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Uždaroji akcinė bendrovė  , atstovaujama įmonės
direktoriaus  , veikiančio sutinkamai  toliau
sutartyje vadinama komisionieriumi iš vienos pusės ir  
atstovaujama įmonės direktoriaus  , veikiančio sutinkamai
 toliau sutartyje vadinama komitentu iš kitos pusės sudarė šią sutartį
ir susitarė dėl sekančio: 
 

1. SUTARTIES DALYKAS  
 
 Komiso sutartimi komisionierius įsipareigoja komitento pavedimu už atlyginimą sudaryti su 
trečiaisiais asmenimis pirkimo-pardavimo ir kitus sandorius savo vardu komitento sąskaita. 

Pirkimo-pardavimo dalykas, kaina, įskaitant pakrovimo ir iškrovimo darbus, pervežimo 
geležinkeliu tarifus, krovinio apdraudimą, o taip pat kitas išlaidas komisionieriaus teritorijoje 
aptariami sutarties prieduose, kurie tampa neatskiriama sutarties dalimi. 

Jeigu komitentas nenustato prekių pirkimo sąlygų, komisionierius gali jam parduoti prekes 
iš savo sandėlių ir taip tapti pardavėju. Komisionierius, kuriam komitentas pavedė prekes parduoti, 
gali jas pirkti pats ir taip tapti pirkėju. 
Kai komisionierius įsitraukia į komitentų pavedimus pirkti ar parduoti prekes, su juo turi būti 
atsiskaitoma už padarytas paslaugas taip, kaip ir tuo atveju, kai paslaugos atliekamos tretiesiems 
asmenims dalyvaujant. 
 Turtas, kurį komisionierius įgyja komitento sąskaita, yra komitento nuosavybė. 
 

2. KOMISIONIERIAUS SUDAROMO SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS SANDORIO 
SĄLYGOS 

 
 Pagal sandorį, komisionieriaus sudaromą su trečiuoju asmeniu, teisės ir pareigos atsiranda 
komisionieriui. 

Komisionerius turi įvykdyti visas pareigas ir įgyvendinti visas teises, kylančias iš jo 
sudaryto su trečiuoju asmeniu sandorio. 
 Komisionierius neatsako komitentui už tai, kad trečiasis asmuo įvykdys sandorį. 

Komisionierius atsako komitentui už tai, kad trečiasis asmuo įvykdis prievolę tuo atveju, 
kada jis prisiima laiduoti už tai, kad trečiasis asmuo įvykdys tą sandorį (delkredere). Susitarimas dėl 
laidavimo yra šios sutarties priedas. 

Jeigu trečiasis asmuo pažeidžia komisionieriaus sudarytą su juo sandorį, komisionierius 
privalo tuojau pranešti apie tai komitentui, surinkti ir užtikrinti reikiamus įrodymus. Komitentas, 
gavęs pranešimą apie tai, kad trečiasis asmuo pažeidė komisionieriaus sudarytą su juo sandorį, turi 
teisę pareikalauti perduoti jam komisionieriaus reikalavimus į tą asmenį, kylančius iš nurodytojo 
sandorio. 



 Jeigu komitentas visiškai ar dalinai panaikina savo duotą komisionieriui pavedimą, prieš 
komisionieriui sudarant su trečiaisiais asmenimis atitinkamus sandorius, jis privalo sumokėti 
komisionieriui komisinį atlyginimą už komisionieriaus sudarytus iki pavedimo panaikinimo 
sandorius, taip pat atlyginti komisionieriui jo turėtas iki pavedimo panaikinimo išlaidas.  
 

3. KOMISIONIERIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI  
 
 Prisiimtą pavedimą komisionierius privalo įvykdyti naudingiausiomis komitentui sąlygomis. 

Jeigu komisionierius sudaro sandorį naudingesnėmis sąlygomis, negu buvo nurodęs 
komitentas, tai visa nauda tenka komitentui, jei šalių susitarimu nenumatyta ko kita. 

