kriterijus 

įvertinęs konkrečios bylos faktines aplinkybes, spręsti, kiek išmoka turi būti 

sumažinama, kad būtų proporcinga padarytam sutarties pažeidimui. 

Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nustatė mokėtinų 

(sumažintų) išmokų dydžius, įvertinęs padaryto pažeidimo pobūdį, ieškovės 

aplaidumą, sąmoningą Draudimo sutarčių sąlygų pažeidimą, techninės 

registracijos dokumentų palikimo transporto priemonėje įtaką vagystės 

padariniams, todėl pagrįstai priteistiną draudimo išmoką mažino 40 procentų. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-189-

469/2016; 

2016 m. gegužės 13 

d. 

Ieškovas – draudimo bendrovė – prašė iš atsakovo, t. 

y. kitos draudimo bendrovės, atgręžtinio reikalavimo 

pagrindu priteisti nuostolių atlyginimą. Ieškovas 

nurodė, kad Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

5. Eismo įvykio metu žalą sukėlus transporto priemonės ir priekabos junginiui, 

pagal Vokietijos teisę transporto priemonės valdytojo ir priekabos valdytojo 

atsakomybė yra bendra. 



19 

 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-190-

313/2016; 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-204-

684/2016. 

metu vilkikas, sukabintas su priekaba, apgadino kitų 

asmenų turtą.  

Vilkiko valdytojų civilinė atsakomybė eismo įvykio 

metu buvo apdrausta ieškovo; priekabos valdytojų 

civilinė atsakomybė eismo įvykio metu apdrausta 

atsakovo. Ieškovas atlygino visą eismo įvykio metu 

padarytą žalą ir pareiškė regresinį reikalavimą 

priekabos valdytojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo draudikui. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl skirtingų 

transporto priemonių – vilkiko ir priekabos – 

valdytojų civilinės atsakomybės draudikų prievolės 

atlyginti eismo įvykio Vokietijoje metu padarytą 

žalą ir vieno draudiko teisės reikšti atgręžtinį 

reikalavimą kitam draudikui. 

6. TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti Lietuvos 

Respublikoje naudojamas transporto priemones ir transporto priemones, kurių 

įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. TPVCAPDĮ 1 

straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad kiek šis įstatymas nenustato kitaip, įstatymu 

reglamentuojamiems santykiams taikomos Draudimo įstatymas, kurio 134 

straipsnyje nustatyta privalomojo draudimo sutartims taikoma kolizinė taisyklė. 

Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad privalomojo draudimo sutarčiai 

taikoma Europos Sąjungos valstybės narės, kuri numato pareigą sudaryti 

draudimo sutartį, teisė. Analogiškos Draudimo įstatymo nuostatos galiojo ir 

eismo įvykio bei draudimo išmokos išmokėjimo metu. Nagrinėjamos bylos 

atveju pareigą sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį nustato Lietuvos Respublikos teisė, todėl tiek 

vilkiko, tiek priekabos valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutartims nagrinėjamoje byloje taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

7. CK 1.44 straipsnyje įtvirtinta speciali norma, skirta nustatyti civilinei deliktinei 

atsakomybei dėl eismo įvykių taikytiną teisę, kurioje nurodyta, kad tokiems 

reikalavimams taikytina teisė nustatoma pagal Hagos konvenciją. Teisėjų 

kolegija pažymi, kad CK 1.44 straipsnis yra blanketinė norma visais atvejais 

nukreipianti į Hagos konvenciją, kai sprendžiamas taikytinos teisės klausimas 

reikalavimams dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo. 

Vadovaujantis CK 1.44 straipsniu, Hagos konvencijos nuostatos taikomos 

neatsižvelgiant į tai, ar konkrečiu atveju yra tenkinamos šios konvencijos 18 

straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos. Taigi Hagos konvencijoje įtvirtintos 

taikytinos teisės nustatymo taisyklės taikomos ir nagrinėjamoje byloje, nors 

Vokietijos Federacinė Respublika nėra ratifikavusi ar kitaip prisijungusi prie 

šios konvencijos.    

8. Hagos konvencijos 3 straipsnyje nurodyta, kad taikytina valstybės, kurioje 

įvyko eismo įvykis, teisė, t. y. nagrinėjamos bylos atveju – Vokietijos teisė. 

Pagal Vokietijos teisę pirmiausiai nustatomas atsakomybės pagrindas ir mastas, 

taip pat ir bet koks atsakomybės padalijimas (Hagos konvencijos 8 straipsnio 1 

ir 2 punktai).   

9. Nors draudiko prievolė išmokėti draudimo išmoką dėl žalos, padarytos 

atsakingo už žalą asmens, atsiranda draudimo sutarties pagrindu (šiai prievolei 

taikoma Lietuvos Respublikos teisė), tačiau jos apimtis yra tokia, kokia už žalą 

yra atsakingas žalą padaręs asmuo (šiai prievolei taikoma Vokietijos teisė).  
10. Abu draudikai draudimo sutarčių pagrindu turėjo pareigą išmokėti draudimo 

išmokas nukentėjusiam asmeniui. Kadangi CK neįtvirtina specialiųjų kolizinių 

taisyklių dėl atgręžtinių reikalavimų, o draudiko pareigai, pagal kurią buvo 
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išmokėta visą nukentėjusio asmens žalą atlyginanti draudimo išmoka, taikoma 

Lietuvos teisė, Lietuvos teisė taikoma ir sprendžiant dėl išmoką išmokėjusio 

draudiko galimybės susigrąžinti dalį sumos iš kito už žalą atsakingo asmens 

draudiko (CK 1.58 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisę draudikas, 

įvykdęs prievolę, kurią turėjo įvykdyti su kitu draudiku, įgyja teisę atgręžtinio 

reikalavimo tvarka reikalauti iš to kito draudiko atitinkamos dalies išmokos, 

sumokėtos nukentėjusiajam. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-143-

313/2016 

 

2016 m. kovo 10 d. Ieškovas – ligoninė, su atsakovu (draudimo 

bendrove) sudarė Sveikatos priežiūros įstaigų 

civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą 

privalomojo draudimo sutartį. Šios sutarties 

galiojimo metu (2008 m. birželio 7 d.) ligoninėje 

mirė gydytas pacientas. Dėl paciento mirties teismai 

2013 m. gruodžio 12 d. konstatavo Ieškovo kaltę, 

taip pat Ieškovas buvo įpareigotas atlyginti žalą 

paciento artimiesiems. 

