
LR Civilinio Kodekso 6.969 – 9.982 straipsnis 
 
LI SKYRIUS. JUNGTINĖ VEIKLA (PARTNERYSTĖ) 
 
6.969 straipsnis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties samprata 
 
1. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo 
turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui 
arba tam tikrai veiklai. 
 
2. NETEKO GALIOS: 
2012 06 19 įstatymu Nr. XI-2074 (nuo 2012 09 01) 
(Žin., 2012, Nr. 78-4015) 
 
3. Jeigu jungtinės veiklos tikslas nėra susijęs su pelno siekimu, jungtinės veiklos sutartis vadinama 
asociacijos sutartimi. 
 
4. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – 
notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti. 
 
6.970 straipsnis. Partnerių įnašai 
 
1. Partnerio įnašu pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – pinigai, kitoks turtas, profesinės ir 
kitos žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai. 
 
2. Preziumuojama, kad partnerių įnašai yra lygūs, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato ko kita. 
Įnašas įvertinamas pinigais visų partnerių susitarimu. 
 
6.971 straipsnis. Partnerių bendroji nuosavybė 
 
1. Partnerių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybe, taip pat jungtinės veiklos metu gauta produkcija, 
pajamos ir vaisiai yra visų partnerių bendroji dalinė nuosavybė, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar 
jungtinės veiklos sutartis. 
 
2. Jeigu įneštas turtas nebuvo partnerio nuosavybė, o juo partneris naudojasi kitokiu pagrindu, šis 
turtas yra naudojamas visų partnerių interesais ir taip pat yra pripažįstamas bendrai visų partnerių 
naudojamu turtu, jeigu įstatymas nenustato ko kita. 
 
3. Už bendro turto apskaitą atsakingas vienas iš partnerių, paskirtas visų partnerių bendru sutarimu. 
 
4. Bendras turtas naudojamas, valdomas ir juo disponuojama visų partnerių bendru sutarimu. Kilus 
ginčui, bet kurio iš partnerių reikalavimu šią tvarką nustato teismas. 
 
5. Partnerių pareigas, susijusias su bendro turto išlaikymu, taip pat kitokių išlaidų padengimu, 
nustato jungtinės veiklos sutartis. 
 
6.972 straipsnis. Bendrų reikalų tvarkymas 
 



1. Tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš partnerių turi teisę veikti visų partnerių vardu, jeigu 
jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi 
partneriai kartu. Jeigu reikalus gali tvarkyti tik visi partneriai kartu, kiekvienam sandoriui sudaryti 
reikia visų partnerių sutikimo. 
 
2. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partnerių 
vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi. 
 
3. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partneriai negali remtis sandorį sudariusio partnerio 
teisių veikti visų partnerių vardu apribojimu, išskyrus atvejus, kai jie įrodo, kad sandorio sudarymo 
metu trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie tokius apribojimus. 
 
4. Partneris, visų partnerių vardu sudaręs sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus arba visų 
partnerių interesais sudaręs sandorį savo vardu, turi teisę reikalauti iš kitų partnerių atlyginti savo 
padarytas išlaidas, jeigu įrodo, kad tie sandoriai buvo būtini norint apsaugoti kitų partnerių 
interesus. Partneriai, dėl tokių sandorių patyrę nuostolių, turi teisę reikalauti, kad partneris, sudaręs 
sandorius, šiuos nuostolius atlygintų. 
 
5. Sprendimai, susiję su bendrais partnerių reikalais, priimami bendru partnerių sutarimu, jeigu 
jungtinės veiklos sutartis nenustato ko kita. 
 
6.973 straipsnis. Partnerių teisė į informaciją 
 
Kiekvienas partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais, nepaisant to, 
įgaliotas jis ar ne tvarkyti bendrus reikalus. Susitarimai, kurie šią teisę apriboja ar panaikina, 
negalioja. 
 
6.974 straipsnis. Bendros išlaidos ir bendri nuostoliai 
 
1. Bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato jungtinės 
veiklos sutartis. Jeigu tokio susitarimo nėra, kiekvienas partneris atsako už bendras išlaidas ir 
bendrus nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui. 
 
2. Susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, 
negalioja. 
 
6.975 straipsnis. Partnerių atsakomybė pagal bendras prievoles 
 
1. Jeigu jungtinės veiklos sutartis nėra susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, kiekvienas 
partneris atsako pagal bendras sutartines prievoles visu savo turtu proporcingai jo dalies dydžiui. 
 
2. Pagal bendras nesutartines prievoles partneriai atsako solidariai. 
 
3. Jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal 
bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo. 
 
6.976 straipsnis. Pelno paskirstymas 
 



1. Pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į 
bendrą veiklą vertei, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis. 
 
2. Susitarimas nušalinti kurį nors iš partnerių, skirstant pelną, negalioja. 
 
6.977 straipsnis. Partnerio dalies atidalijimas 
 
Partnerio kreditoriai turi teisę reikalauti atidalyti partnerio dalį iš bendro turto pagal šio kodekso 
ketvirtosios knygos nustatytas taisykles. 
 