Komisionierius turi teisę nukrypti nuo komitento nurodymų. 
Komisionierius, pardavęs turtą mažesne kaina, negu jam buvo nurodęs komitentas, 

privalo atlyginti komitentui skirtumą, jeigu neįrodo, kad nebuvo galimumo parduoti turtą 
komitento nurodyta kaina ir, kad parduodant turtą mažesne kaina, apsisaugota nuo dar 
didesnių nuostolių. 

Jeigu komisionierius nuperka prekes didesne kaina, negu jam buvo nurodęs komitentas, tai 
komitentas, nenorėdamas tokio pirkimo priimti, privalo pareikšti apie tai komisionieriui tuojau, kai 
tik gauna pranešimą apie sandorio su trečiuoju asmeniu sudarymą. Priešingu atveju laikoma, kad 
pirkimą komitentas priėmė. Jeigu komisionierius praneša, kad jis kainos skirtumą prisiima savo 
sąskaiton, tai komitentas neturi teisės atsisakyti nuo jo sąskaita sudaryto sandorio. 
 Komisionierius atsako komitentui už esančio pas jį komitento turto praradimą, trūkumą ar 
sužalojimą, jeigu neįrodo, kad tai įvyko ne dėl jo kaltės. 

Jeigu komisionieriui priimant turtą, kurį komisionierius gauna komitentui, šiame turte yra 
sužalojimų ar trūkumų, kuriuos galima pastebėti išoriškai apžiūrint, taip pat jeigu kas nors padaro 
žalos komitento turtui, esančiam pas komisionierių, tai komisionierius privalo imtis priemonių 
komitento teisėms apsaugoti, surinkti reikiamus įrodymus ir apie visa tai tuojau pranešti komitentui. 

Neapdraudęs esančio pas jį komitento turto komisionierius, už tai atsako tik tais 
atvejais, kada komitentas jam liepė tą turtą apdrausti. 
 Įvykdęs pavedimą, komisionierius privalo pateikti komitentui ataskaitą ir perduoti jam visa, 
ką gavo pagal įvykdytą pavedimą, taip pat komitento reikalavimu perduoti jam visas teises trečiojo 
asmens atžvilgiu, kylančias iš komisionieriaus sudaryto su tuo trečiuoju asmeniu sandorio. Jeigu 
komitentas turi ataskaitai prieštaravimų, jis privalo pranešti apie tai komisionieriui per tris mėnesius 
nuo ataskaitos gavimo dienos. Priešingu atveju, jeigu nėra kitokio susitarimo, ataskaita laikoma 
priimta. 
 

4. KOMITENTO ĮSIPAREIGOJIMAI  
 
 Komitentas privalo: 
1) priimti iš komisionieriaus visa, kas įvykdyta pagal pavedimą; 
2)  apžiūrėti turtą, kurį jam įgijo komisionierius ir tuojau pranešti šiam apie pastebėtus to turto 

trūkumus. 
3)  atleisti komisionierių nuo įsipareigojimų, kuriuos šis, vykdydamas pavedimą, prisiėmė trečiojo 

asmens atžvilgiu. 



Komitentas turi teisę panaikinti pavedimą. Jeigu komitentas visiškai ar dalinai panaikina 
savo duotą komisionieriui pavedimą, prieš komisionieriui sudarant su trečiaisiais asmenimis 
atitinkamus sandorius, jis privalo sumokėti komisionieriui komisinį atlyginimą už komisionieriaus 
sudarytus iki pavedimo panaikinimo sandorius, taip pat atlyginti komisionieriui jo turėtas iki 
pavedimo panaikinimo išlaidas. 
 
 

5. KOMISINIS ATLYGINIMAS  
 
 Įvykdęs pavedimą, komisionierius turi teisę gauti iš komitento atlyginimą. 