Ieškovas 2014 m. sausio 16 d. pateikė atsakovui, 

tačiau atsakovas, atsisakė mokėti išmoką. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl draudimo 

santykius reguliuojančių teisės normų, susijusių su 

įvykio pripažinimu draudžiamuoju bei draudėjo 

pareiga pranešti draudikui apie draudžiamąjį įvykį, 

aiškinimo ir taikymo  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudžiamasis įvykis turi būti siejamas su žalos atsiradimo momentu draudimo 

sutarties galiojimo metu, o ne su kreipimosi dėl tokios žalos į draudiką data. 

2. CK 6.1012 straipsnyje nurodyta, kad draudėjas, sužinojęs apie draudiminį įvykį, 

privalo apie tai pranešti draudikui ar jo atstovui per sutartyje nustatytą terminą 

ir sutartyje nustatytu būdu (1 dalis). Jeigu draudėjas neįvykdo šio straipsnio 1 

dalyje nustatytos pareigos, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo 

išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai, ar draudėjas savo pareigos 

neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie 

draudiminį įvykį draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie 

draudiminį įvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką (2 

dalis). 

3. Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą 

privalomojo draudimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 43 punkte įtvirtinta, kad 

draudėjas privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo 

reikalavimo atlyginti žalą gavimo, raštu pranešti draudikui apie kiekvieną 

reikalavimą atlyginti žalą, jeigu šis reikalavimas atitinka Taisyklių 11 punkte 

nurodytas sąlygas. Teismams iš esmės teisingai nustačius, kad ieškovas 

nesikreipė į atsakovę nedelsdamas (ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pareiškimo 

reikalavimo atlyginti žalą), byloje buvo pagrindas konstatuoti, kad ieškovas 

pažeidė Taisyklių 43 punktą, bei svarstyti šio pažeidimo įtaką atsakovo 

sprendimui išmokėti (neišmokėti) ieškovei draudimo išmoką.  

Civilinė byla 

Nr. 3K-7-43-

706/2016 

2016 m. vasario 29 

d. 

Draudikas su draudėju buvo sudaręs Draudimo nuo 

mašinų ir įrenginių gedimo sutartį, kuria buvo 

apdrausti įrenginiai – stacionari ir mobili televizijos 

įranga. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 

įvyko draudžiamasis įvykis – eismo įvykio 

(transporto priemonė užkliudė televizijos įrangos 

laidus ir dėl to ši nukrito) metu. 

Draudikas, kuris buvo apdraudęs transporto 

priemonės, sukėlusios eismo įvykį, valdytojo 

civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu,  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudikas, įgyvendindamas perimtą teisę iš savo draudėjo, negali įgyti daugiau 

teisių nei turėjo jo draudėjas. Sprendžiant dėl pretenzijos pateikimo termino 

praleidimo, ieškinio senaties termino pradžios skaičiavimo nukentėjusio asmens 

draudikui, atlyginusiam jam patirtą žalą ir įstojusiam į pradinio kreditoriaus 

vietą, bei reiškiančiam subrogacinį reikalavimą atsakingam draudikui taikytinos 

tos pačios taisyklės kaip ir pradiniam kreditoriui (nukentėjusiam trečiajam 

asmeniui). 

2. Civilinės atsakomybės draudiko ir žalą padariusio asmens solidarioji prievolė 

atlyginti žalą TPVCAPDĮ nenustatyta. Tuo atveju, kai kaltininko civilinę 

http://www.infolex.lt/ta/81200
http://www.infolex.lt/tp/1266885
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televizijos įrangos savininkei išmokėjo draudimo 

išmoką už dalį sugadintos televizijos įrangos. Dėl 

likusios žalos, padarytos kamerai ir vaizdo ieškikliui, 

televizijos įrangos savininkė į šį draudiką nesikreipė, 

todėl jis šioje dalyje draudimo išmokos nemokėjo. 

Draudikas, kuris buvo apdraudęs televizijos įrangą, 

draudimo išmoką dėl kameros ir vaizdo ieškiklio 

sumokėjo ir įgijo teisę reikalauti, kad žalą atlygintų 

už eismo įvykį atsakingo asmens draudikas. 

atsakomybę apdraudęs draudikas atlygina tik dalį nukentėjusiojo draudikui jo 

išmokėtos draudimo išmokos, nes ši viršija kaltininko TPVCAPD sutartyje ir 

įstatyme nustatytas maksimalias turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ribas, 

nukentėjusio asmens draudikas įgis teisę reikalauti iš kaltininko atlyginti tik tą 

draudimo išmokos dalį, kuri viršija draudimo sutartyje ir įstatyme nustatytą 

draudimo sumą. 

3. Išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės taikymo taisyklę: 

nukentėjusiojo (trečiojo asmens pagal draudimo sutartį) teisė gauti draudimo 

išmoką iš draudiko reiškia, jog jis TPVCAPDĮ 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta 

tvarka turi pateikti pretenziją atsakingam draudikui ar jo atstovui dėl padarytos 

žalos tam, kad gautų informaciją iš atsakingo draudiko (jo atstovo), ar šis sutinka 

ar atsisako vykdyti sutartinę prievolę – išmokėti draudimo išmoką 

nukentėjusiajam (trečiajam asmeniui), ir atitinkamai galėtų spręsti, ar jo 

materialioji subjektinė teisė į draudimo išmoką ir jo TPVCAPDĮ saugomas 

interesas yra pažeisti. TPVCAPDĮ 13 straipsnio 1 dalies nuostata dėl pretenzijos 

pateikimo tiesiogiai draudikui negali būti aiškinama kaip ikiteisminė privaloma 

pažeistos teisės gynimo stadija, nes kol nėra atsakymo iš draudiko, kad jis 

atsisako vykdyti sutartinę prievolę, nėra pagrindo konstatuoti nukentėjusio 

asmens subjektinės teisės į draudimo išmoką pažeidimo. 

4. TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai 

pareikšti negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad dėl to būtų iš esmės 

paneigiama draudiko draudimo sutarties pagrindu atsiradusi pareiga atlyginti 

žalą, o nukentėjusiam asmeniui per nurodytą terminą nesikreipus su pretenzija, 

t. y. nepareiškus reikalavimo žalą padariusio asmens draudikui, žalą padaręs 

asmuo (draudėjas) prarastų draudimo sutarties teikiamą apsaugą.  

5. TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti pretenzijos pareiškimo 

atsakingam draudikui mokėti išmoką terminai, bet ne ieškinio senaties terminai 

kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos. Nustatyto vienerių metų 

pretenzijos pareiškimo termino praleidimas nelemia nukentėjusio trečiojo 

asmens materialiosios subjektinės teisės, t. y. teisės gauti žalos atlyginimą, tarp 

jų – ir draudimo išmokos forma, pasibaigimo. Atsakingas draudikas net ir tokiu 

atveju, kai nukentėjęs trečiasis asmuo pareiškia pretenziją praleidęs vienerių 

metų terminą, neturi teisės atsisakyti išmokėti draudimo išmoką nukentėjusiam 

trečiajam asmeniui tuo pagrindu, kad praleistas šis terminas, nes toks 

atsisakymo mokėti išmoką pagrindas TPVCAPDĮ nenustatytas. 

6. Kai atsakingas draudikas pažeidžia TPVCAPDĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatytą 

30 dienų terminą arba TPVCAPDĮ 19 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – 3 

mėnesių terminą išmokėti draudimo išmoką, t. y. nepriima jokio sprendimo ir 

(ar) nukentėjęs trečiasis asmuo negauna atsakingo draudiko atsakymo į 
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pretenziją, praėjus nustatytam terminui pradedamas skaičiuoti vienerių metų 

ieškinio senaties terminas nukentėjusiam asmeniui kreiptis į teismą dėl, jo 

manymu, pažeistos teisės gauti draudimo išmoką (jos dalį). Šis terminas 

skaičiuojamas ta pačia tvarka, jeigu gaunamas atsakymas iš draudiko, bet 

netenkinama pretenzija ar ji tenkinama iš dalies, tačiau nukentėjęs asmuo su 

tokiu atsakymu nesutinka. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-86-

706/2016 

 

2016 m. sausio 15 d. Ieškovas – fizinis asmuo – su banku sudarė 

Vartojimo paskolos su užstatu (turto hipoteka) 

sutartį dėl paskolos suteikimo. Ieškovas su banku 

sutartyje nustatė, kad ieškovas kaip paskolos 

gavėjas, apdraus banko naudai įkeičiamą turtą už 

tokią draudimo sumą, kuri lygi statybinei 

(atkuriamajai) įkeičiamo nekilnojamojo turto vertei. 

Ieškovas su atsakovu (draudimo bendrove) sudarė 

Būsto draudimo sutartį ir įkeičiamą turtą apdraudė 

banko naudai. 

Apdrausti statiniai buvo susprogdinti (nepataisomai 

sugadinti). Apie šį draudžiamąjį įvykį draudimo 

bendrovė buvo nedelsiant informuota. 

Draudimo bendrovė įvykį pripažino draudžiamuoju 

ir su banku sudarė susitarimą dėl draudimo išmokos 

mokėjimo. Ieškovu manymu, šiame susitarime 

nustatytas draudimo išmokos dydis yra per mažas ir 

pažeidžia ieškovo interesus, nes draudimo išmokai 

esant didesnei, dalis jos turėtų būti išmokėtas 

ieškovui (dalis, kurį viršija jo įsipareigojimus 

bankui). 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl draudėjo 

teisės gauti draudimo išmokos dalį, viršijančią 

hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal 

turto draudimo sutartį, reikalavimą, kai draudimo 

sutartyje hipotekos kreditorius nurodytas naudos 

gavėju, aiškinimo ir taikymo. 

  

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudimo sutartis gali būti sudaryta įkaito davėjo (draudėjo) ar hipotekos 

kreditoriaus (naudos gavėjo) naudai (Draudimo įstatymo 86 straipsnis). Taip pat 

draudimo sutartyje gali būti susitarta, kad draudėjo nurodymu draudikas gali 

vykdyti prievolę išmokėti draudimo išmoką trečiajam asmeniui – hipotekos 

kreditoriui, be to, tiek, kiek reikia prievolei, kurios įvykdymui užtikrinti 

draudėjas įkeitė apdraustą turtą, įvykdyti. Netgi tuo atveju, kai hipotekos 

kreditoriaus teisinis statusas draudimo teisiniuose santykiuose nėra apibrėžtas, 

bet įkeistas turtas yra apdraustas, įvykus draudžiamajam įvykiui, hipotekos 

kreditorius įgyja teisę į draudimo išmoką pagal įstatymą (CK 4.171 straipsnio 

4, 5 dalys (2000 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. VIII-1864 redakcija, galiojusi iki 

2012 m. liepos 1 d.), 4.196 straipsnio 2 dalis). 

