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AVOCAD informuoja 

Padengėte bendrą skolą. Ar atgausite dalis iš bendraskolių? 

Pasitaiko, kai skolą turi padengti ne vienas, o keli solidarūs skolininkai. Pavyzdžiui, būsto kredito 

bendraskoliai yra atsakingi už kredito padengimą bankui. Arba asmenys, turintys atlyginti bendrai 

padarytą žalą, ir pan. Jei, tokiais atvejais, skolos vienas iš solidarių bendraskolių nemoka, kreditorius 

gali reikalauti ją padengti kitą skolininką pilna apimtimi. 

Kyla klausimas, ar asmuo, padengęs tiek savo, tiek kito asmens skolos dalį, gali reikalauti, kad 

pastarasis jam kompensuotų sumokėtas sumas? 

Sprendimą sufleruoja Civilinis kodeksas, kurio 6.6 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta solidariosios 

skolininkų pareigos įvykdymo ypatumai: jeigu solidariąją prievolę visiškai įvykdo vienas 

skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos įvykdymo kreditoriui; tai reiškia, kad vieno 

solidariojo skolininko įvykdyta visa solidarioji prievolė baigiasi tinkamu įvykdymu. Solidariąją 

pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis 

dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar 

sutartis (CK 6.9 straipsnio 1 dalis). 

Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinama, jog prievolę pradiniam kreditoriui 

įvykdžiusiam bendraskoliui pereina reikalavimo teisė, jis perima kreditoriaus teises ir įgyja teisę 

pareikšti reikalavimą kitiems bendraskoliams. Bendraskoliui reikalavimas pereina regreso tvarka 

pagal įstatymą (CK 6.114 straipsnio 3 punktas – kai asmuo įvykdo prievolę, kurią jis turėjo vykdyti 

su kitais skolininkais), todėl nereikalingi papildomi bendraskolių susitarimai. 

Teismų praktikoje taip pat įtvirtinta, jog atgręžtinis bendraskolių tarpusavio reikalavimas nėra 

prievolės modifikavimas, nes vieno solidariojo skolininko įvykdyta visa prievolė baigiasi tinkamu 

įvykdymu (CK 6.123 straipsnis). Toks bendraskolis perima kreditoriaus teises ir įgyja teisę pareikšti 

regresinį reikalavimą kitiems bendraskoliams. Pagal CK 6.114 straipsnio 3 punktą tokią regreso 

teisę bendraskolis įgyja pagal įstatymą, todėl jokie papildomi bendraskolių susitarimai nėra 

reikalingi ir solidariąją prievolę įvykdęs bendraskolis iš kitų bendraskolių gali reikalauti to, ką jis 

įvykdė, atskaičius jam tenkančią dalį. 
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Taigi, tais atvejais, kai vienas iš solidarių bendraskolių įvykdo bendrą solidarią prievolę kreditoriui, 

jis turi teisę reikalauti, kad kitas bendraskolis kompensuotų jam už pastarąjį sumokėtą skolos dalį. 

Jei bendraskolis į tokius reikalavimus nereaguoja, dėl skolos priteisimo reikėtų kreiptis į teismą.  
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