
 

TEISINGUMO MINISTERIJOS PASIŪLYMAI KEISTI CIVILINIO PROCESO KODEKSĄ 

 

 

I. Dėl Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Teisingumo ministerija. 

Pasiūlymo esmė. Teisingumo ministerija gauna nemažai skundų, kad antstoliai, gavę skundą dėl 

antstolio procesinių veiksmų, neišnagrinėja jo CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, arba 

skundo apskritai neišnagrinėja ir atsakymo į skundą nepateikia. 

Atsižvelgiant į tai, kad CPK 510 straipsnis nustato pareigą išlaikyti ikiteisminę skundų dėl 

antstolio veiksmų nagrinėjimo procedūrą, siūloma suteikti galimybę skundą dėl antstolio veiksmų 

paduoti tiesiogiai teismui tais atvejais, kai antstolis skundo neišnagrinėjo CPK 510 straipsnyje 

nustatyta tvarka ir terminais. Taip pat siūloma CPK 510 straipsnyje nustatyti, kad teismas, nustatęs, 

kad antstolis nepagrįstai neišnagrinėjo skundo CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, gali 

skirti antstoliui iki 1000 Lt baudą skundą paduodančio asmens naudai. Tikėtina, kad tokie pakeitimai 

suteiktų proceso dalyviams galimybę operatyviai ir efektyviai ginti savo teises ir interesus, taip pat 

skatintų antstolius griežtai  laikytis nustatytos ikiteisminės skundų nagrinėjimo tvarkos. 

 

II. Dėl Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Teisingumo ministerija. 

Pasiūlymo esmė. CPK 689 straipsnio redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2012-07-01 nustatyta, kad 

piniginės lėšos skolininko banko sąskaitose areštuojamos per Piniginių lėšų apribojimų informacinę 

sistemą (toliau – PLAIS), kuri areštuotas lėšas paskirsto proporcingai visiems lėšas areštavusiems 

antstoliams ar institucijoms atsižvelgiant į reikalavimų patenkinimo eilę ir dydį. Pažymėtina, kad 

PLAIS sistema iki šiol nėra sukurta ir jos kurti nenumatoma, o išieškojimai iš banko sąskaitoje 

esančių lėšų vykdomi iki 2012-07-01 galiojusia tvarka, todėl atitinkamai siūlytume grąžinti iki 2012-

07-01 galiojusią CPK 689 straipsnio redakciją, kad būtų išvengta esamos situacijos teisinio 

neapibrėžtumo ir galimų teisinių ginčų dėl išieškojimo iš banko sąskaitoje esančių lėšų nesilaikant 

CPK 689 straipsnyje nustatytos tvarkos. 

 

III. Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reguliuojančių elektroninių varžytynių vykdymą, 

pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Teisingumo ministerija. 

Pasiūlymų esmė: 

 

Dėl CPK 704 straipsnio pakeitimo 

 

CPK 704 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių pradžios pasiūlyti 

iš varžytynių parduodamo turto pirkėją ir iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą 

sumokėti turto arešto akte nurodytą parduodamo turto vertę arba mažesnę vertę, kurios pakanka 

skolai ir vykdymo išlaidoms apmokėti, tuo tarpu CPK 703 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad antstolis 

turi teisę atšaukti varžytynes, jeigu nurodytos sumos sumokamos iki varžytynių pabaigos. 

Siekdami panaikinti šį prieštaravimą siūlytume keisti CPK 704 straipsnį, 1 dalyje 

išbraukiant žodžius „iki varžytynių pradžios“ (atitinkamai keičiant ir straipsnio pavadinimą), o 2 

dalyje nurodant, kad iki varžytynių pabaigos turi būti sumokama ne mažesnė pinigų suma, negu turto 

vertė, į kurią atsižvelgus buvo nustatyta iš varžytynių parduodamo turto pradinė pardavimo kaina 

arba mažesnė suma, kurios pakanka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. 
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Taip pat siūlome panaikinti teisinę spragą ir 704 straipsnio 3 dalį papildyti nuostatomis, kad 

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis 

dokumentas. 