2. Kai pagal draudimo sutartį nurodytas naudos gavėjas – hipotekos kreditorius, 

tai jo gaunama draudimo išmoka, nustatyta draudimo sutartimi, nekeičia 

hipotekos kreditoriaus teisės į išmoką apimties, garantuojamos įstatymu, t. y. ši 

išmoka negali viršyti jo reikalavimų, užtikrintų hipoteka. Hipotekos kreditorius 

– naudos gavėjas pagal draudimo sutartį – kreipiasi į draudiką dėl išmokos, 

atlieka žalos sureguliavimo procedūras tokia apimtimi, kokia jam nustato jo 

teisę į draudimo išmoką įtvirtinančios teisės normos. 

3. Hipotekos kreditorius – naudos gavėjas ir draudikas susitarimu gali tartis dėl 

draudimo išmokos, jos dydžio, pretenzijų tik tiek, kiek hipotekos kreditorius – 

naudos gavėjas pats turi teisių. Hipotekos kreditorius – naudos gavėjas ir 

draudikas negali susitarimu eliminuoti draudėjo teisių ir teisėtų interesų, jeigu 

hipotekos kreditoriui išmokėta draudimo išmoka yra mažesnė už draudimo 

sumą.  

4. Kai draudimo sutarties šalis – draudėjas prašo iš draudiko draudimo išmokos, 

kaip dalies sunaikintų pastatų atkuriamosios vertės, po to, kai dalį šios išmokos 

draudikas išmokėjo naudos gavėjui, kuriam šis turtas įkeistas, taikoma ne CK 

6.1006 straipsnio 3 dalis dėl naudos gavėjo keitimo, o CK 4.196 straipsnio 2 

dalis. 

5. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, formuluoja 

šią aktualią teismų praktikai teisės aiškinimo nagrinėjamoje byloje 

taisyklę: naudos gavėjo nurodymas draudimo sutartyje, kai apdraudžiamas 

https://www.infolex.lt/ta/77554
https://www.infolex.lt/tp/1173565
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hipoteka suvaržytas turtas, nepanaikina draudėjo teisės gauti likusią draudimo 

išmokos dalį, viršijančią hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal turto 

draudimo sutartį, reikalavimą, bet ne didesnę (kartu su išmokėta dalimi) kaip 

draudimo suma. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-691-

313/2015 

2015 m. gruodžio 

22 d. 

Ieškovas – fizinis asmuo, kreipėsi į teismą, 

prašydamas pripažinti Ūkininko turto draudimo 

taisyklių sąlygą siurprizine. Ieškovas teigė, kad buvo 

pavogtas ūkininko turto draudimu apdraustas plūgas. 

Atsakovas – draudimo bendrovė – atsisakė išmokėti 

draudimo išmoką, nurodydamas, jog pavogtas 

plūgas buvo paliktas neaptvertoje ir nesaugomoje 

teritorijoje.  

Ieškovo teigimu, prieš pasirašant draudimo sutartį jis 

nebuvo tinkamai supažindintas su sutartimi, todėl 

negalėjo protingai tikėtis tokios sutarties sąlygos, 

kuri nurodo, kad nuostoliai neatlyginami, jei žemės 

ūkio technika buvo palikta neaptvertoje tvora arba 

nesaugomoje teritorijoje. Ieškovas reikalavimas – 

tokios sąlygos pripažinimas siurprizine ir 

negaliojančia. 

Šioje byloje kasacinis teismas sprendė dėl 

supažindinimo su standartinėmis draudimo sutarties 

sąlygomis tinkamumo ir sutarties sąlygos 

pripažinimo siurprizine kriterijų. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad viena iš individualiai aptartų ginčo draudimo sutarties 

sudedamųjų dalių yra draudimo liudijimo priedas, vadinamas ,,draudimo 

sąlygomis“, konstatuotina, jog minėto turinio ieškovo patvirtinimas apie 

susipažinimą su draudimo sąlygomis nepatvirtina jo supažindinimo su kita 

sutarties sudedamąja dalimi – standartinėmis draudimo taisyklėmis.  

2. Sprendžiant, ar konkreti sutarties sąlyga gali būti pripažinta siurprizine, turi būti 

vertinama, ar a) pagal sąlygos turinį, formuluotę ir išraiškos būdą sąlyga yra 

pakankamai aiški ir b) ar ji šaliai buvo pakankamai atskleista. 

3. Teismas nustatė, kad ieškovas pagal savo subjektyvų supratimą rūpinosi turtu. 

Atsakovui neįrodžius, kad ieškovui buvo išaiškinti konkretūs aptvertos tvora ir 

saugomos teritorijos reikalavimai, nėra pagrindo pripažinti, jog toks ieškovo 

elgesys pagal subjektyvų saugomos teritorijos suvokimą neatitiko draudimo 

sutarties sąlygų. 

4. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad savaime nėra pagrindo 

pripažinti netikėta (siurprizine) draudimo taisyklių sąlygą, nustatančią pareigą 

rūpintis apdrausto turto saugumu, tačiau, nesant duomenų apie tinkamą tokios 

sąlygos turinio atskleidimą draudėjui, nėra pagrindo laikyti, jog protingo ir 

rūpestingo asmens standartą atitinkantis turto savininko (valdytojo) elgesys 

neatitiktų draudimo sutarties sąlygų ir leistų draudikui atsisakyti išmokėti 

draudimo išmoką. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-432-

248/2015 

2015 m. liepos 3 d. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriame reikalavo priteisti 

iš atsakovo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 

Šiaurės Airijos Karalystėje įsteigtos draudimo 

bendrovės nuostolių, ieškovo patirtų eismo įvykio 

metu, atlyginimo, 6 proc. dydžio metines procesines 

palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 

Ieškovas pirmosios instancijos teismui nurodė, kad 

Didžiojoje Britanijoje 2013 m. birželio 14 d. įvyko 

eismo įvykis, kurio metu į ieškovo darbuotojo 

vairuojamą transporto priemonę atsitrenkė kita 

transporto priemonė – automobilis, kuris yra 

registruotas Didžiojoje Britanijoje ir apdraustas 

atsakovo. Ieškovo nuomone, pagal Reglamento Nr. 

