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Santrauka
Straipsnyje atskleidžiami kapitalo fenomeno teisiniai aspektai. Pirmąją straipsnio dalį,
kurioje tiriama kapitalo teorinė paradigma, sudaro trys skyriai, kuriuose analizuojama kapitalo genezė, kapitalo ir turto santykis bei turto tapimo kapitalu prielaidos, kapitalo formavimą ir apyvartą užtikrinančios nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemos funkcijos. Antrojoje
straipsnio dalyje analizuojami kapitalo kaupimą ir struktūrą lemiantys veiksniai, įteisinti teisės normose.
Ávadas
Lietuvos ir uþsienio ðaliø autoriø teisës mokslo darbuose pasigendama kapitalo, kaip
teisinio reiðkinio, sampratos, jo atsiradimo prielaidø bei paskirties analizës. Dël kapitalo teisinës doktrinos stokos teisininkai vengia ðios sàvokos1 arba daþnai jà vartoja netiksliai, ne
pagal paskirtá2. Ekonomistai, prieðingai, ðiai kategorijai skiria ypatingà dëmesá. Taèiau kapitalà, kaip socialiná reiðkiná, daþnai teisininkai ir ekonomistai supranta skirtingai. Skirtingø srièiø specialistai vartoja tà patá kapitalo terminà, tik jam suteikia skirtingà turiná, já skirtingai interpretuoja, ir dël to kyla ávairiø praktiniø problemø. Ðiuolaikinë ekonominë apyvarta kelia
neiðvengiamà teisës bei ekonomikos mokslø integracijos reikalavimà, todël ðiuo straipsniu
ketiname nors ið dalies uþpildyti teisinës minties spragà ir aptarti pagrindinius kapitalo fenomeno teisinius aspektus. Ðio darbo objektas – turto, kaip tradicinio nuosavybës teisës
objekto, tapimas kapitalu.
1
Ūkinių bendrijų įstatyme [1], mūsų nuomone, nepagrįstai atsisakoma kapitalo sąvokos, nes ūkinės bendrijos
narių įnašai į bendrijos turtą atitinka straipsnyje išdėstytą kapitalo sampratą.
2
Kai kuriuose teisės aktuose (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 3 str. [2]) kapitalas yra priskiriamas finansiniam turtui. Jei finansinio turto sąvoka apima
kapitalą ir iš turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo gautus pinigus, tai finansiniam turtui priskiriamos
finansinio turto atsiradimo prielaidos: kapitalas bei finansinio turto apyvartos pasekmės – pinigai. Būtent pinigai
yra tai, kuo civilinėje apyvartoje siekia virsti finansinis turtas, o teisės, kurias gauna asmenys, sukūrę kapitalą,
kaip atskirą turtinį kompleksą, skirtą teikti pajamų srautui, sudaro šių asmenų finansinį turtą.
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Straipsnio tikslà – atskleisti kapitalo, kaip teisinio reiðkinio, turiná, ypatingà dëmesá skiriant kapitalo sampratai ir struktûrai, – padës pasiekti ðie uþdaviniai: kapitalo teorinës paradigmos apþvalga per kapitalo sampratos genezæ, iðskiriant turto tapimo kapitalu prielaidas,
formalios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos, átakos kapitalo formavimuisi aptarimas
bei kapitalo kaupimà bei struktûrà lemianèiø veiksniø apibûdinimas.
Ðiame darbe keliamos dvi hipotezës:
• Kapitalo tapatinimas su pinigais yra metodologinë klaida, nes kapitalas, kaip turtinis
kompleksas, gali bûti formuojamas ið ávairaus turto: materialaus, t. y. þemës, pastatø,
árenginiø, bei nematerialaus – turtiniø teisiø, intelektinës veiklos rezultatø, taip pat
pinigø, kuriais siekiama gauti pajamø srautà.
• Kapitalo, kaip pridëtinës vertës generatoriaus, formavimàsi, kaupimà ir struktûrà
lemia nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistema, kuri aptarta per kapitalizacijos
reiðkinius veikianèius teisës normose áteisintus veiksnius.
Atskleidþiant kapitalo sampratà, pasinaudota istoriniu (skirtas parodyti kapitalo sampratos genezæ), sisteminiu ir lyginamuoju (skirtas atskleisti kapitalo ir turto santyká bei
iðanalizuoti kapitalo formavimàsi ir apyvartà uþtikrinanèios nuosavybës teisiø ágyvendinimo
sistemà bei kapitalo kaupimà bei struktûrà lemianèius veiksnius) metodais.

