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Kaunas 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,  

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų 

J. J. ir R. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2021 m. balandžio 29 d. nutarties civilinėje 

byloje Nr. e2YT-8840-475/2021 pagal pareiškėjų J. J. ir R. J. skundą suinteresuotiems asmenims 

antstolei A. A. ir R. P. dėl antstolio veiksmų. 

 

Teismas 

 

n u s t a t ė : 

 

I .  Ginčo esmė  

 

1. Pareiškėjai (skolininkai) J. J. ir R. J. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydami panaikinti 

antstolės A. A. 2021 m. vasario 22 d. patvarkymą dėl prašymo netenkinimo Nr. S-21-36-4619 

vykdomojoje byloje Nr. 0036/21/00116 ir patenkinti pareiškėjų prašymą pratęsti terminą 

sprendimo įvykdymui ir leisti išsikelti iš gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina), iki 2021 m. 

birželio 1 d. 

2. Pareiškėjai nurodė, kad neginčija savo pareigos išsikelti iš gyvenamųjų patalpų, tačiau per 

nurodytą terminą to padaryti neturėjo jokių galimybių. Atsižvelgiant į tai, antstolei buvo pateiktas 

prašymas leisti išsikelti iki 2021 m. birželio 1 d. Antstolė 2021 m. vasario 24 d. patvarkymu 

prašymo netenkino visiškai nevertindama priežasčių, dėl kurių buvo prašoma atidėti sprendimo 

vykdymą. Pareiškėja vykdo individualią veiklą pagal pažymą, tačiau dėl COVID-19 pandemijos 

ir dėl jos paskelbto karantino iš savo vykdomos veiklos negavo jokių pajamų. Pareiškėjo 

vienintelės pajamos – 206 Eur senatvės pensija ir 43,44 Eur nukentėjusių asmenų valstybinė 

pensija. Iš pareiškėjų gaunamų pajamų išieškoma antstolio M. P. vykdomosios bylose Nr. 

0123/18/01070, 0123/21/00096, 0123/21/00097. Dėl paskelbto karantino pareiškėjai negalėjo 

susirasti ne tik darbo ir atnaujinti veiklos, bet ir atlyginti R. P. priteistą skolą bei susirasti naują 

būstą. Pareiškėjai kito nekilnojamojo turto, kur galėtų gyventi, neturėjo. Pareiškėjams bandant 

įvykdyti antstolės raginimą ir išsikelti, sutriko pareiškėjo sveikata – 2021 m. kovo 1 d. jam buvo 

kviesta greitoji medicininė pagalba, 2021 m. kovo 2 d. lankėsi pas šeimos gydytoją. Dėl nustatytos 

ligos, kuri nėra chroniška, pareiškėjai negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimo išsikelti iki 2021 

m. kovo 4 d. 
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3. Suinteresuotas asmuo antstolė A. A. 2021 m. kovo 10 d. patvarkymu Nr. S-21-36-5996 pareiškėjų 

skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla Nr. 0036/21/00116 perdavė nagrinėti Kauno 

apylinkes teismui. Patvarkyme nurodė, kad 2019 m. lapkričio 15 d. turto pardavimo iš varžytynių 

aktu, nekilnojamojo turto (žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kitų inžinerinių 

statinių)  nuosavybė perėjo išieškotojui, 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsiteisėjo teismo sprendimas dėl 

skolininkų iškeldinimo. Skundo teiginiai, kad negali įvykdyti teismo sprendimo ir antstolio 

reikalavimų dėl šalyje paskelbto karantino, nepagristi, kadangi skolininkai teismo sprendimo 

nevykdė ir nesant paskelbtam karantinui (karantinas paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 

m. birželio 1 d. ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. tebesitęsia). Nors teismo sprendimo vykdymas dėl 

iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų sukelia stresą skolininkams ir turi neigiamų pasekmių jų 

sveikatai, tačiau iš to, kad pareiškėjas nebuvo hospitalizuotas ir kreipimosi į gydytoją dieną po 

apžiūros išleistas namo, neturėtų būti priežastis atidėti ar stabdyti vykdymo veiksmus. Antstolė 

atkreipė dėmesį, kad išieškotojas negali naudotis jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu daugiau 

nei metus, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 15 d. dėl skolininkų neteisėtų veiksmų. 

4. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. P. atsiliepime į pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų 

nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo sveikatos būklė susijusi su senyvu amžiumi, kuri net ir 

vartojant medikamentus iš esmės nepagerės, bei nėra tokia, dėl kurios jis negalėtų judėti ar būtų 

neveiksnus, o pareiškėjų finansinė padėtis nėra vienas iš pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626–627 straipsniuose. Nesutikimo motyvai pagrįsti 

nurodytomis aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, kad dėl sunkios finansinės padėties varžytinių būdu 

buvo parduotas pareiškėjų būstas, pagrįstai galima teigti, jog pareiškėjų finansinė padėtis ir 

pasibaigus karantinui nepasikeis, nes vienas iš pareiškėjų yra pensininkas, o kitas greitu metu 

tokiu taps. Taigi nėra pagrindo tikėtis, kad nukėlus išsikėlimo terminą, pareiškėjų pajamos 

padidės nepriklausomai nuo karantino atšaukimo ar pratęsimo. Pareiškėjai sąmoningai 

piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, ribodami R. P. teisę įgyvendinti savo nuosavybės teisę 

į namą ir siekdami užtęsti iškeldinimo procesą. 

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 

 

5. Kauno apylinkės teismas 2021 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjų skundą dėl antstolio 

veiksmų atmetė; šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikino 2021 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje 

byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės A. A. priverstinio vykdymo 

(iškeldinimo) procesą vykdomojoje byloje Nr. 0036/21/00116 iki bus išnagrinėtas pareiškėjų 

skundas dėl antstolio veiksmų. 

6. Teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su pastangomis 

ne kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, bet vilkinti vykdymo procesą dėl iškeldinimo iš 

gyvenamųjų patalpų, remiantis paskelbta COVID-19 situacija Lietuvoje. 

7. Teismas pažymėjo ir tai, kad net ir atmetus pareiškėjų pareiškimą dėl sprendimo už akių 

peržiūrėjimo Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-4855-921/2020, pareiškėjai nedėjo 

jokių pastangų kuo greičiau įvykdyti priimtą teismo sprendimą, t. y. byloje nėra duomenų, kad 

pareiškėja bandė ieškotis darbo ar kreipėsi į valstybės institucijas dėl socialinio būsto suteikimo. 

8. Teismas konstatavo, kad vykdymo veiksmų atidėjimas šioje vykdomojoje byloje ne tik pažeistų 

išieškotojo interesus, bet ir užkirstų kelią kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį 

sprendimą, kadangi tenkinus pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų ir pratęsus Lietuvos 

Respublikoje karantiną po 2021 m. birželio 1 d., pareiškėjai galimai vėl kreiptųsi į antstolį dėl 

vykdymo veiksmų atidėjimo vėlesniam laikotarpiui. 
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9. Teismas sprendė, kad antstolė pagrįstai ir teisėtai priėmė sprendimą vykdymo veiksmų neatidėti, 

todėl padarė išvadą, jog skunde nurodyti motyvai nelaikytini pakankamu pagrindu panaikinti 

antstolės priimtą patvarkymą. 

10. Teismas nenustatė, kad antstolė būtų pažeidusi proceso teisės normas, ir nurodė, jog antstolė veikė 

pagal jai suteiktus įgalinimus, neviršijo savo kompetencijos, priėmė teisėtą, pagrįstą bei 

motyvuotą sprendimą, kurio panaikinti, pareiškėjų skunde išdėstytais motyvais, nėra teisinio 

pagrindo. 

11. Teismas, atsižvelgęs į CPK 443 straipsnio 6 dalį, suinteresuoto asmens prašymo dėl bylinėjimosi 

išlaidų priteisimo netenkino. 

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai 

 

12. Atskirajame skunde pareiškėjai J. J. ir R. J. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2021 m. 

birželio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolės 2021 m. vasario 22 d. 

patvarkymą dėl prašymo netenkinimo Nr. S-21-36-4619 ir patenkinti pareiškėjų prašymą pratęsti 

terminą sprendimo įvykdymui, leistis išsikelti iš gyvenamųjų patalpų iki 2021 m. birželio 1 d. 

Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: 

12.1. Dėl šalyje paskelbto karantino, įstaigos, įskaitant valstybines įstaigas, antstolių kontoras ir 

net Kauno apylinkės teismą, neteikia paslaugų fizinio kontakto būdu. Taigi visi prašymai 

turi būti teikiami elektroniniu paštu arba per Elektroninius valdžios vartus, tačiau 

pareiškėjai nesinaudoja nei elektroniniu paštu, nei elektronine bankininkyste ir elektroniniu 

parašu, kurie reikalingi asmens tapatybei nustatyti, o tai labai apsunkina operatyvų 

dokumentų, prašymų padavimą ir atsakymų gavimą. Teismas visiškai nevertino, kad dėl 

amžiaus ir žinių stokos pareiškėjai neturi galimybės nei kreiptis į Užimtumo tarnybą, nei 

dėl socialinio būsto gavimo. 

12.2. Teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad raginimo įvykdyti sprendimą laiku buvo 

CPK 627 straipsnyje nustatyti pagrindai. Pareiškėjams bandant įvykdyti antstolio raginimą 

ir išsikelti, sutriko pareiškėjo sveikata. 

13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. P. prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti 

bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo tuos pačius argumentus, kurie buvo 

nurodyti teikiant atsiliepimą į pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų. Papildomai nurodoma, 

kad pareiškėjų teiginiai, jog dėl žinių stokos pareiškėjai neturi galimybės kreiptis į valstybines 

institucijas atrodo prieštaringai, kuomet pateikiami teismui sudėtingi procesiniai dokumentai 

paruošti kompiuteriu paskutinėmis procesinių dokumentų pateikimo termino dienomis. 

 

Teismas 

 

k o n s t a t u o j a : 

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 

 

14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas 

bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). 

Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 

338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos 

teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat 

absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta. 
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15. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų 

skundas dėl antstolės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. 

16. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje 

įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Taigi vykdymo 

proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas 

teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas 

bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad 

antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai 

apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų 

interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio 

pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai 

įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Antstolio pareiga 

siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, kad 

nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-

706/2016). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi įvertinti, ar konkrečioje 

vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms, antstolis nepažeidė jo veiklos 

principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

17. Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/21/00116 nustatyta, kad antstolė A. A. atlieka vykdymo veiksmus 

pagal Kauno apylinkės teismo 2021 m. sausio 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-4855-921/2020 dėl 

priverstinio iškeldinimo R. P. naudai. Minėtas vykdomasis raštas antstolės kontoroje buvo 

priimtas vykdyti 2021 m. sausio 28 d. patvarkymu dėl priverstinio iškeldinimo ir vykdymo išlaidų 

išieškojimo Nr. S-21-36-2690, kuriuo skolininkai J. J. ir R. J. buvo informuoti, kad per 30 dienų 

nuo procesinių dokumentų gavimo turi įvykdyti teismo sprendimą, t. y. išsikelti iš gyvenamųjų 

patalpų, esančių (neskelbtina), ir sumokėti vykdymo išlaidas į antstolės depozitinę sąskaitą. 2021 

m. vasario 10 d. antstolės kontoroje buvo gautas skolininkų 2021 m. vasario 9 d. prašymas dėl 

iškeldinimo termino pratęsimo, kuris 2021 m. vasario 22 d. patvarkymu Nr. S-21-36-4619 

patenkintas nebuvo ir dėl kurio skolininkai 2021 m. kovo 3 d. pateikė skundą, prašydami šį 

patvarkymą panaikinti ir patenkinti prašymą, pratęsiant termino sprendimo įvykdymui ir leisti 

išsikelti iš gyvenamųjų patalpų iki 2021 m. birželio 1 d. 

18. Antstolė A. A. 2021 m. kovo 10 d. priėmė patvarkymą Nr. S-21-36-5996, kuriuo skolininkų 

prašymo netenkino. Atsisakymas tenkinti prašymą dėl vykdymo veiksmų atidėjimo buvo 

grindžiamas tuo, kad skolininkai teismo sprendimo nevykdė šalyje ir nesant paskelbto karantino, 

todėl jų teiginiai dėl to, kad esant šalyje paskelbtam karantinui, jie negali išsikelti, yra nepagrįsti, 

o tai, jog pareiškėjas nebuvo hospitalizuotas ir kreipimosi į gydytoją dieną po apžiūros išleistas 

namo, neturėtų būti priežastis atidėti ar stabdyti vykdymo veiksmus. 

19. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų 

atmetė, nes sprendė, jog pareiškėjai, remdamiesi Lietuvoje paskelbta COVID-19 situacija, 

prašymu dėl vykdymo veiksmų atidėjimo siekia ne kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, o 

vilkinti vykdymo procesą. Teismas, nenustatęs, kad pareiškėja būtų bandžiusi ieškotis darbo ar 

kreiptis į valstybės institucijas dėl socialinio būsto suteikimo, konstatavo, jog pareiškėjai nedėjo 

jokių pastangų kuo greičiau įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Pirmosios instancijos teismo 

vertinimu, vykdymo veiksmų atidėjimas šioje vykdomojoje byloje ne tik pažeistų išieškotojo 

interesus, bet ir užkirstų kelią kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį sprendimą. 

20. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad 

Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-4855-921/2020 2020 m. rugpjūčio 5 d. 

sprendimu už akių ieškovo R. P. ieškinį tenkino visiškai – iškeldino atsakovus J. J. ir R. J.  iš 

gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; priteisė 

ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 372,50 Eur, bylinėjimosi išlaidų; priteisė valstybei 
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iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 8,06 Eur, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų 

įteikimu. Sprendimas už akių įsiteisėjo 2020 m. rugpjūčio 26 d. Kauno apylinkės teismui 2020 

m. rugpjūčio 27 d. teismui buvo pateiktas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kurio 

teismas civilinėje byloje Nr. e2-24617-921/2020 2020 m. spalio 14 d. nutartimi netenkino. Ši 

nutartis įsiteisėjo 2020 m. gruodžio 22 d. Kauno apygardos teismui civilinėje byloje Nr. e2S-

1976-587/2020 2020 m. gruodžio 22 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2020 m. spalio 14 d. 

nutartį palikus nepakeistą. 

21. Atskirajame skunde apeliantai nurodo, kad nesinaudoja nei elektroniniu paštu, nei elektronine 

bankininkyste ir elektroniniu parašu, kas labai apsunkina operatyvų dokumentų, prašymų 

padavimą ir atsakymų gavimą, o teismas visiškai nevertino, kad dėl amžiaus ir žinių stokos 

pareiškėjai neturi galimybės nei kreiptis į Užimtumo tarnybą, nei dėl socialinio būsto gavimo. 

Taip pat nurodo, kad teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, jog raginimo įvykdyti sprendimą 

laiku buvo CPK 627 straipsnyje nustatyti pagrindai. Pareiškėjams bandant įvykdyti antstolio 

raginimą ir išsikelti, sutriko pareiškėjo sveikata. 

22. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs skundo argumentus sprendžia, 

kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl 

priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo 

skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų. 

23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos sustabdymas pagal 

diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: 

privalomąjį (CPK 626 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Antstolis privalo 

sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra Civilinio proceso kodekso 

626 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais Civilinio proceso kodekso 

627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl 

vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 

30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013). Pažymėtina, kad vykdomoji byla gali būti 

sustabdyta tik esant įstatyme nustatytam pagrindui. Tuo tarpu antstolis, spręsdamas vykdomosios 

bylos sustabdymo klausimą, privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo 

iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, 

užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo 

proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis). 

24. CPK 626 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais 

atvejais: skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, 

kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir 

pareigų perėmimas (1 punktas); skolininkui netekus veiksnumo (2 punktas); iškėlus skolininkui 

bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto 

ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui (3 punktas); skolininkui bankui ar Centrinei kredito 

unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą) (4 punktas); gavęs išieškotojo ir skolininko 

sudarytą taikos sutartį (5 punktas); kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu 

pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus 

sprendimus) (6 punktas). CPK 626 straipsnio 2 dalis nustato, kad antstolis privalo sustabdyti turto 

realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą šiais atvejais: kai fiziniam ar juridiniam asmeniui 

laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės 

apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (1 punktas); 

kai turtas areštuotas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus 

(2 punktas); kai teismas nutartimi sustabdo areštuoto turto realizavimą (3 punktas); kai įkaito 

turėtojas ar hipotekos kreditorius neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma atitinkamai iš 

įkeisto turto ar hipoteka įkeisto turto (4 punktas); kai fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis 
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realizuotinas turtas Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka paimamas siekiant 

užtikrinti galimą šio turto konfiskavimą (5 punktas). 