44/2001 9 straipsnio 1 dalies nuostatas ieškinys 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Pagal ES Reglamento Nr. 44/2001 9 str. 1 d. draudikui, nuolat gyvenančiam ar 

kurio verslo vieta yra valstybėje narėje, bylą galima iškelti: a) valstybės narės, 

kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji ar verslo vieta, teismuose arba b) kitoje 

valstybėje narėje, jeigu ieškinius pateikia draudėjas, apdraustasis arba naudos 

gavėjas, ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismuose; c) bendro 

draudimo sutarties atveju – valstybės narės, kurioje yra iškelta byla 

pagrindiniam draudėjui, teismuose. Tai reiškia, kad ieškovas, jeigu jis yra 

draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas turi teisę pasirinkti, kurios valstybės 

teismui bus paduotas ieškinys: atsakovo ar ieškovo nuolatinės gyvenamosios 

(nuolatinio buvimo) vietos teisme. 

2. Teismingumo pagal ieškovo pasirinkimą draudimo teisinių santykių bylose 

egzistavimo priežasčių yra keletas. Pirma, kaip jau minėta, ieškovui, kuris tokio 

pobūdžio bylose dažnai yra silpnesnioji teisinio santykio pusė, nustačius 
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teismingas ieškovo buveinės vietos teismui, t. y. 

Vilniaus miesto apylinkės teismui.  
palankesnes jurisdikcijos taisykles, siekta suteikti didesnę apsaugą (Reglamento 

Nr. 44/2001 13 konstatuojamoji dalis). Antra, draudimo teisiniai santykiai, dėl 

kurių ieškovui suteikiama galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus savo 

valstybės teisme, yra sudėtingi, be to, šie teisiniai santykiai vienos valstybės 

ribas peržengiančiose faktinėse situacijose gali būti reglamentuojami kitos 

valstybės teisės aktų, taigi galimybės bylinėtis savo nuolatinės gyvenamosios 

vietos teisme egzistavimas palengvina ieškovo padėtį. Trečia, tokiu būdu 

skatinamas laisvas asmenų bei draudimo paslaugų judėjimas Europos 

Sąjungoje. Teisės aktų leidėjas, suteikdamas galimybę ieškovui, jeigu jis, kaip 

minėta, yra draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas, pasirinkti teismą, 

kuriam reikšti ieškinį, pagerino ieškovo galimybę realiai ir efektyviai ginti savo 

galbūt pažeistas teises: siekis ginti ieškovą kaip silpnesnę teisinio santykio šalį, 

viena vertus, leidžia jam naudotis forum actoris principo teikiamais privalumais, 

kita vertus, jam paliekama teisė naudotis bendruoju jurisdikcijos pagrindu ir 

bylinėtis atsakovo teisme. 

3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Reglamento Nr. 

44/2001 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuoroda išplečia Reglamento Nr. 

44/2001 9 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytos taisyklės taikymą kitų ieškovų 

negu draudėjas, apdraustasis arba draudimo sutarties naudos gavėjas 

kategorijoms. Todėl šios nuorodos tikslas yra papildyti minėto 9 straipsnio 1 

dalies b punkte išvardytų ieškovų sąrašą žalą patyrusiais asmenimis. 

4. Reglamento Nr. 44/2001 11 straipsnio 2 dalyje esanti nuoroda (pagal kurią 

galima pareikšti ieškinį draudikui ieškovo gyvenamosios vietos teisme, jeigu 

tiesioginės bylos prieš draudiką yra leidžiamos), atsižvelgiant į tarptautinį tokio 

pobūdžio bylų pobūdį, šios formuluotės atsiradimo reglamente priežastis, turi 

būti suprantama kaip nuoroda į atitinkamą klausimą nagrinėjančio teismo 

valstybėje taikytinas kolizines normas. Nagrinėjamam klausimui aktualios 

Lietuvos Respublikoje galiojančios kolizinės normos įtvirtintos Europos 

Parlamento ir Tarybos 2007 m. liepos 11 d. reglamente (EB) Nr. 864/2007 dėl 

nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma II“) ir 

1971 m. Hagos konvencijoje dėl eismo įvykiams taikytinos teisės (toliau – 1971 

m. Hagos konvencija). 

5. Taigi, Reglamento Nr. 44/2001 11 straipsnio 2 dalis nukreipia, atsižvelgiant į 

aplinkybę, kad Reglamentas „Roma II“ šiam teisės aktui suteikia pirmenybę, į 

1971 m. Hagos konvenciją, kurios 9 straipsnis, taikomas su 3 straipsniu, nustato 

tiesioginio ieškinio galimybę, jei tai leidžia valstybės, kurioje įvyko eismo 

įvykis (Jungtinės Karalystės) teisė. Kaip jau minėta, Jungtinės Karalystės 

teisinėje sistemoje tiesioginio ieškinio galimybė yra nustatyta, todėl ieškovas 

ieškinį gali reikšti Lietuvoje 
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Civilinė byla 

Nr. 3K-7-334-

687/2015 

2015 m. gegužės 29 

d. 

Byloje kilo ginčas dėl transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo santykių. 

Draudikas, kuris su draudėju sudarė transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartis, reikalavo grąžinti 

dalį išmokėtos draudimo išmokos remdamasis 

aplinkybe, kad draudėjas nesuteikė draudikui 

teisingos informacijos, t. y. nenurodė, kad vykdys 

pervežimus ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

bet ir už jos ribų, todėl draudikas į tai neatsižvelgė 

apskaičiuodamas draudimo riziką. Draudimo 

sutarčių galiojimo laikotarpiu Vokietijoje ir 

Didžiojoje Britanijoje draudiko apdrausti 

automobiliai sukėlė eismo įvykius, jų metu padarytą 

žalą draudikas atlygino nukentėjusiems asmenims 

išmokėdamas draudimo išmokų. Motyvuodamas 

tuo, kad draudėjas pažeidė pareigą pateikti teisingą 

informaciją, draudikas prašė priteisti iš jo pusę 

išmokėtos draudimo išmokų sumos. 