 

Dėl CPK 706, 708 ir 713 straipsnio 3 dalies pakeitimo 

 

CPK 706 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodyta prieš kiek laiko iki varžytynių pradžios 

turi būti paskelbiamas varžytynių skelbimas (atsižvelgiama į varžytynėse parduodamo turto rūšį ir 

vertę). 

Manytume, kad toks teisinis reguliavimas, kai varžytynių procesas susideda iš dviejų tam 

tikrą laiko tarpą trunkančių etapų – varžytynių paskelbimo, per kurį varžytynių dalyviai gali tik 

susipažinti su informacija apie varžytynėse parduodamą turtą, ir varžytynių vykdymo, kurie metu 

gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, nepagrįstai apsunkina varžytynių dalyvių galimybę dalyvauti 

varžytynėse jiems patogiu laiku, nes, susipažinęs su skelbimu apie varžytynes, varžytynių dalyvis 

savo kainą už parduodama turtą gali pasiūlyti tik prasidėjus varžytynėms (turi pakartotinai jungtis 

prie varžytynių elektroninės sistemos). Siūlytume nustatyti, kad varžytynės vyksta nuo jų paskelbimo 

momento ir savo kainą už parduodamą turtą varžytynių dalyviai gali siūlyti nuo pat varžytynių 

paskelbimo iki jų pabaigos momento. Įteisinant tokį varžytynių procesą siūlytume CPK 706 

straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendro pobūdžio nuostatą, kad varžytynės skelbiamos specialiame 

interneto tinklalapyje, taip pat pakeisti CPK 713 straipsnio 3 dalį nustatant, kad varžytynių pradžia 

yra jų paskelbimo momentas, o varžytynių pabaiga – po 30 dienų 15 val. 00 min. kai parduodamas 

nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas, taip pat turtas, kurio 

vieneto vertė viršija 100000 Lt, parduodant visą kitą turtą – po 20 dienų 15 val. 00 min. Toks teisinis 

reguliavimas būtų patogesnis visiems varžytynių dalyviams, suteiktų galimybę varžytynėse dalyvauti 

daugiau asmenų jiems patogiu metu nuo pat varžytynių paskelbimo momento. Pažymėtina, kad iš 

esmės tokį teisinį reguliavimą įtvirtinti siūlė ir varžytynių elektroninės sistemos tvarkytojas 

VĮ Registrų centras Teisingumo ministerijai pateiktame 2013-04-18 rašte Nr. (1.11.14)s-1696. 

Atsižvelgdami į tai, kad varžytynių dalyviai savo pasiūlymus dažniausiai pateikia besibaigiant 

varžytynėms ir buvo gauta skundų, kad iki varžytynių pabaigos likus keletui sekundžių pasiūlytos 

kainos, nebuvo priimtos, nes į varžytynių informacinę sistemą pateko jau pasibaigus varžytynėms, 

manytume, kad tikslinga CPK 713 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti nuostatą, kad tais atvejais, kai iki 

varžytynių pabaigos (atitinkamos dienos 15 val. 00 min.) yra gautas bent vienas pasiūlymas, 

varžytynės pratęsiamos tam tikram laiko tarpui (pvz., 3 min.).  Jeigu per nustatytą laiko tarpą 

gaunamas naujas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos tam pačiam laiko tarpui. Varžytynės 

būtų baigiamos, jeigu per nustatytą laiko tarpą nebūtų gauta naujų pasiūlymų. Manytume, kad toks 

teisinis reguliavimas suteiktų galimybę turtą parduoti už didesnę kainą ir būtų patogesnis varžytynių 

dalyviams. 

Jeigu būtų pritarta šiam siūlymui, taip pat siūlytume keisti 708 straipsnį, nustatant, kad visi 

pageidaujantys asmenys antstolio nustatyta tvarka turtą gali apžiūrėti ne iki varžytynių pradžios, bet 

iki varžytynių pabaigos. 