1. Kapitalo genezë
Kapitalo terminas atsirado ið lotynø kalbos þodþio capital, reiðkianèio naminio galvijo
galvą. Pagal analogijà, kaip galvijai, be savo natûralios vertës – mësos, pieno, vilnos ir kt., –
turi savybæ daugintis – gaminti pridëtinæ vertæ, taip ir kapitalas, apimdamas turto materialøjá
matmená, gali sukurti pridedamàjà vertæ – papildomà pajamø srautà [3]. Didysis ekonomikos
klasikas Adam Smith, vëliau Karlas Marksas, tikëjo, kad kapitalas yra varomoji rinkos ekonomikos jëga. Vis dëlto kapitalo potencialas lieka teorinë abstrakcija, kol nuosavybës teisiø
ágyvendinimo procese jam nesuteikiama lanksti forma: kad turtas virstø kapitalu ir civilinëje
apyvartoje kurtø pajamø srautà, jis turi bûti tam tikru bûdu objektyvizuotas ir formalizuotas.
1.1. Istorinë kapitalo idiosinkrazija
Istorinës Europos finansinio kapitalizmo iðtakos siekia XVI a. Kapitalo koncentracija
sukëlë pirmàjà pramoninæ revoliucijà. Dël kapitalo koncentracijos atsirado iðties didelës prekybos ir laivø statybos galimybës, o finansinis tarpininkavimas tapo priemone padidinti
pelno gavimo galimybes. Nors tikrasis finansinio kapitalo sampratos turinys susiformavo tik
XIX a., kai kapitalo koncentracija sukëlë antràjà pramoninæ revoliucijà, siejamà su automobiliø, elektros ir cheminiø preparatø pramone [4], reikia pripaþinti, kad kapitalo rinkos, kurioms
bûdingi visi rinkos poþymiai, Vakarø Europoje atsirado daug anksèiau [5, p. 4].
1.2. Teorinë kapitalo paradigma: nuosavybës doktrinos raida
Kapitalo koncentracijos ekonominiai procesai turëjo átakà teisiniams santykiams ir visø
pirma jø substratui – nuosavybei. Kapitalo centralizacija pasiekë iki tol neregëtà dydá ir nuosavybës doktrinoje sukûrë naujø kolizijø. Centralizuotas kapitalas nebesiderino su prigimtine
neribotos nuosavybës idëja, akcinis kapitalas – su tradiciniu, nuosavybës teisei bûdingu
betarpiðku nuosavo turto valdymu [6, p. 133]. Ðiø naujø reiðkiniø atsiradimas vertë ið esmës
perþiûrëti daugelá suformuluotø teoriniø teisiniø sampratø.
Jau XIX amþiaus pabaigoje teisës teoretikai ëmë skirti ypatingà dëmesá naujos nuosavybës teisës sampratos formavimui. Prancûzø teisininkas L. Duguit savo darbuose nuosavybæ aiðkino ne tik kaip subjektinæ teisæ, o pirmiausia kaip pareigà visuomenei [7, p. 160].
Jam pritarë jo amþininkas vokieèiø teisininkas K. Renner, kuris numatë nuosavybës doktri72

nos plëtros kelià nuo tradicinës sampratos iki kapitalo: „Pirmiausia atsiras tokie nuosavybæ
reguliuojantys teisiniai institutai, kurie techniðkai atims ið savininko turtà, antra, kolektyvinei
valiai teisiðkai bus pavaldi privati nuosavybë“ [8, p. 78].
Beje, XX amþiaus antrajame deðimtmetyje vokieèiø teisininkas J. Hedemann taip pat
akcentavo socialinæ nuosavybës paskirtá bei savininko pareigas visuomenei. Jis árodinëjo
nuosavybës, kaip valdymo (vok. Habens) dominantës, atsitraukimà, uþleidþiant doktrinoje
vietà nuosavybës, kaip naudojimo (vok. Nutzgewalt), sampratai. Jeigu anksèiau savininkas
pats valdë savo turtà, tai dabar kitø to turto valdytojø (ne savininkø) átaka nuosavybei virðijo
visas áprastos nuosavybës teisës doktrinos ribas [9, p. 17]. Ðiuolaikinës lietuviðkos nuosavybës teisës doktrinos teoretikas V. Pakalniðkis teigia, jog „ði (J. Hedemann – J. K. pastaba)
doktrina valdymo nelaiko pagrindine savininko teise (...). Svarbiau, kas turi teisæ gauti naudos (naudoti)“ [10, p. 76].
Ðiuos teorinius nuosavybës sampratos pasikeitimus lëmë vis labiau ásigalinti akcinë ir
kitø vertybiniø popieriø nuosavybë, susijusi su daiktine nuosavybe. Taip áprasta statiškoji teisinë nuosavybës samprata, reiðkiama þodþiais turėti, valdyti (tiesiogine ðiø þodþiø prasme),
pakeièiama dinamine samprata. Taigi vietoj ramybës bûsenos ásigali nuolatinis transformavimasis, vietoj turėjimo – naudojimas, vietoj daiktinės nuosavybės – finansinė ir komercinė
nuosavybė. Pastaroji nuosavybë reiðkia, kad savininkas pasilieka tik vienà juridiná titulà –
teisæ á pelno dalá, o valdyti nuosavybæ atiduoda kitiems, kartu, pasak J. Hedemann, atlikdamas svarbià socialinæ funkcijà. V. Pakalniðkis ðiuos procesus ávardija kaip „nuosavybës teisës doktrinos paradigmø kaità“. Jis pastebi, kad „pasikeitë nuosavybës valdymas – nuo
daikto valdymo pereita prie kapitalo valdymo, kaip netiesioginio suvisuomeninto turto valdymo finansinio ir teisinio instrumento“ [10, p. 73–76].