 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje rėmėsi Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Litaksa (C-556/13) (toliau 

– prejudicinis sprendimas). 

2. Prejudiciniame sprendime buvo nurodyta, kad iš 1990 m. gegužės 14 d. 

Trečiosios Tarybos direktyvos 90/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

draudimu, suderinimo, iš dalies pakeistos 2005 m. gegužės 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB (toliau – Direktyvos 90/232/EEB), 

2 straipsnio formuluotės matyti, jog pagal visas motorinių transporto priemonių 

privalomojo draudimo sutartis, sumokėjus vienkartinę įmoką, turi būti suteikta 

draudiminė apsauga, galiojanti visoje Sąjungos teritorijoje. Tokia valstybėms 

narėms tenkanti pareiga sustiprinta tame pačiame straipsnyje įtvirtintu 

reikalavimu, kad ši draudiminė apsauga galiotų visą sutarties galiojimo 

laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kai transporto priemonė yra kitose valstybėse 

narėse nei ta, kurioje yra jos įprastinė buvimo vieta. 

3. Kartu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad Direktyvos 

90/232/EEB 2 straipsnio nuostatos dėl vienkartinės įmokos ir draudiminės 

apsaugos galiojimo teritorijos atžvilgiu apimties taikomos ne tik draudiko ir 

nukentėjusių asmenų santykiams, bet ir draudiko ir draudėjo santykiams. Šiomis 

nuostatomis reikalaujama, kad draudikas, kuriam sumokėta vienkartinė įmoka, 

iš principo prisiimtų riziką nukentėjusiems asmenims išmokėti išmokas dėl 

įvykio, kurį gali sukelti apdrausta transporto priemonė, neatsižvelgiant į tai, 

kurios Sąjungos valstybės narės teritorijoje ši transporto priemonė naudojama ir 

kur šis įvykis įvyko.  

4. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, remiantis prejudiciniame sprendime 

suformuluotu išaiškinimu pažymėtina, kad tiek Direktyvoje 90/232/EEB, tiek 

TPVCAPDĮ nurodyta, kad draudimo apsauga, tokia, kokios reikalaujama pagal 

tos valstybės teisės aktus, privalo būti suteikta vienos (bendros) draudimo 

įmokos pagrindu. Taigi tiek nacionalinė teisė, tiek ES teisė nustato, kad 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutartimi vienos draudimo įmokos pagrindu draudimo apsauga transporto 

priemonę vairuojantiems asmenims suteikiama kiekvienoje Europos Sąjungos 

valstybėje narėje. 

5. Draudimo sutarties šalių susitarimas laikyti transporto priemonės naudojimą už 

Lietuvos Respublikos ribų riziką didinančia aplinkybe, apie kurią reikia 

papildomai pranešti, reikštų, jog draudikas turėtų teisę nustatyti vieną draudimo 

įmoką, mokamą už draudimo apsaugą tuo atveju, jeigu transporto priemonė būtų 

naudojama Lietuvoje, ir papildomą draudimo įmoką tuo atveju, jeigu transporto 
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priemonė būtų naudojama už Lietuvos ribų. Toks susitarimas neatitinka 

TPVCAPDĮ įtvirtinto reikalavimo draudikui suteikti įstatyme nustatytos 

apimties draudimo apsaugą, t. y. apsaugą, galiojančią be išlygų visoje ES 

teritorijoje, vienos (bendros) draudimo įmokos pagrindu. 

6. Draudiko ir draudėjo sutartyje nustatyta sąlyga, daranti draudiko įsipareigojimą 

prisiimti riziką priklausomą nuo papildomos draudimo įmokos sumokėjimo, kai 

transporto priemonė naudojama už valstybės narės, kurioje yra įprastinė jos 

buvimo vieta, ribų, nėra suderinama su Direktyvos 90/232/EEB 2 straipsnio 

nuostatomis ir prieštarauja imperatyviajai TPVCAPDĮ 10 straipsnio 1 dalies 

normai, todėl yra niekinė. ES teisė įpareigoja draudiką suteikti draudimo 

apsaugą be išlygų, o draudimo įmokos dydis negali priklausyti nuo to, ar 

draudėjas naudosis draudimo suteikiama apsauga kitoje valstybėje narėje, todėl 

papildomos draudimo įmokos mokėjimas dėl apdraustos transporto priemonės 

naudojimo teritorijos pasikeitimo prieštarauja draudimo apsaugos visoje 

Europos Sąjungos teritorijoje galiojimo vienos (bendros) įmokos pagrindu 

nuostatoms. 

7. Sudarydamas draudimo sutartį, draudikas privalo apskaičiuoti draudimo įmoką, 

įvertinęs visą prisiimamos rizikos apimtį. Įvertinus tai, kad TPVCAPDĮ 

nustatyta draudimo apsauga privalo būti suteikiama visoje ES teritorijoje, už 

įprastine ir pasienio draudimo sutartimis teikiamą draudimo apsaugą mokama 

draudimo įmoka visais atvejais turi būti apskaičiuojama įvertinus draudimo 

rizikos galimus pasikeitimus dėl apdraustos transporto priemonės naudojimo už 

Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. 

8. Turint omenyje tai, kad nagrinėjamos bylos atveju papildomos draudimo 

įmokos reikalavimas pasikeitus apdraustos transporto priemonės naudojimo 

teritorijai nėra suderinamas su ES teise, o transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis negali įvesti ribojimo 

apdraustos transporto priemonės naudojimo teritorijos atžvilgiu, darytina 

pagrįsta išvada, kad papildomos draudimo įmokos nesumokėjimas negali būti 

laikomas draudimo sutarties pažeidimu ar netinkamu vykdymu, todėl draudiko 

reikalavimas draudėjui grąžinti dalį sumokėtos draudimo išmokos laikytinas 

nepagrįstu. 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-296-

219/2015 

2015 m. gegužės 27 

d. 