 

Dėl CPK 707 straipsnio pakeitimo 

 

CPK 707 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad prie skelbimo apie varžytynes gali būti 

pridedama turto nuotrauka. Atsižvelgdami į tai, kad varžytynių perkėlimo į elektroninę erdvę tikslai 

buvo padaryti varžytynes skaidriomis ir visiems prieinamomis, manytume, kad skatinant asmenų 

susidomėjimą varžytynėse parduodamu turtu, parduodamo turto nuotrauka turėtų būti ne 

fakultatyvus, bet privalomas varžytynių skelbimo rekvizitas. 
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Dėl CPK 713 straipsnio 6 dalies pakeitimo 

 

CPK 713 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta galimybė varžytynių dalyviui kainą didinti 

automatiniu būdu – kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą 

nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai didinama nustatytais intervalais iki 

nustatytos didžiausios siūlomos kainos.  Automatiniu būdų kainą didinančio varžytynių dalyvio 

nustatyta didžiausia siūloma kaina iki varžytynių pabaigos negali būti atskleidžiama jokiems 

asmenims, išskyrus atvejį, kai kitas varžytynių dalyvis pasiūlo kainą, didesnę už automatiniu būdu 

kainą didinančio varžytynių dalyvio nustatytą didžiausią siūlomą kainą. CPK 713 straipsnyje 

nenurodyta, kas turėtų būti laikomas varžytynių laimėtoju, kai varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat 

kainą, kurią anksčiau kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, buvo nurodęs, kaip 

savo didžiausią siūlomą kainą. Siūlytume šią teisinę spragą šalinti CPK 713 straipsnio 6 dalyje 

įtvirtinant nuostatas iš Sprendimų vykdymo instrukcijos 102 punkto, t. y., jeigu varžytynių dalyvis, 

kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą 

didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, varžytynių 

sistemoje rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia 

siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių 

dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu 

pasiūlydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Ši tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu 

būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas 

varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip savo didžiausią 

siūlomą kainą. 

Manytume, kad toks teisinis reguliavimas elektroninėms varžytynėms suteiktų aiškumo, 

kuris varžytynių dalyvis kiekvienu atveju yra laikomas laimėtoju, taip pat užtikrintų varžytynių 

dalyviams teisę nusipirkti turtą už šio dalyvio pasiūlytą kainą, jeigu iki varžytynių pabaigos joks 

kitas dalyvis nepasiūlytų didesnės kainos. 

 

 

 

 TEISINGUMO MINISTERIJOJE GAUTI PASIŪLYMAI KEISTI CIVILINIO PROCESO 

KODEKSĄ 

 

 

IV. Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reguliuojančių vykdymo veiksmų atlikimą 

antstolio veiklos teritorijoje ir raginimo įteikimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Pasiūlymo esmė. Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), atlikusi antstolių veiklą reguliuojančių 

teisės aktų antikorupcinį vertinimą, 2012-12-14 raštu Nr. 4-01-6749 atkreipė Teisingumo 

ministerijos dėmesį į CPK 591 straipsnio nuostatas, nustatančias antstoliui pareigą gauti teismo 

leidimą, kai vykdymo veiksmus reikia atlikti kito antstolio veiklos teritorijoje. STT manymu, 

reikalavimas gauti teismo leidimą yra formalaus pobūdžio, nes neįpareigoja teisėjo tikrinti antstolio 

veiksmų teisėtumo, o esant pavojui, kad ieškomas turtas gali būti paslėptas, antstolis gali atlikti 

vykdymo veiksmus ir tik po to pranešti teismui. 

Teisingumo ministerijos nuomone, CPK 591 straipsnio nuostatas tikslinga panaikinti, kaip 

perteklines, nes, atsižvelgiant į tai, kad vykdymo veiksmus atliekant savo veiklos teritorijoje 

antstoliui nereikia gauti jokių teismo leidimų, manytina, kad teisėtai vykdomąjį dokumentą vykdyti 

priėmusiam antstoliui, tais atvejais, kai vykdymo veiksmus būtina atlikti ne tik savo, bet ir kito 

antstolio veiklos teritorijoje, leidimų atlikti vykdymo veiksmus kitoje teritorijoje taip pat neturėtų 
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būti reikalaujama, nes šiais veiksmais antstolis nepažeistų nei vykdymo proceso šalių teisių, nei 

kitoje veiklos teritorijoje veikiančių antstolių interesų (konkurencijos aspektu). 