Pagal nuosavybės teisės
subjekto dominantę
Asmeninė nuosavybė

Kolektyvinė nuosavybė
Pagal nuosavybės teisės
objekto dominantę

Daiktinė nuosavybė

Finansinė, komercinė nuosavybė
Pagal nuosavybės teisės
turinio dominantę

Turėjimas, valdymas

Naudojimas
Pagal nuosavybės teisės
sampratos dominantę

Ramybės būsena, statika

Judėjimas, dinamika

1 pav. Nuosavybës teisës paradigmø kaita, prasidëjus finansinio kapitalizmo istorijai

Vis dëlto ði nauja kapitalo paradigma dar nëra tinkamai integruota á teisës mokslà. Kapitalas daþnai nepagrástai tapatinamas su pinigais, nors pinigai yra tik atsiskaitymo priemonë
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ir pridëtinës vertës kûrimas nëra esminis (nors ir daþnai pasitaikantis) jø bruoþas. Mûsø
nuomone, kapitalo tapatinimas su pinigais yra metodologinë klaida, nes kapitalas, kaip
turtinis kompleksas, gali bûti formuojamas ið ávairaus turto: ir materialaus, t. y. þemës,
pastatø, árenginiø, ir nematerialaus – turtiniø teisiø, intelektinës veiklos rezultatø ir pinigø, kuriais siekiama gauti pajamø srautà.
Pastebimi ir teigiami teisinës kapitalo sampratos átvirtinimo poslinkiai – ðtai Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos komentare kapitalas jau ávardijamas kaip
„toks turtas, kuris suformuojamas steigiant juridiná asmená ar pleèiant jo veiklà steigimo dokumentuose numatytiems tikslams pasiekti“ [11, p. 124]. Taigi èia kapitalas apibrëþiamas
kaip tam tikras turtinis kompleksas, skirtas pajamø srautui sukurti bei teikti. Oksfordo verslo
terminø þodyne kapitalas taip pat apibûdinamas kaip turtas, numatytas ilgà laikà naudoti
prekyboje ar versle1.
Finansinio turto
subjektai (asmenys,
suformavę kapitalą)

KAPITALAS

Pajamų
srautas

Finansinis turtas teisių pavidalu

2 pav. Teisës, kurios suteikiamos asmenims, sukûrusiems kapitalà, kaip atskirà turtiná
kompleksà, skirtà pajamø srautui teikti, ir kurios sudaro ðiø asmenø finansiná turtà

2. Kapitalo ir turto santykis: esminës turto tapimo
kapitalu prielaidos
Kyla klausimas, kaip turtas tampa kapitalu. Hernando de Soto, Limos (Peru) laisvës ir
demokratijos instituto prezidentas, 2000 m. iðleistoje savo knygoje „Kapitalo misterija: kodël
kapitalizmas triumfuoja Vakaruose ir þlunga kitur“ [3] ypatingà dëmesá skiria nuosavybës
transformavimo á kapitalà problemai. De Soto, prieð paraðydamas ðià knygà, su tyrinëtojø
komanda, kuriai vadovavo, penkerius metus tyrë nuosavybës santykiø ágyvendinimà bei apsaugà ávairiose ðalyse ir priëjo iðvadà, kad besivystanèiø ir buvusiø sovietiniø ðaliø esminë
ekonominë problema yra ne verslumo trûkumas, bet lankstaus nuosavybës teisiø ágyvendinimo mechanizmo, kuris áteisintø turto, kurá, kaip ekonominá potencialà, asmenys norëtø panaudoti pridëtinei vertei kurti besivystanèioje rinkoje, trûkumas.
Turtas gali ne tik betarpiðkai tenkinti fizinius poreikius (þemë, pastatai, prekës gali bûti
naudojami prekybai, gamybai arba þemës ûkiui ir nebûdami kapitalu), bet tas pats turtas,
kaip kapitalas, gali funkcionuoti lygiagreèiai ðalia materialaus pasaulio ir uþtikrinti treèiøjø
asmenø turtines prievoles arba savininkø nuosavybës teises, taip iðnaudodamas savo ekonominá potencialà.
Hernando de Soto kapitalo potencialas vaizdþiai lyginamas su Alberto Einðteino atrasta atome slypinèia milþiniðka atominio sprogimo formos energija. Autoriaus nuomone,
besivystanèiose ir buvusiose sovietinëse ðalyse egzistuoja „negyvas“ kapitalas, t. y. turtas,
taip ir netapæs kapitalu, nes turtà, kurio ekonominiai ir socialiniai aspektai nëra áteisinti formalioje nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemoje, labai sunku padaryti rinkos objektu.

1

118].
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„Capital assets – assets that is expected to be used for a considerable time in a trade or business“ [12, p.