Byloje kilo ginčas, koks ieškinio senaties terminas – 

bendrasis dešimties metų (CK 1.125 straipsnio 1 

dalis) ar CK sutrumpintas vienerių metų (CK 1.125 

straipsnio 7 dalis) yra taikytinas Lietuvos 

Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 

reikalavimui grąžinti nepagrįstai išmokėtą draudimo 

išmoką. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Draudimo teisiniai santykiai tarp transporto priemonių valdytojų ir Biuro 

nesusiklosto, kadangi remiantis Transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2 straipsnio 12, 18 dalimis, 6 

straipsniu Biuras pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos reikalų komisijos 

Vidaus transporto komiteto Kelių transporto pakomitečio 1949 m. sausio 25 d. 

priimtą rekomendaciją Nr. 5 yra įsteigta organizacija, vienijanti draudimo 
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įmones, kurioms leidžiama toje valstybėje vykdyti transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, tačiau pati šios funkcijos 

neatlieka.  

2. Pažymėtina, kad CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas 

vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas būtent iš draudimo teisinių 

santykių atsirandantiems reikalavimams. Kadangi Biuras draudiko funkcijų 

neatlieka, t. y. nesudaro draudimo sutarčių, tai nėra pagrindo konstatuoti, kad 

šios bylos atveju yra susiklostę draudimo teisiniai santykiai, bei taikyti vienerių 

metų ieškinio senaties terminą CK 1.125 straipsnio 7 dalies pagrindu. 

Atsižvelgiant į tai, byloje taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties 

terminas (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-59-

706/2015 

2015 m. vasario 23 

d. 

Ieškovas – uždaroji akcinė bendrovė – nurodo, jog 

Kazachstano Respublikos geležinkelio stotyje buvo 

nustatytas jai priklausančio krovinio trūkumas 

(dengtame geležinkelio vagone). Ieškovas ieškinyje 

reikalavo pripažinti įvykusį įvykį draudžiamuoju bei 

draudimo išmokos priteisimo. 

Ieškovui sužinojus apie atgabento krovinio trūkumą, 

atsakovui buvo pateiktas raštiškos formos 

pranešimas. Atsakovas – draudimo bendrovė, 

informavo ieškovą apie priimtą sprendimą nemokėti 

draudimo išmokos. Atsakovo argumentai – ieškovas 

nepranešė apie įvykį vietos (Kazachstano 

Respublikos) policijai bei netinkamai vykdė 

informavimo pareigą draudikui. 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Remiantis CK 6.987 straipsniu, Draudimo įstatymo 2 straipsnio 15 punktu, 96 

straipsniu, draudikui pareiga išmokėti draudėjui ar kitam trečiajam asmeniui 

draudimo išmoką atsiranda tik įvykus įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytam 

draudžiamajam įvykiui. Dėl šios priežasties, esant ginčui dėl draudiko pareigos 

mokėti draudimo išmoką egzistavimo, paprastai savarankišku reikalavimu turi 

būti pareikštas reikalavimas dėl įvykio, kurio metu draudėjas ar kitas trečiasis 

asmuo patyrė neigiamų turtinių padarinių, pripažinimo draudžiamuoju. Tik 

pripažinus, kad toks įvykis pagal įstatymą ar šalių sudarytą draudimo sutartį yra 

draudžiamasis, gali būti sprendžiamas klausimas dėl draudiko pareigos mokėti 

draudimo išmoką ir šios pareigos apimties. 

2. Teisėjų kolegija pažymi, kad, remiantis krovinių draudimo liudijimo, kurio 

sudėtine dalimi yra Vežamų krovinių savanoriško draudimo taisyklės 

Nr. 001 (toliau – ir Taisyklės) 2.3.5, 2.3.7 punktais, draudėjas privalo kiekvienu 

atveju apie įvykį nedelsdamas pranešti policijai, kitoms pagal situaciją 

reikalingoms tarnyboms; vagystės atveju per įmanomai trumpą laiką, bet ne 

vėliau kaip per 24 val., informuoti policiją; pateikti policijai ir draudikui visą 

žinomą informaciją apie įvykio aplinkybes. Nagrinėjamu atveju ieškovas 

pripažįsta, kad nei jis, nei naudos gavėjas policijai raštu apie įvykį nepranešė, 

tačiau nurodo, kad policija buvo informuota kitaip (žodžiu). Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad Taisyklėse nėra reikalavimo dėl privalomojo raštiško 

pranešimo policijai, jos informavimo apie įvykį būdai nedetalizuoti, todėl 

darytina išvada, kad policiją galima informuoti įvairiais būdais, taip pat ir 

žodžiu. Tačiau bylą nagrinėję teismai nustatė, kad byloje neįrodytas toks 

(žodinis) policijos informavimo būdas, todėl padarė išvadą, kad Kazachstano 

teisėsaugos institucijos apie įvykusį krovinio dalies praradimą (trūkumą) 

informuotos nebuvo. 
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3. Aplinkybė, jog ieškovas ir (ar) naudos gavėjas nesikreipė į policiją dėl žalos 

padarymo dėl vežėjo ar kitų asmenų veiksmų, nereiškia, kad neįvyko 

draudžiamasis įvykis. Ši aplinkybė nepaneigia paties įvykio, o tokie draudėjo 

(naudos gavėjo) veiksmai (neveikimas) ar dėl jų atsiradę (padidėję) nuostoliai 

nelaikytini nedraudžiamuoju įvykiu. 