6.978 straipsnis. Jungtinės veiklos sutarties pabaiga 
 
1. Jungtinės veiklos sutartis baigiasi: 
 
1) pripažinus vieną iš partnerių neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje ar nežinia 
kur esančiu, jeigu jungtinės veiklos sutartis ar vėlesnis likusių partnerių susitarimas nenustato 
išsaugoti jungtinės veiklos sutartį tarp likusių partnerių, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos 
sutartis galioja ir be šio partnerio; 
 
KEISTA: 
2015 03 26 įstatymu Nr. XII-1566 (nuo 2016 01 01) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-05573) 
 
2) iškėlus vienam iš partnerių bankroto bylą, išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis; 
 
3) vienam iš partnerių mirus ar jį likvidavus, ar reorganizavus, jeigu jungtinės veiklos sutartis ar 
vėlesnis likusių partnerių susitarimas nenustato išsaugoti jungtinės veiklos sutartį tarp likusių 
partnerių arba pakeisti mirusį (likviduotą ar reorganizuotą) partnerį jo teisių perėmėjais; 
 
4) vienam iš partnerių atsisakius toliau būti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties dalyviu, 
išskyrus šios dalies 1 punkte nustatytas išimtis; 
 
5) vieno iš partnerių reikalavimu nutraukus terminuotą jungtinės veiklos sutartį, išskyrus šios dalies 
1 punkte nustatytas išimtis; 
 
6) pasibaigus jungtinės veiklos sutarties terminui; 
 
7) atidalijus vieno iš partnerių dalį iš bendro turto pagal jo kreditorių reikalavimą, išskyrus šios 
dalies 1 punkte nustatytas išimtis. 
 
2. Pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, visiems partneriams bendrai naudoti perduoti daiktai 
grąžinami juos perdavusiems partneriams be atlyginimo, jeigu ko kita nenustato šalių susitarimas. 
 
3. Nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems 
asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles. 
 
4. Turtas, esantis bendrąja partnerių nuosavybe, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, padalijamas 
pagal šio kodekso ketvirtosios knygos nustatytas taisykles. 
 



5. Partneris, įnešęs individualiais požymiais apibūdintą daiktą, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai 
turi teisę reikalauti grąžinti jam tą daiktą, jeigu dėl to nebus pažeisti kitų partnerių ir kreditorių 
interesai. 
 
6.979 straipsnis. Neterminuotos jungtinės veiklos sutarties atsisakymas 
 
1. Partneris, norintis atsisakyti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties, turi apie tai pranešti 
kitiems partneriams ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo pasitraukimo, jeigu įstatymai 
ar sutartis nenustato ko kita. 
 
2. Susitarimai, nustatantys partnerių teisės atsisakyti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties 
apribojimus ar šią teisę panaikinantys, negalioja. 
 
6.980 straipsnis. Jungtinės veiklos sutarties nutraukimas vieno iš partnerių reikalavimu 
 
1. Vienas iš partnerių turi teisę nutraukti savo sudarytą su kitais partneriais terminuotą ar sudarytą 
tam tikram tikslui jungtinės veiklos sutartį, jeigu: 
 
1) kiti partneriai ją iš esmės pažeidžia; 
 
2) norintis sutartį nutraukti dėl svarbių priežasčių nebegali jos vykdyti. 
 
2. Partneris, nutraukęs sutartį, turi atlyginti kitiems partneriams dėl sutarties nutraukimo padarytus 
tiesioginius nuostolius. 
 
3. Vienam iš partnerių sutartį nutraukus, sutartis lieka galioti kitiems partneriams, išskyrus šio 
kodekso 6.978 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas išimtis. 
 
6.981 straipsnis. Partnerio, nutraukusio jungtinės veiklos sutartį, atsakomybė 
 
Jeigu jungtinės veiklos sutartis buvo nutraukta vienam iš partnerių atsisakius toliau būti sutarties 
dalyviu ar vieno iš jų reikalavimu, asmuo, kuris nebėra jungtinės veiklos sutarties dalyvis, atsako 
tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jam esant jungtinės veiklos sutarties dalyviu, 
taip, kaip jis atsakytų būdamas partneriu. 
 
6.982 straipsnis. Nevieša partnerystė 
 
1. Jungtinės veiklos sutartis gali numatyti, kad partneris (partneriai) negali būti atskleistas 
tretiesiems asmenims (nevieša partnerystė). Tokiai sutarčiai taikomos šio skyriaus taisyklės, 
išskyrus sutarties ir šio straipsnio nustatytas išimtis. 
 
2. Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, kiekvienas iš neviešų partnerių atsako visu savo turtu 
pagal visus sandorius, kuriuos jis savo vardu sudarė visų partnerių interesais. 
 
3. Visos prievolės, atsiradusios tarp partnerių, jiems bendrai veikiant, yra dalinės. 
 
Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė 
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