2.1. Formalios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos kûrimo svarba
Turto transformacija á kapitalà yra kompleksinis procesas. Jis prasideda nuo formalios
nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos kûrimo, t. y. nuo plataus ekonominiø ir socialiniø
nuosavybës aspektø apraðymo ir organizavimo, nuo ðios informacijos apsaugos registrø sistemoje bei daiktiniø teisiø titulø fiksavimo. Bûtent formalûs nuosavybës teisiø registrai parodo ekonominæ turto vertæ ir taip leidþia jà lengviau kontroliuoti.
Hernando de Soto apraðo vienà ið turto transformacijos á kapitalà aspektø – verslo
steigimà JAV ir Peru. Jis itin gerai parodo turto transformacijos á kapitalà sudëtingumo lygá
skirtingose ðalyse. Dirbdama 6 valandas per dienà, jo komanda ámonæ JAV ásteigë per ne
visà dienà, o Peru verslo kûrimo procesas buvo itin sudëtingas. Biurokratizmas buvo toks
ásigalëjæs, kad ta pati komanda, veikdama pagal visas taisykles, pildydama ávairias formas
bei gaudama ávairius oficialius leidimus, uþtruko 289 dienas ir iðleido beveik pusantro tûkstanèio doleriø (ði suma daugumai Peru gyventojø bûtø labai didelë). Dël tokiø prieþasèiø, pasak De Soto, didþioji dalis treèiojo pasaulio verslo yra „iðnykusi“ juodojoje rinkoje, o ekonominës problemos gilëja.
2.2. Formalios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos
kûrimas Lietuvoje
Praktika rodo, kad nepakanka tik „perkelti“ tinkamø teisës aktø ið vienos teisinës sistemos á kità. Ne maþiau nei paèiø teisës aktø kokybë yra svarbi tø teisës aktø ágyvendinimo
aplinka ir sàlygos. Reikia pripaþinti, kad formali nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistema
Lietuvoje dar tik kuriama. Nors bendrovës steigimas èia ir nëra toks sudëtingas kaip Peru,
taèiau vis dar já sunkina daugybë biurokratiniø reikalavimø. Nors iðplëtota ástatymø bazë, reguliuojanti akciniø bendroviø veiklà, maþina steigiamøjø dokumentø (ástatø) reikðmæ, nes didþiàjà dalá bendroviø veiklos reguliuoja imperatyvios ástatymø ir poástatyminiø aktø normos
(tai rodo CK 2.47 ir CK 2.83 str. sisteminë analizë), taèiau iki ðiol ástatymus ágyvendinanèios
institucijos (rejestro tarnybos) daþnai këlë nepagrástus reikalavimus steigiamiesiems dokumentams ir reikalavo juose perraðinëti ástatymo nuostatas. Jei steigëjai dokumentuose nurodë ástatymuose nenustatytas nuostatas, jas vertino neigiamai arba labai nepatikliai dël teisinës kompetencijos stokos. Pagrástai kilo klausimas, ar rejestro tarnybø darbuotojai, daþniausia neturintys teisinio ar netgi kitokio aukðtojo iðsilavinimo, gali vertinti steigiamøjø dokumentø teisëtumà – tai buvo nustatyta iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusiuose teisës aktuose1.
Tokios ástatymo nuostatos bei valstybës tarnautojø veiksmø diskrecija sudarë puikias korupcijos gyvavimo sàlygas, nes uþ papildomà atlygá tie patys valstybës tarnautojai daþnai pasisiûlydavo parengti dokumentus, „forma ir turiniu atitinkanèius ástatymà“. Kai pradës veikti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 5 skyriuje ir Lietuvos Respublikos
juridiniø asmenø registro ástatyme nustatytas registras, kuriuo remiantis vienodais principais
registruojami visi juridiniai asmenys, kaupiami, atnaujinami ir perduodami tarpusavyje susijusiems registrams, informacinëms sistemoms ir kitiems naudotojams juridiniø asmenø registravimo duomenys, minëta teisës aktø spraga bus paðalinta. Nuo 2004 m. sausio 1 d. Juridiniø asmenø registro funkcijas atlieka valstybës ámonë Registrø centras. Steigiamøjø dokumentø teisëtumà vertins nebe valstybës tarnautojai, o notarai. Kita vertus, ðiø funkcijø atidavimas notarams neabejotinai didins steigimo iðlaidas ir galbût laikà.
Taigi tenka pripaþinti, kad turto virtimo kapitalu procesas Lietuvoje dar nëra pakankamai sklandus, taèiau pastebimos ir paþangios formalios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos kûrimo tendencijos – Lietuvos registrø centralizacija ir reikalavimø unifikavimas.
1