Jeigu būtų priimtas sprendimas naikinti CPK 591 straipsnį, kartu turėtų būti pakeistos ir 

CPK 590 straipsnio 3 ir 4 dalys: 

3 dalyje nustatant, kad pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių taisykles  priimtas vykdyti ir 

vykdomas sprendimas gali būti vykdomas ir kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai būtina 

siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą; 

4 dalyje nustatant, kad, išnykus šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, kurios 

buvo pagrindas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, tais atvejais, kai vykdymo veiksmai turi būti 

atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, antstolis persiunčia vykdomąjį dokumentą 

išieškotojo rašte nurodytam antstoliui, o kai išieškotojas per antstolio nustatytą terminą nenurodo 

kito antstolio, antstolis panaikina visas priemones, kurių ėmėsi išieškojimui įvykdyti ir vykdomąjį 

dokumentą grąžina išieškotojui. 

 

Paminėtame rašte STT taip pat išreiškė nuomonę, kad antstoliai gali piktnaudžiauti ir siekti, 

kad raginimas skolininkui nebūtų įteiktas, nes tais atvejais, kai skolininkas sprendimą įvykdo per 

raginime nustatytą terminą, antstolis negauna atlygio. STT siūlo apsvarstyti alternatyvius raginimo 

įteikimo būdus, t. y. ne tik raginimo įteikimą skolininko gyvenamosios vietos ar buveinės adresu. 

Atsižvelgdami į tai, kad vadovaujantis CPK 590 straipsniu vykdomasis dokumentas gali 

būti priimamas vykdyti ne tik pagal skolininko fizinio asmens gyvenamąją (kuri gali būti netgi 

nežinoma) bet ir darbo vietą, STT siūlymui pritariame ir siūlome papildyti CPK 657 straipsnio 1 dalį, 

nustatant, kad tais atvejais, kai raginimas neįteikiamas šioje dalyje nustatyta tvarka, skolininkui 

fiziniams asmeniui raginimas išsiunčiamas į darbovietę (jeigu skolininkas dirba). Manytume, kad 

toks procesas padidintų skolininko interesų apsaugą, bet nepagrįstai neužvilkintų vykdymo proceso. 

Jeigu būtų pritarta šiam siūlymui, atitinkamai reiktų papildyti CPK 655 straipsnio 2 dalį, 

nustatant išimtį, kad šios dalies nuostatos netaikomos ir CPK 657 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 

raginimą siunčiant į skolininko darbovietę. 

 

 

 

V. Dėl Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio nuostatų pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Seimo narys V. Gailius. 

Pasiūlymo esmė. Seimo narys V. Gailius 2013-02-28 raštu Nr. S-52 Teisingumo ministeriją paprašė 

apsvarstyti galimybę papildyti CPK 627 straipsnį naujais pagrindais, suteikiančiais antstoliui teisę 

sustabdyti vykdomąją bylą. Kaip pavyzdys buvo nurodyta situacija, kai teismui priteisus iš asmens 

skolą ir antstoliui vykdant išieškojimą paaiškėjo, kad įsiskolinimas atsirado dėl kito asmens kaltės, 

neteisėtai panaudojus kito asmens vardą ir asmens dokumentus, dėl ko atliekamas ikiteisminis 

tyrimas, tačiau antstolis neturi teisės sustabdyti vykdomąją bylą, kol bus užbaigtas ikiteisminis 

tyrimas ir išspręstas vykdomojo dokumento panaikinimo klausimas. 

Teisingumo ministerija 2013-03-25 raštu (1.16.)7R-2184 Seimo narį V. Gailių informavo, 

kad siūlymui iš esmės pritartų, tačiau mano, kad CPK 627 straipsnis galėtų būti papildytas ne 

paminėtu konkrečiu vykdomosios bylos sustabdymo pagrindu, kai atliekamas ikiteisminis tyrimas 

dėl prievolės, kuri buvo vykdomojo dokumento išdavimo pagrindu, teisėtumo, bet įtvirtinant 

nebaigtinį vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų sąrašą. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, 

antstolis vykdomąją bylą galėtų sustabdyti ir kitais atvejais, jeigu antstoliui būtų pateikti duomenys, 

leidžiantys pagrįstai manyti, kad vykdomosios bylos nesustabdžius gali būti nepagrįstai pažeidžiami 

vykdymo proceso dalyvių interesai. Gavęs prašymą sustabdyti vykdomąją bylą, taip pat savo 

iniciatyva spręsdamas dėl vykdomosios bylos sustabdymo, antstolis priimtų motyvuotą patvarkymą, 

o dėl vykdomosios bylos sustabdymo kylantys ginčai būtų sprendžiami bendra antstolio veiksmų 

apskundimo tvarka. 
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VI. Dėl Civilinio proceso kodekso 688 straipsnio nuostatų pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Nacionalinė mokėjimo agentūra. 

