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2022 m. sausio 27 d. 

Jonava 

 

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė,  

rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovų Ž. B. ir J. B. ieškinį atsakovams V. V. 

ir J. E. dėl  nuosavybės teisių gynimo, gavusi ieškovų Ž. B. ir J. B.  pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo 

ir civilinės bylos nutraukimo, 

 

n u s t a t ė : 

 
Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose nagrinėjama civilinė byla ieškovų Ž. B. ir J. B.  

ieškinį atsakovams V. V. ir J. E. dėl  nuosavybės teisių gynimo.  

Ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, prašo bylą nutraukti, kadangi atsakovai 

savanoriškai įvykdė ieškovų reikalavimą įstatyti lango vidurinę dalį patalpoje pažymėtoje plane II-3, 

adresu (neskelbtina). Prašo priteisti ieškovams iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

Ieškovų prašymas tenkintinas.  

Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio 

(Civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 140 straipsnis 1 dalis). Ieškovai nurodė, kad ieškinio 

atsisakymo pasekmės jiems yra žinomos. Byla nutrauktina (CPK 293 straipsnis 4 punktas).  

Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovams atsisakius pareikšto ieškinio grąžinami 

75 procentai nuo sumokėto žyminio mokesčio – 63,75 Eur (85,00 Eur – 75 proc.) (Civilinio proceso 

kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 

CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl 

ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys 

buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Byloje pateikti 

įrodymai, kad ieškovai bandė ginčą spręsti iki teismo – kreipėsi žinute į atsakovą, prašė užsandarinti 

langą, nurodė, kad imsis priemonių, ieškinyje nurodė, kad ne kartą šiuo klausimu kreipėsi ir žodžiu į 

atsakovus. Ieškovai pareiškimu kreipėsi ir į policijos įstaigą. Todėl nenustatyta, kad ieškovų 

procesinis elgesys buvo netinkamas. Ieškovai pagal 2021 m. gruodžio 20 d. teismo nutartį dėl 

laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savo pasirinktu būdu užsandarino langą gyvenamajame name, 

atsakovai 2022 m. sausio 22 d. (po bylos iškėlimo ir ieškinio kopijos gavimo) pilnai uždengė lango 

ertmę, įstatydami išimtą langą. Šioje byloje ieškovai patyrė 528,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias 

sudaro 400,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas, 43,00 Eur žyminis mokestis už laikinąsias apsaugos 

priemones, 85,00 Eur žyminis mokesti už ieškinio reikalavimą. Atsisakius ieškinio, 63,75 Eur 

žyminio mokesčio grąžinama ieškovams. Likusios 464,25 Eur (400+43+21,25)  bylinėjimosi išlaidos 

ieškovų naudai priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis po 232,13 Eur (CPK  79 straipsnio 1 dalis, 

80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis, 94 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Kadangi 

advokato padėjėjui 400 Eur sumokėjo ieškovė, todėl jai ir grąžinama ši bylinėjimosi išlaidų dalis.  

Žyminis mokestis taip pat grąžinamas ieškovei Ž. B., nes Valstybinė mokesčių inspekcija neturi 

pareigos dalinti žyminį mokestį dviem ieškovams.  
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Teismas šioje byloje turėjo 19,92 Eur pašto išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, 

todėl  iš atsakovų valstybei priteistina lygiomis dalimis po 9,96 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 

punktas, 92,  96 straipsniai).  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsniu, 293 

straipsnio 4 dalimi, 294 straipsniu, teismas, 

   

n u t a r ė : 

 

Priimti ieškovų Ž. B. ir J. B. ieškinio atsakovams V. V. ir J. E.  dėl  nuosavybės teisių gynimo 

atsisakymą.  

Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-2759-722/2022.  

Grąžinti ieškovei Ž. B., asmens kodas (neskelbtina), 63,75 Eur (šešiasdešimt trijų eurų 75 ct) 

žyminio mokesčio, sumokėto 2021 m. gruodžio 11 d. kvitu Nr. 33/1873 (128,90 Eur). Nutarties 

vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Priteisti ieškovei Ž. B., asmens kodas (neskelbtina), iš atsakovų V. V., asmens kodas 

(neskelbtina), ir J. E., asmens kodas (neskelbtina), po 232,13 Eur (du šimtus trisdešimt du eurus 13 

ct) ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų. 

Priteisti iš atsakovų V. V., asmens kodas (neskelbtina), ir J. E., asmens kodas (neskelbtina), 

valstybei po 9,96 Eur (devynis eurus 96 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (mokėti – į 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiskaitomąją 

sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, mokėjimo kodas – 5660, mokėjimo 

paskirtis : pašto išlaidos, mokant nurodyti mokėtojų asmens kodus, mokėjimo kvitus pristatyti teismo 

raštinei).  

Nutarties kopiją siųsti šalims. 

Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama 

Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus. 

 

 

Teisėja                               Lidija Deksnienė 
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