„Registro tvarkytojas gali atsisakyti įregistruoti juridinį asmenį (…), jeigu: (…) 4) dokumentų forma ar turinys
prieštarauja įstatymams“ (CK 2.68 str. 1 d. [13]).
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3. Kapitalo formavimàsi ir apyvartà uþtikrinanti nuosavybës teisiø
ágyvendinimo sistema
Á kà turëtø bûti atkreiptas dëmesys, formuojant paþangià nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemà? Juk nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistema lemia kapitalo formavimosi bûdus, struktûrà bei naudojimo galimybes. Dël paþangios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos pasiekti rezultatai Vakarø ðalyse liudija, kad svarbiausia besivystanèioms ðalims, prie
kuriø vis dar priskirtina ir Lietuva, yra ne gauti ar pagaminti kuo daugiau turto, o paþinti,
ádiegti ir ágyvendinti formalià teisinæ nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemà, lengvai pasiekiamà kiekvienam þmogui. Tokia sistema turëtø atlikti ðias funkcijas: 1) fiksuoti turto ekonominá potencialà; 2) integruoti ávairialypæ informacijà á vienà sistemà; 3) uþtikrinti asmenø atskaitomybæ; 4) didinti turto apyvartumà; 5) skatinti asmenø ûkiná aktyvumà ir iniciatyvumà; 6)
garantuoti sandoriø apsaugà.
3.1. Turto ekonominio potencialo fiksavimas
Turto virsmas kapitalu parodomas sandoriu, aktu ar kitu áraðu. Svarbi tampa asmens
teisë á namà, o ne pats namas, kaip fizinis objektas. Ið materialaus pasaulio turtas perkeliamas á konceptualià tikrovæ, kurioje veikia kapitalas. Ðiame kitokiø dimensijø pasaulyje formali
nuosavybë yra ne pats namas, bet ekonominë ir socialinë ðio namo koncepcija, materializuota teisinæ reikðmæ turinèiuose þymenyse, kurie apibûdina ne fizines, bet ekonomines ir
socialines turto savybes, kad turtà bûtø galima panaudoti ávairiems tikslams (investuoti arba
uþtikrinti gaunamø investicijoms lëðø gràþinimà, kartu fiziðkai neperduodant paties namo).
3.2. Informacijos integravimas á sistemà
Viena ið prieþasèiø, veikianèiø turto virsmà kapitalu, yra ávairialypës informacijos sujungimas á vienà sistemà. Hernando de Soto, atlikæs tyrimà besivystanèiose ir buvusiose
komunistinëse ðalyse, nustatë, kad në vienoje ið jø nebuvo darnios formalios nuosavybës
teisiø ágyvendinimo sistemos, taèiau egzistavo deðimtys ar net ðimtai iðsisklaidþiusiø organizacijø, eklektiðkai atliekanèiø jos funkcijas. Paþangiose valstybëse visa informacija apie nuosavybës teises yra standartizuota ir universaliai pasiekiama, o paèiai nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemai, iðsivysèiusiai per kelis ðimtmeèius, bûdingas patikimumas bei lankstumas. Nuosavybës teisiø registras (plaèiàja prasme) apsaugo interesus ir uþtikrina atskaitomybæ, suteikdamas reikalingà informacijà, nuorodas bei aptarnaudamas vykdymo mechanizmus. Ði sistema tampa jungiamàja grandimi, padedanèia asmenims turtà ið fizinës tikrovës paversti konceptualia kapitalo, iðnaudojanèio savo ekonominá potencialà, tikrove.
3.3. Asmenø atskaitomybës uþtikrinimas
Formalios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos ádiegimas lemia tai, kad prarandamas savininko anonimiðkumas, ir kartu jis uþtikrina asmeninæ atskaitomybæ, nes asmuo,
neávykdæs ásipareigojimø, gali bûti lengvai atpaþintas, disponavimas jo turtu apribotas, o per
vykdymo mechanizmus iðieðkotos palûkanos bei netesybos. Taip ði sistema apsaugo ne tik
nuosavybæ, bet ir sandorius, kartu skatina asmenis laikytis ástatymø bei sutartiniø ásipareigojimø ir gerbti kitø asmenø teises.
3.4. Turto apyvartumo didinimas
Vienas ið svarbiausiø paþangios nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos poþymiø
yra galimybë pakeisti turto teisiná statusà taip, kad ðis kurtø pridëtinæ vertæ. Skirtingai nei fizinës iðraiðkos turtas, teisës á turtà turëtø bûti lengvai derinamos, skaidomos, tipizuojamos ar
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naudojamos verslo sandoriams skatinti per ásipareigojimus uþtikrinanèià funkcijà. Turto apraðymas tipinëmis kategorijomis integruotoje formalioje nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemoje suteikia galimybæ standartizuoti skirtingas nuosavybës teisës rûðis. Be to, tipiniø
formaliø nuosavybës dokumentø turinys turi palengvinti atskirø turto poþymiø vertinimà.
Taigi standartø naudojimas paþangioje nuosavybës teisës ágyvendinimo sistemoje labai sumaþina turto perdavimo ir mobilizavimo iðlaidas bei terminus.
3.5. Asmenø ûkinio aktyvumo ir iniciatyvumo skatinimas
Formali nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistema paprastai ir nebrangiai uþtikrina patikimà informacijà apie asmenø turto titulus bei to turto poþymius. Padarydama informacijà
apie turtiniø teisiø kaitos istorijà bei jø savininkus lengvai suþinomà, ði sistema sukuria Vakaruose atskaitingø ir patikimø bei lengvai identifikuojamø verslininkø bendruomenæ. Ði informacija kartu su teisinëmis priemonëmis yra pagrindas valdyti rizikà, jà skaidyti draudimo
priemonëmis ir uþtikrinti prievoles daikto savininko teisës naudotis daiktu apribojimais. Taigi
pagrindinis ðios sistemos laimëjimas yra pastebimas asmenø ûkinio aktyvumo didëjimas,
nes eiliniam ðalies gyventojui suteikiama galimybë kurti ryðius su vieðuoju ir privaèiuoju
sektoriais ágyti papildomø prekiø ir paslaugø.
3.6. Sandoriø apsauga
Viena ið svarbiausiø prieþasèiø, ágalinanti nuosavybës teisiø ágyvendinimo priemones
veikti sistemingai, yra titulø, aktø, daiktiniø teisiø ribojimo ir to, kas apraðo ekonomiðkai
svarbius turto aspektus, áraðø pastovumas ir apsauga. Tai valstybiniø ar jø ágaliotø institucijø
funkcija. Duomenø áraðai turi áspëti kiekvienà, ketinantá panaudoti turtà, jei ðis turtas yra
ákeistas, pagrástas servitutu, nuomojamas, susijæs su ásiskolinimu ar suvarþyta jo apyvarta
dël bankroto, paminklosaugos, aplinkosaugos ar kitø specialiøjø reikalavimø. Kita vertus,
nepaisant vieðos áraðø apskaitos sistemos, daugelio kitø privaèiø sistemø (pvz., turto vertintojø, nekilnojamojo turto agentûrø, draudimo bei kt.) veikla taip pat turëtø bûti plëtojama,
kad padëtø sandorio ðalims mobilizuoti, perduoti, ávertinti bei nustatyti turto titulus, lanksèiai
ir patikimai kurianèius pridëtinæ vertæ. Nors ði sistema apsaugo ir paèià nuosavybæ, ir sandorius, taèiau akivaizdu, jog Vakarø sistemoje yra iðskiriama bûtent sandoriø apsaugos funkcija. Besivystanèiose ðalyse, kuriose teisë ir valstybinës institucijos yra áspraustos á kolonijinës ir archaiðkos romënø teisës rëmus, kurie saugo tik nuosavybæ, ði sistema daþniausia
padeda reguliuoti tik paveldëjimo santykius ir atlieka tik palikëjo valios ágyvendinimo prieþiûrà.

