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S P R E N D I M A S  U Ž  A K I Ų 
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2022 m. liepos 18 d. 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 

civilinę bylą pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovei I. K. dėl nuomininko iškeldinimo. 

 

Teismas 

 

n u s t a t ė : 

 

1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydamas nutraukti ieškovo ir atsakovės sudarytą 

2018 m. lapkričio 23 d. buto nuomos sutartį; iškeldinti atsakovę iš gyvenamųjų patalpų, esančių 

(neskelbtina), su visais atsakovei priklausančiais daiktais; priteisti ieškovui iš atsakovės bylinėjimosi 

išlaidas; nustatyti 10 dienų teismo sprendimo įvykdymo terminą; nustatyti 30 Eur baudą atsakovei už 

kiekvieną uždelstą išsikelti dieną, jei per teismo nustatytą terminą teismo sprendimas nebus 

įvykdytas.   

2. Nurodė, kad 2018 m. lapkričio 23 d. sudaryta buto nuomos sutartis tarp ieškovo ir nuomininkės 

(atsakovės), kuria nuomininkei suteikta teisė naudotis gyvenamąją patalpa, esančia (neskelbtina), iki 

2019 m. gruodžio 1 d. Pasibaigus buto nuomos sutarties terminui, nuomininkė pareiškė norą toliau 

gyventi nuomojamame bute, liko gyventi, todėl nuomos sutartis tarp ieškovo ir atsakovės tapo 

neterminuota. 2022 m. balandžio 5 d. nuomotojas informavo atsakovę, jog siekia nutraukti nuomos 

sutartį ir prašo per 30 kalendorinių dienų išsikraustyti iš nuomojamų patalpų. 2022 m. balandžio 6 d. 

nuomininkė raštu pranešė, kad išsikels iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų „tik per teismą“. 150 Eur 

nuomos mokestis 2018 m. atitiko to meto rinkos kainas, ši kaina nuomininkui yra labai palanki, tačiau 

neatitinka rinkos kainų. Nuomininkė siekia kuo ilgiau naudotis nuomojamu butu, mokant mažesnę 

nei tokio būsto nuomos rinkos kainą. Nuomininkė geranoriškai neišsikels ir praėjus šešių mėnesių 

terminui nuo rašytinio pranešimo. Todėl yra pagrindas nutraukti buto nuomos sutartį nesuėjus šešių 

mėnesių terminui nuo informavimo apie neterminuotos gyvenamųjų patalpų sutarties nutraukimą, nes 

atsakovė aiškiai nurodė, kad neketina išsikraustyti iš buto be teismo sprendimo. 

3. Atsakovei ieškinys su priedais įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 

123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atsakovei asmeniškai. Atsakovė nustatytu terminu be 

pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima 

sprendimą už akių. 
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Teismas k o n s  t a t u o j a : 

 

Ieškinys tenkintinas iš dalies 

 

Dėl iškeldinimo iš patalpų ir nuomos sutarties nutraukimo 

4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. 

įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą 

(Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 

straipsnio 2 dalis). 

5. Tarp šalių susiklostė sutartiniai nuomos teisiniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 1 dalį, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties 

neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vadovaujantis CK 6.487 

straipsnio 1 dalimi ir 6.583 straipsnio 1 dalimi, gyvenamosios patalpos nuomininkas privalo laiku 

mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, 

tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, 

– vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 

asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet 

kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo 

termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).  

6. Juridinių ir fizinių asmenų nuomojamų komercinėmis sąlygomis gyvenamųjų patalpų neterminuota 

nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta nuomininką raštu įspėjus prieš šešis 

mėnesius (CK 6.614 straipsnio 1 dalis). 

7. Byloje nustatyta, kad butas, esantis (neskelbtina), asmeninės nuosavybės teise priklauso ieškovui. 

Šalys 2018 m. lapkričio 23 d. sudarė buto nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas iki 2019 m. 

gruodžio 1 d. išnuomojo atsakovei nurodytą butą, o atsakovė įsipareigojo mokėti 150 Eur per mėnesį 

buto nuomą bei už komunalines paslaugas. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, nuomininkė 

pareiškė norą toliau gyventi bute ir liko jame gyventi, todėl nuomos sutartis tarp ieškovo ir atsakovės 

tapo neterminuota. Iš pateikto šalių susirašinėjimo nustatyta, kad ieškovas 2022 m. balandžio 5 d. 

žinute informavo atsakovę, jog siekia nutraukti nuomos sutartį ir prašo per 30 kalendorinių dienų 

išsikraustyti iš nuomojamų patalpų. 2022 m. balandžio 6 d. nuomininkė raštu pranešė, kad išsikels iš 

nuomojamų gyvenamųjų patalpų „tik per teismą“. Taigi be teismo sprendimo neišsikels geranoriškai. 

Ieškovas nurodė, kad atsakovė siekia kuo ilgiau naudotis nuomojamu butu, mokant mažesnę nei tokio 

būsto nuomos rinkos kainą.  

8. Ieškovo rašytinis pranešimas nuomininkei apie nuomos sutarties nutraukimą buvo išsiųstas 2022 m. 

balandžio 5 d., atsakovė neišsikraustė iš buto iki sprendimo priėmimo dienos (2022-07-18, t. y. per 3 

mėn.). Atsakovė pažeidė sutartinę prievolę, pareikalavus neišsikraustė iš nuomojamo buto, todėl yra 

pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė iš nuomojamo buto neišsikels geranoriškai. Atsakovė 

atsiliepimo nepateikė, nurodytų aplinkybių neginčijo. Šalys nuomos sutartyje buvo susitarę, kad 

sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių, įspėjus kitą šalį prieš 1 mėn. Teismo vertinimu, sutarčiai 

tapus neterminuota, šis šalių susitarimas nepasikeitė.  

9. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. lapkričio 23 d. sudaryta buto nuomos sutartis tarp ieškovo ir nuomininkės 

(atsakovės) dėl buto, esančio (neskelbtina), nuomos, nutrauktina, atsakovė iš minėto buto iškeldinama 

su visu jai priklausančiu turtu, nesuteikiant jai kitos gyvenamosios patalpos, todėl šias ieškinio dalis 

teismas tenkina visiškai (CK 6.612, 6.613 straipsniai). 

 

Dėl sprendimo įvykdymo termino ir baudos skyrimo 

10. Ieškovas prašo nustatyti 10 dienų teismo sprendimo įvykdymo terminą, nustatyti 30 Eur baudą 

atsakovei už kiekvieną uždelstą išsikelti dieną, jei per teismo nustatytą terminą teismo sprendimas 

nebus įvykdytas. 

11. Pažymėtina, kad nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus reglamentuoja CPK LVII 

skyrius. Pagal teismo sprendimą iškeldinimas iš negyvenamųjų patalpų vykdomas laikantis CPK 769 

straipsnyje nustatytų taisyklių. Minėtame straipsnyje imperatyviai nurodyta, jog iškeldinimą iš 

gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų priverstine tvarka, kai iškeldinamasis slepiasi arba nevykdo 
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antstolio raginimo išsikelti iš patalpos, vykdo antstolis, esant policijos ir turto saugotojo atstovui. 

Antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos iškeldinimo protokolą apie 

priverstinį iškeldinimą ir užtikrina iškeldinamo asmens turto apsaugą, jeigu šio nepasiima pats 

iškeldinamasis (CPK 766 straipsnis). Iškeldinimo laiką taipogi nustato antstolis ir jį ne vėliau kaip 

prieš penkias darbo dienas raštu praneša skolininkui. Taigi, teismo sprendimą dėl iškeldinimo vykdo 

antstolis pagal teisės aktuose numatytą vykdymo tvarką.  

12. Pagal CPK 771 straipsnio 1 ir 6 dalis, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti 

arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje 

nustatytos formos aktą. Surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės 

teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdė, gali jam 

skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą 

dieną išieškotojo naudai. 

13. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nėra sprendimą priverstinai vykdanti institucija, teismas šiuo atveju 

nenustato sprendimo įvykdymo termino. Sprendimo priverstinį vykdymą užtikrina antstolis. 

Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui (ieškovui) pagal rašytinį pareiškimą pirmosios 

instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Vykdomąjį raštą suteikus, 

ieškovas turi teisę pateikti jį antstoliui vykdyti (CPK 650 straipsnio 1 dalis). Minėta, kad jeigu 

sprendimas nevykdomas, antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą, 

kurį perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o teismas sprendžia dėl baudos 

skyrimo. Atsakovė nurodė, kad išsikels teismui priėmus sprendimą dėl iškeldinimo. Teismas neturi 

pagrindo priimdamas sprendimo spręsti taip pat ir baudos atsakovei skyrimo klausimo dėl teismo 

sprendimo nevykdymo. Tai būtų sąlyginė nuostata. Todėl ieškovas, įsiteisėjus teismo sprendimui, turi 

teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir gavus vykdomąjį raštą – pateikti jį vykdyti 

antstoliui.  

14. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimai, nustatyti sprendimo įvykdymo terminą per 10 dienų ir 30 

Eur baudą atsakovei už kiekvieną uždelstą išsikelti dieną, jei per teismo nustatytą terminą teismo 

sprendimas nebus įvykdytas, netenkinami (CPK 769 straipsnis, 771 straipsnio 1 ir 6 dalys). 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų 

15. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi 

išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.  

16. Ieškovas šioje byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 95 Eur žyminis mokestis; 350 Eur išlaidų 

advokato padėjėjo teisinei pagalbai, viso – 445 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).  

17. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies (80 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistina 80 proc. 

ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 356 Eur (445 Eur x 80 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 

punktas ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).   

18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nesusidarė, šios išlaidos 

iš šalių nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai). 

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 428 

straipsniu, teismas,  

 

n u s p r e n d ž i a : 

 

Ieškinį tenkinti iš dalies. 

Nutraukti ieškovo G. S., a. k. (neskelbtina), ir atsakovės I. K., a. k. (neskelbtina), 2018 m. 

lapkričio 23 d. sudarytą buto, esančio (neskelbtina), unikalus Nr. (neskelbtina), nuomos sutartį. 

Iškeldinti atsakovę I. K. iš buto, esančio (neskelbtina), unikalus Nr. (neskelbtina), su visu jai 

priklausančiu turtu, nesuteikiant jai kitos gyvenamosios vietos. 

Priteisti ieškovui G. S. iš atsakovės I. K. 356 Eur bylinėjimosi išlaidų. 

Kitos ieškinio dalies netenkinti. 

Išaiškinti ieškovui G. S., kad įsiteisėjus teismo sprendimui, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą 

dėl vykdomojo rašto išdavimo ir gavus vykdomąjį raštą – pateikti jį vykdyti antstoliui. 
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Atsakovė, kuriai priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei 

kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti 

pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio 

sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, 

liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio 

priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą 

terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios 

turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat 

visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies 

prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir 

pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių 

ir trečiųjų asmenų. 

Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už 

akių Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. 

 

 

 

 

Teisėja                                                          Asta Katinienė 
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