4. Turto draudimo atveju turtinis interesas yra susijęs su turto valdymu, naudojimu 

ir disponavimu. Taigi turtinis interesas, susijęs su turtu ir esantis draudimo 

dalyku, skiriasi nuo paties turto (konkretaus daikto), esančio draudimo objektu, 

todėl turtinis interesas, kaip ir turtinės bei daiktinės teisės, yra platesnis, negu 

vien tik nuosavybės teisė. Nes draudžiamas yra ne pats daiktas (turtas), o nauda, 

gaunama valdant šį daiktą. Todėl draudimo objektu gali būti ir turtas (daiktas), 

kuris draudėjui nepriklauso nuosavybės teise, tačiau kuriuo jis teisėtai naudojasi 

ar jį valdo. Taigi, vertinant daikto teisėto valdytojo teisę apdrausti valdomą 

daiktą savo naudai, būtina atsižvelgti, koks yra jo paties turtinis interesas daikto 

atžvilgiu. Krovinio draudimo sutartimi draudžiami krovinio savininko ar kito 

suinteresuoto kroviniu asmens turtiniai interesai, susiję su galimybe krovinį 

valdyti, naudoti ar juo disponuoti paskirties vietoje. 

5. Teismai pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas mažinti 

dėl įvykio mokėtiną draudimo išmoką, nors nėra pagrindo visiškai atisakyti ją 

mokėti. Kadangi kasatorius (draudimo bendrovė) kasaciniu skundu iš jo 

ieškovui priteistos draudimo išmokos dydžio mažinti neprašė (prašė ieškinį 

atmesti visa apimtimi), teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl draudimo 

išmokos mažinimo dydžio (CPK 353 straipsnio 1 dalis). 

Civilinė byla 

Nr. 3K-3-82-

916/2015 

2015 m. vasario 20 

d. 

Atsakovas, vairuodamas be techninės apžiūros jam 

priklausančią transporto priemonę (sunkvežimį), 

apdraustą transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu, be leidimo ir 

palydos veždamas negabaritinį krovinį, nutraukė 

troleibusų linijos laidus ir sužalojo pėsčiąjį. Ieškovas 

(draudikas), atlikęs draudžiamojo įvykio tyrimą, 

apskaičiavo ir išmokėjo draudimo išmoką sugadinto 

turto savininkui (trečiajam asmeniui). Išmokėjęs 

draudimo išmoką, draudikas pareiškė ieškinį 

atsakovui TPVCAPDĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 

punkto pagrindu. Taigi, esminis bylos klausimas yra 

tas, ar vairavimas transporto priemonę neturint 

galiojančios privalomos techninės apžiūros patenka 

į TPVCAPDĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte 

Kasacinio teismo pagrindiniai išaiškinimai: 

1. Transporto priemonės vairavimas, neturint galiojančios privalomos techninės 

apžiūros, nepatenka į TPVCAPDĮ 22 str. 1 d. 3 p. apibrėžtą situaciją, kai žala 

padaroma „neturint teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę“.  

2. TPVCAPDĮ 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos sąlygos, aiškinant jas 

pažodžiui, yra susijusios su transporto priemonę vairuojančio subjekto 

ypatumais: jis arba yra neteisėtas transporto priemonės valdytojas (pvz., 

transporto priemonę naudoja be jos savininko žinios ir (ar) sutikimo), arba neturi 

reikiamos kvalifikacijos tam tikros transporto priemonės naudojimui. Šioje 

normoje objekto (transporto priemonės) ypatumai nėra įvardijami. 

3. Bendroji taisyklė,  nurodo, kad subrogacija netaikoma, inter alia, civilinės 

atsakomybės draudimo atvejais. Pagal CK 1.1018 straipsnio nuostatas, ši 

taisyklė taikoma įstatymų nustatytoms draudimo šakoms ir grupėms tiek, kiek 

kiti įstatymai nenustato ko kita. Taigi, TPVCAPDĮ 22 straipsnyje įtvirtinti 

atvejai, kada draudikas gali reikalauti sumokėtų išmokų grąžinimo, yra išimtys 

iš bendrosios taisyklės, t. y. TPVCAPDĮ 22 straipsnio normos yra lex specialis 
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apibrėžtą situaciją, kai žala padaroma „neturint 

teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę“. 

 

CK 6.105 straipsnio atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nėra pagrindo 

specialiųjų teisės normų taikyti pagal analogiją arba aiškinti plečiamai. Taigi 

prioritetas tokiais atvejais turi būti suteikiamas specialiosios teisės normos 

teksto pažodinei reikšmei. Atitinkamai tokia norma neturi būti taikoma 

santykiams, kurių teisės normos tekstas neapima. Kadangi, kaip jau buvo 

nurodyta, TPVCAPDĮ 22 straipsnyje įtvirtintos išimtys iš bendrosios taisyklės, 

plečiamasis jų aiškinimas yra netaikomas, todėl nėra pagrindo teigti, kad šio 

straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos sąlygos apima ne tik subjekto (transporto 

priemonės valdytojo), bet ir objekto (transporto priemonės) savybes. 

Atsakomybės ribojimas:  

Šiame dokumente nurodyta informacija pateikiame tik informavimo tikslais siekiant supažindinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika draudimo santykių 

bylose. Šiame dokumente nurodyta informacija nėra teisės patarimas, ja negalima remtis kaip teisės patarimu ir ji gali būti bet kada pakeista be atskiro įspėjimo. Advokatų profesinė 

bendrija TVINS bet kuriuo atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, asmens patirtus veikiant remiantis šiame dokumente nurodyta informacija.  

 

Šis dokumentas jokiu tikslu negali būti perduotas ar kitaip pateiktas tretiesiems asmenims, būti cituojamas, juo negalima remtis jokiuose dokumentuose be advokatų profesinės bendrijos 

TVINS atskiro sutikimo. 

Visos šio dokumento autorių teisės priklauso advokatų profesinei bendrijai TVINS. 

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į :  

Dr. Tomas Talutis 

Vadovaujantis partneris, advokatas  

Advokatų profesinė bendrija TVINS  

Jogailos g. 4, Vilnius  

Tel. +370 681 37 655  

El. paštas: tomas.talutis@tvinslaw.com    

Interneto tinklalapis: www.tvinslaw.com  
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