4. Kapitalo kaupimà bei struktûrà lemiantys veiksniai
Akivaizdu, kad kiekvienos ðalies ekonominë paþanga priklauso nuo veiksmingo kapitalo kaupimo ir paskirstymo. Formalios teisinës nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistemos
sukûrimas ir ádiegimas yra ne vienintelis veiksnys, veikiantis turto kapitalizacijà, taèiau jis
daugiausia lemia kapitalo rinkà, kurios funkcionavimo prielaida – lanksèios ir sudëtingos
rinkø reguliavimo priemonës: prievoliø uþtikrinimo, ámoniø veiklos, nuosavo ir skolinto kapitalo investuotojø apsaugos teisinio reguliavimo formos bei kompetentingas ðiø teisës aktø
taikymas.
Tradiciðkai kapitalas yra skirstomas á investuotà (nuosavà) ir skolintà. Taèiau kokie
veiksniai lemia kapitalo struktûrà – vienos ar kitos rûðies kapitalo dominavimà rinkoje? Kapitalo rûðiø apyvarta rinkoje priklauso nuo kapitalo prieinamumo, jo kainos (palûkanø), administravimo iðlaidø ir teisës aktø apribojimø. Administruoti skolintà kapitalà daþniausia yra
daug paprasèiau ir pigiau, taèiau jis yra ne toks pasiekiamas, ypaè tiems, kurie negali pasiûlyti prievoliø uþtikrinimo priemoniø. Be to, teisës aktai, reglamentuojantys ribotos turtinës
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atsakomybës juridiniø asmenø veiklà, nustato papildomus reikalavimus – tam tikrà skolinto
kapitalo santyká su juridinio asmens nuosavu kapitalu. Investicinis (nuosavas) kapitalas yra
universalesnis, jo administravimo iðlaidos gali bûti nedidelës, ypaè uþdarosiose akcinëse
bendrovëse, kur yra maþas akcininkø skaièius. Be to, investicinis kapitalas atlieka ir uþtikrinamàjà funkcijà, nes jis pritraukia skolintà kapitalà.
nuosavas įmonės
kapitalas
skolintas įmonės
kapitalas

1) administravimo išlaidos
2) teisės aktų apribojimai
3) prieinamumas
4) kaina (palūkanos)