Komisionieriaus atlyginimas yra  .
Komisionieriaus atlyginimą sudaro skirtumas tarp komitento nurodytos kainos ir tos 

naudingesnės kainos, kurią komisionierius sudaro sandorį su trečiaisiais asmenimis. 
Komisionierius turi teisę išskaityti jam pagal komiso sutartį priklausančias sumas iš visų 

sumų, kurias jis gauna komitento sąskaita. 
Jeigu komisionierius prisiėmė laiduoti už tai, kad trečiasis asmuo įvykdys sandorį , tai už šį 

laidavimą komisionierius gauna iš komitento atskirą atlyginimą. 
Atlyginimo už delkredere dydis nustatomas  . 

Komitentas privalo greta komisinio atlyginimo, o atitinkamais atvejais - ir atlyginimo už 
delkredere, atlyginti komisionieriui šio turėtas būtinas pavedimo vykdymo išlaidas. 

Komisionierius turi teisę reikalauti atlyginti esančio pas jį komitento turto pasaugos išlaidas. 
 

6. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS  
 
 Pasibaigus juridiniam asmeniui, esančiam komitentu, komisionierius privalo toliau vykdyti 
jam duotą pavedimą iki gaus iš komitento teisių perėmėjų ar atitinkamai iš komitento atstovų 
reikiamus nurodymus. 
 Komisionierius neturi teisės atsisakyti įvykdyti prisiimtą pavedimą išskyrus tuos atvejus, kai 
atsisakoma dėl to, kad pavedimo negalima įvykdyti arba kad komitentas pažeidė komiso sutartį. 
Jeigu komisionierius atsisako įvykdyti prisiimtą pavedimą dėl to, kad komitentas pažeidė komiso 
sutartį, jis turi teisę gauti tiek turėtų išlaidų atlyginimą, tiek ir komisinį atlyginimą. Komitentas, 
gavęs pranešimą apie komisionieriaus atsisakymą įvykdyti pavedimą, privalo per vieną mėnesį nuo 
atsisakymo gavimo dienos duoti nurodymą dėl esančio pas komisionierių savo turto. Tą pat 
komitentas privalo padaryti ir tuo atveju, kai jis panaikina savo duotą komisionieriui pavedimą. 
Jeigu komitentas per nurodytą terminą neduoda nurodymo dėl esančio pas komisionierių turto, 
komisionierius turi teisę perduoti šį turtą saugoti komitento sąskaita arba, turėdamas tikslą padengti 
savo reikalavimus komitentui, parduoti tą turtą kiek galima naudingesne komitentui kaina. 

Tais atvejais, kai komisionierius turi teisę atsisakyti nuo pavedimo, apie tai sudaromas 
atskiras sutarties priedas. Tokiu atveju komisionierius apie savo atsisakymą privalo raštu pranešti 
komitentui. Komiso sutartis lieka galioti dvi savaites nuo tos dienos, kai komitentas gauna 
komisionieriaus pranešimą apie atsisakymą įvykdyti pavedimą. 

 
 



7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  
 
 Sutartis turi būti vykdoma tinkamai ir nustatytu terminu. 

Be to, kiekviena iš šalių turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir visokeriopai padėti 
antrajai šaliai atlikti savo pareigas. 
 Jeigu šalis savo įsipareigojimų neįvykdo arba įvykdo netinkamai, ji privalo atlyginti kitai 
šaliai padarytus nuostolius. Nuostoliais laikomos kitos šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas 
arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu sutartis būtų įvykdyta. Šalis 
neįvykdžiusi prievolės arba ją įvykdžiusi netinkamai, atsako turtu tik esant kaltei (tyčiai arba 
neatsargumui). Kad kaltės nėra, įrodinėja pažeidusi sutarį šalis. 
 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 
  

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki  .
 Vienašališkai atsisakyti įvykdyti sutartį ir vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas neleidžiama. 

Sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik abiejų šalių susitarimu. 
 Ginčai kylantys iš šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos Teismuose. 
 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai iš šalių. 
 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 
KOMISIONIERIUS  KOMITENTAS 
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