25. CPK 627 straipsnyje yra nustatyta, jog antstolis taip pat gali visiškai ar iš dalies sustabdyti 

vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus šiais atvejais: kai raštu prašo išieškotojas (1 

punktas); skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo 

įstaigos (2 punktas); kai skolininkas gydosi ligoninėje (3 punktas); kai paskelbta skolininko 

paieška (CPK 620 straipsnis) (4 punktas); kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos 

narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška (5 punktas); teismui 

išreikalavus vykdomąją bylą (6 punktas); kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinio 

tvarumo įstatymo nuostatomis skolininkui ar išieškotojui yra atliekami finansų sektoriaus 

subjekto pertvarkymo veiksmai (7 punktas). 

26. Įvertinus privalomuosius ir fakultatyviuosius vykdomosios bylos sustabdymo (vykdymo veiksmų 

atidėjimo) pagrindus, matyti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti 

pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų ir esant pagrįstam pagrindui konstatavo, kad antstolė 

nepažeidė proceso teisės normų, veikė pagal jai suteiktus įgalinimus, neviršijo savo 

kompetencijos, priėmė teisėtą, pagrįstą bei motyvuotą sprendimą, kurio panaikinti, pareiškėjų 

skunde išdėstytais motyvais, nėra teisinio pagrindo, o pareiškėjai prašymu dėl vykdymo veiksmų 

atidėjimo siekia ne kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, o vilkinti vykdymo procesą. 

Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo su tuo nesutikti. 

27. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjai visais būdais mėgina atidėti išsikėlimą iš 

suinteresuoto asmens R. P. nuosavybės, nors sprendimas už akių dėl iškeldinimo yra įsiteisėjęs 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjai turėjo visas sąlygas 

ir galimybes išsikelti, tačiau remdamiesi Lietuvoje paskelbtu karantinu dėl COVID-19 

pandemijos, teigia, jog išsikelti neturi galimybės, nors per visą laikotarpį, nuo kada pareiškėjai 

turėjo išsikelti, karantinas Lietuvoje net nebuvo paskelbtas. Įvertinus tai, kad pareiškėjai 

nepateikė duomenų, pagrindžiančių aplinkybes apie pastangas siekiant išsikelti iš jiems 

nepriklausančios nuosavybės, laikytina, jog antstolei nebuvo teisinio pagrindo vadovaujantis 

CPK 627 straipsniu atidėti vykdymo veiksmų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas 

sutinka su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog antstolė, atmetusi pareiškėjų prašymą atidėti 

vykdymo veiksmus, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

Atskirajame skunde pareiškėjai nepateikė jokių šią pagrįstą teismo išvadą paneigiančių 

argumentų. 

28. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą 

neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės 

instancijos teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi 

teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, 

todėl atskirai dėl jų nepasisako. 

29. Atmetus pareiškėjų J. J. ir R. J. atskirąjį skundą ir atsižvelgiant į tai, kad byloje dalyvaujančių 

asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, o interesai priešingi, suinteresuotam 

asmeniui R. P. priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos 

teisme, kurias sudaro 200 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai rengiant atsiliepimą į 

pareiškėjų atskirąjį skundą (CPK 443 straipsnio 6 dalis). 

 

Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338–339 straipsniais,  
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n u t a r i a :  

 

Kauno apylinkės teismo 2021 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. 

Priteisti iš pareiškėjų J. J. ir R. J., 200 Eur (dviejų šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas lygiomis 

dalimis, t. y. po 100 Eur (vieną šimtą eurų), suinteresuoto asmens R. P. naudai. 

Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. 

 

        

Teisėja                                                                                                           Albina Rimdeikaitė 

 