3 pav. Ámonës kapitalo kilmës priklausomybë nuo rinkos veiksniø

Koks turëtø bûti kapitalo teisinis reguliavimas, skatinantis ir investuoto, ir skolinto kapitalo rinkø augimà? Á kà turëtø orientuotis verslo teisës normos, kad atitiktø ir uþtikrintø investuotojø teises ir lûkesèius, veiktø ekonomikos augimà per kapitalo rinkø mobilizavimà?
4.1. Nuosavo kapitalo kaupimà lemiantys veiksniai
1998 metais paskelbtame tyrime [14] pastebima, jog vertinant nuosavo kapitalo kaupimo bei savininko teisiø ágyvendinimo teisiná mechanizmà, turëtø bûti atsiþvelgiama á tokius
esminius kintamuosius, kurie turëtø bûti pastebimi teisës aktuose ir praktikoje:
• ar teisës aktuose áteisintas principas „viena akcija – vienas balsas“;
• ar yra numatyta galimybë balsuoti su ágaliojimu;
• ar yra galimybë apginti paþeistas teises;
• ar privaloma sumokëti dividendus smulkiesiems akcininkams.
Apibendrinant minëtus kintamuosius, bûtina pastebëti, jog teisës aktai, áteisinantys
principà „viena akcija – vienas balsas“1 bei sudarantys galimybæ smulkiesiems akcininkams
apginti paþeistas teises, skatina investuoti2 bei didina nuosavo kapitalo rinkà. Galimybë per1
Daugelyje šalių teisės aktais remiasi balsavimo akcijomis principas „viena akcija – vienas balsas“, tačiau yra
ir išimčių. Įstatuose gali būti nustatoma, jog privilegijuotųjų akcijų savininkai neturi balsavimo teisės, tačiau visų
paprastųjų akcijų savininkams balsuojant turi būti užtikrinamos vienodos teisės. Prancūzijoje galimos akcijos su
dviguba balsavimo teise, o Švedijoje teisės aktų leidžiamos akcijos, kurių balsavimo teisės gali būti iki dešimties
kartų didesnės. Anglijoje tokios akcijos neuždraustos, tačiau nėra paplitusios.
2
Investuotojų įsitikinimas, kad jų kapitalas bus apsaugotas nuo bendrovės valdymo organų ar dominuojančiojo akcininko piktnaudžiavimo, lėšų iššvaistymo, yra labai svarbus kapitalo rinkos faktorius. Bendrovės
valdybai, administracijai ar dominuojančiajam akcininkui gali atsirasti galimybių veikti bendrovės vardu, tačiau
tenkinti tik savo interesus smulkiųjų akcininkų interesų sąskaita.
Vienas iš būdų akcininkams įgyvendinti ir apsaugoti savo teises yra galimybė inicijuoti teisminį arba administracinį procesą prieš bendrovės administraciją, valdybą, dominuojantįjį akcininką. Kaip rodo kitų šalių patirtis,
svarbus akcininkų teisių apsaugos lygį įrodantis faktorius yra veiksmingų pažeistų teisių gynybos priemonių,
nereikalaujančių didelių išlaidų ir laiko, egzistavimas. Smulkiųjų akcininkų pasitikėjimas kapitalo rinka auga, kai
teisinė sistema turi mechanizmus, leidžiančius akcininkams kreiptis į teismą, jei yra rimtas pagrindas manyti, kad
jų teisės buvo pažeistos.
Iki 1998 m. Lietuvoje akcininkai ieškinius galėjo reikšti labai ribotai, nes bylose, kuriose buvo ginčijamas
bendrovės sandoris, akcininkas buvo laikomas netinkama šalimi. 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo apžvalgos „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas, kuriose paskolos sutarčių
įvykdymas užtikrintas įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartimis“ 4 dalyje teismas nurodė, kad sandorius gali
ginčyti tik materialinio teisinio santykio dalyviai – sutarties šalys. Akcininkai yra tik akcijų, o ne bendrovės turto
savininkai. Akcininkas nėra bendrovės vardu sudaryto sandorio subjektas, iš šio sandorio neatsiranda jo civilinės
teisės ar pareigos, todėl jis neturi teisės reikšti ieškinio. Savo teises jis realizuoja per visuotinį akcininkų susirinkimą.
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duoti balsavimo teises ar balsuoti per ágaliotiná1 taip pat skatina investuoti, nes maþina balsavimo iðlaidas bei didina smulkiøjø akcininkø dalyvavimo ámonës valdyme bei kontrolës galimybes per grupinæ veiklà. Vis dëlto teisës aktai, reikalaujantys sumokëti privalomus dividendus akcininkams (Lietuvoje nenumatyta) pirmiausia yra skirti kompensuoti ir apsaugoti investuotojus, taèiau, kita vertus, ðiø teisës normø veikimas gali daryti neigiamà átakà rinkos
kapitalizacijai dël to, kad maþina ámoniø galimybæ plëstis, kartu maþina pakartotinio investavimo pajamas.
4.2. Skolinto kapitalo kaupimà lemiantys veiksniai
Minëtas tyrimas [14] iðskyrë ðiuos skolinto kapitalo kaupimui svarbiausius kintamuosius:
• ar ákeitimu apsaugotos prievolës yra patenkinamos pirmiausia;
• ar ávykus bankrotui bei reorganizavimui, iðlieka ámonës valdymo organai, jø nariai;
• ar ámonei iðkëlus bankroto bylà, sustabdomas prievoliø vykdymas, „uþðaldomas“
ámonës turtas.
Pripaþástama, kad pirmasis ið ðiø kintamøjø – ákeitimu apsaugotø prievoliø patenkinimas pirmiausia, kaip vienas ið ákeitimo teisinio reguliavimo komponentø, yra svarbiausias,
Taigi iki 1998 m. akcininkų teisės Lietuvoje ginti pažeistas teises buvo labai ribotos, o tai, be abejo, padarė
žalos Lietuvos kapitalo rinkai. Dominuojantiesiems akcininkams bei bendrovės valdymo organams buvo
sudarytos visos galimybės piktnaudžiauti savo galiomis bendrovėse, todėl smulkieji akcininkai prarado iki to laiko
ir taip labai silpną, nesusiformavusį pasitikėjimą akcijomis ir kitu finansiniu turtu, galinčiu duoti pajamų. 1998 m.
balandžio 17 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams ir papildymams,
išplėstos akcininkų teisės ginčyti bendrovės veiksmus. Buvo įteisinta bendrovės akcininko teisė skųsti teismui
direktoriaus sudaromus sandorius, kurie viršija jo kompetenciją, normalią ūkinę riziką, bei reikalauti atlyginti dėl
tokio sandorio patirtą žalą (1998 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. VIII–666 „Akcinių bendrovių įstatymo redakcija“ 29 str.
11 d.). 2001 m. įsigaliojęs Akcinių bendrovių įstatymas (toliau – ABĮ) dar išplėtė akcininkų teises kreiptis teisminės
gynybos. ABĮ 20 straipsnis nustatė, kad akcininkai turi teisę apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo,
stebėtojų tarybos, valdybos bei administracijos vadovo sprendimus ar veiksmus. Be to, vienas ar keli akcininkai
be atskiro įgaliojimo turi teisę reikalauti ir kitiems akcininkams padarytos žalos atlyginimo, tai anksčiau
galiojusiose ABĮ redakcijose nebuvo numatyta.
Daugelyje šalių prieita prie išvados, kad alternatyvios ginčų sprendimo procedūros, vykdomos vertybinių
popierių rinką reguliuojančių organų, bent jau kaip pirmos instancijos, yra veiksmingas ginčų reguliavimo
metodas.
1
Šiuo metu visuotinai įteisintos balsavimo bei balsavimo teisės perdavimo sutartys. Kaip akcininkų atstovai
tokiose sutartyse vis dažniau yra bankai ir kitos kreditinės įstaigos. Remdamiesi balsavimo sutartimis, stambieji
akcininkai, turintys didelę įtaką valdymo organams, arba bankai dar labiau sustiprina savo pozicijas. Bankai turi
itin didelę įtaką, ypač Vokietijoje. Bankai, juridiškai atstovaujantys smulkiesiems akcininkams, formaliai veikiantys
šių akcininkų naudai, dažnai primeta savo valią daugeliui bendrovių. Balsavimo sutarčių instituto plėtrai didelę
reikšmę turi akcininkų skaičiaus gausėjimas.
Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacijos (OECD) 1995 m. paskelbtuose bendrovės valdymo
principuose rekomenduojama, kad balsavimo galimybė per įgaliotuosius asmenis, kaip ir balsavimo galimybė iš
anksto, raštu būtų nustatyta visose šalyse, nes tai sudaro galimybę smulkiesiems bei užsienio šalių akcininkams
dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir priimti sprendimus. Be to, kapitalo tarp šalių judėjimas verčia
ieškoti galimybių dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti naudojantis šiuolaikinėmis
ryšio priemonėmis.
Ar leidžiami susitarimai tarp
Ar galima balsuoti iš anksto
Ar galima balsuoti per įgaliotinį?
Šalis
akcininkų dėl balsavimo?
paštu?
Lietuva
Taip. Jei tokia galimybė numatyta Taip. Akcininko fizinio asmens
Taip. CK numato akcininkų
įstatuose, gali užpildyti bendrąjį
įgaliojimas turi būti patvirtintas
balsavimo sutartis, tačiau jose
balsavimo biuletenį.
notaro, o akcininko juridinio
negali būti numatyta, kad
asmens įgaliojimas – jo vadovo
balsuojama ar susilaikoma už
parašu ir antspaudu.
atlyginimą.
Taip
Taip. Jei akcininkas už tai
Prancūzija Taip. Akcininkui siunčiamas
negauna kompensacijos
specialus formuliaras ir
pinigais.
dokumentai, kuriuose įvardijamas
sprendimų turinys.
Vokietija
Ne.
Taip.
Taip.
Anglija
Paprastai ne. Balsuojama keliant Tik kai yra įmonių grupės.
Taip, bet nėra įprasta.
rankas.
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atsiþvelgiant á naudojimosi ðia teisine priemone iðlaidas, operatyvumà bei veiksmingumà.
Kai kuriose ðalyse (ir Lietuvoje), iðkëlus ámonei bankroto bylà iki bylos iðnagrinëjimo, sustabdomas ámonës prievoliø vykdymas netgi ákeitimu apsaugotiems reikalavimams, tai neabejotinai didina kreditoriø rizikà ir kredito aptarnavimo iðlaidas, be to, neigiamai veikia skolinto kapitalo rinkà. Taèiau per ámonës bankroto procedûros laikotarpá buvusiø ámonës valdymo organø nariø tolesnis ámonës administravimas (Lietuvoje nenustatyta) neigiamai veikia
perspektyvius kreditorius.

Iðvados
1. Kapitalo koncentracijos procesai XIX amþiuje lëmë tai, kad áprasta statiškos teisinës
nuosavybës samprata, iðreikðta valdymo dominavimu, buvo pakeista dinamiškąja nuosavybës samprata, iðsiskirianèia naudojimo dominavimu.
2. Turtas, kaip nuosavybës teisës objektas, gali betarpiðkai tarnauti fiziniams
poreikiams tenkinti, nebûdamas kapitalu, taèiau tas pats turtas gali funkcionuoti lygiagreèiai
ðalia materialaus pasaulio kaip kapitalas, pavyzdþiui, uþtikrinantis treèiøjø asmenø prievoles
arba savininkø nuosavybës teises ir taip iðnaudojantis savo ekonominá potencialà.
3. Kapitalas, apimdamas turto materialøjá matmená, kartu gali sukurti pridedamàjà
vertæ, papildomà pajamø srautà. Vis dëlto kapitalo potencialas yra pasyvus, kol nuosavybës
teisiø ágyvendinimo procese neágyja lanksèios formos, nes tam, kad turtas virstø kapitalu ir
civilinëje apyvartoje kurtø pajamø srautà, jis turi bûti tam tikru bûdu objektyvizuotas ir formalizuotas.
4. Viena ið prieþasèiø, veikianèiø turto virsmà kapitalu, yra ávairialypës informacijos sujungimas á vienà sistemà. Kapitalo formavimàsi ir apyvartà uþtikrinanti nuosavybës teisiø ágyvendinimo sistema, apimanti ir juridiniø asmenø registrà, yra jungiamoji grandis, padedanti
asmenims turtà, kaip fizinës tikrovës objektà, paversti konceptualios kapitalo, iðnaudojanèio
savo ekonominá potencialà, tikrovës objektu. Formali nuosavybë jau yra ne fizinis objektas,
bet ekonominë ir socialinë ðio objekto koncepcija, materializuota teisinæ reikðmæ turinèiuose
þymenyse, kad já bûtø galima panaudoti ávairiems tikslams (investuoti arba uþtikrinti gaunamø investicijoms lëðø gràþinimà). Dël to turto teisinis statusas tampa nesunkiai pakeièiamas, o turto titulai, skirtingai nei pats turtas (fizine iðraiðka), lengvai derinami, skaidomi, mobilizuojami ar naudojami verslo sandoriams skatinti uþtikrinamàja funkcija.
5. Teisës normos, atitinkanèios ir uþtikrinanèios skolinto ir nuosavo kapitalo investuotojø teises ir lûkesèius, veikia kapitalo rinkø mobilizavimà bei struktûrinius pasikeitimus.
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The article approaches an issue of capital as legal phenomenon, the particular consideration
taking to conception and structure of capital. Because of lack of such analysis in local and foreign
legal literature, lawyers do not use the term of “capital” or misuse it. The objectives of this article is to
reveal the conception of capital from the historical development of property and capital doctrine
perspectives, ascertain relation of property and capital and explain legal aspects of process of property
transformation to capital, to propose the model of formal property rights system, which would
promote the process of property transformation to capital, also to detect the criteria settled in legal
acts that determine the capitalization and capital accumulation processes.
This article shows that the main feature of capital is to produce the flow of income, but the
economic potential of capital is passive while during the process of implementation of property rights
obtains the flexible form as in order property would produce the flow of income it should be in some
way objectified and formalized. Formal property is not the material object but economical and social
conception that is materialized in legal titles, registered in one system. On the other hand the
capitalization and accumulation of equity and debt capital depends on some criteria settled in legal
acts.
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