Pasiūlymo esmė. Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) 2013-03-28 Teisingumo 

ministerijai pateikė prašymą paaiškinti, kaip NMA turėtų išmokėti skolininkui skiriamas išmokas, 

kurias yra areštavę antstoliai ir bendra reikalavimų suma viršija išmokų sumą. NMA pažymi, kad 

neatsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 punktu, tais atvejais, kai 

skolininko turtines teises areštuoja keli antstoliai, institucijos ar pareigūnai, areštuotos lėšos jiems 

turi būti pervedamos laikantis CPK 754 straipsnyje nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės, teismai 

sprendimuose konstatuoja, kad lėšos turi būti pervedamos tam antstoliui, kuris jas areštavo pirmas, o 

kiti antstoliai gali prisijungti prie išieškojimo, šio principo nesilaikiusiam asmeniui netgi skyrė baudą 

(pvz., Kauno apygardos teismo 2012-07-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1510-230/2012). 

Pažymėtina, kad CPK nuostatose, reguliuojančiose išieškojimą iš turtinių teisių, taip pat pas 

kitus asmenis esančių lėšų, priklausančių skolininkui, areštą, nėra detalizuota, kaip prievolės 

skolininkas turi pervestas lėšas, kai jas areštuoja keli antstoliai ir arešto mastas yra didesnis nei 

areštuotinų lėšų suma, siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo, atsižvelgiant į panašius teisinius 

santykius reguliuojančias teisės normas – CPK 689 straipsnį, nustatantį lėšų banko sąskaitose arešto 

tvarką, analogiškas proporcingo lėšų paskirstymo principas buvo įtvirtintas ir Sprendimų vykdymo 

instrukcijos 8 punkte, nustatant, kad prievolės skolininkas areštuotas lėšas, jas areštavusiems 

asmenims privalo pervesti atsižvelgdamas į CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo 

eilę (proporcingai visiems tos pačios eilės išieškotojams). Siūlytume analogišką areštuotų lėšų 

išmokėjimo principą įtvirtinti ir CPK 688 straipsnyje, nustatančiame išieškojimo iš lėšų, esančių pas 

kitus asmenis, tvarką. 

 

VII. Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reguliuojančių teismų sprendimų dėl priverstinio 

statinių nugriovimu vykdymą, pakeitimo 

 

Pasiūlymo teikėjas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. 

Pasiūlymų esmė: 

Dėl CPK 771 str. 5 d. pakeitimo 

 

Inspekcijos nuomone, šiuo metu galiojanti CPK 771 str. 5 d. įtvirtinta norma nėra aiški, 

kadangi teismai ją aiškina ir taiko labai skirtingai:  

1. Teismai skiria baudas tik tokiu atveju, kai nėra nurodytos sprendimo neįvykdymo 

pasekmės, t.y. sprendime nebūna numatyta, kad skolininkui neįvykdžius įpareigojimo, teisę vykdyti 

teismo sprendimą turi Inspekcija (skolininko lėšomis). 

2. Teismai skiria baudas už teismo sprendimo nevykdymą ir tais atvejais, kai 

įsiteisėjusiame teismo sprendime yra numatyta teisė Inspekcijai įvykdyti sprendimą skolininko 

lėšomis, jeigu pastarasis per sprendime nustatytą terminą neįvykdo įpareigojimo (Klaipėdos miesto 

apylinkės teismo 2012-09-07 nutartis c.b. Nr. 2-11481-794/2012; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 

2012-12-13 nutartis c. b. Nr. 2-6209-905/2012; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-11 

nutartis c. b. Nr. 2-4335-631/2012 ir kt.). 

3. Teismai dažniausiai neskiria baudų, jeigu yra nurodytos sprendimo neįvykdymo 

pasekmės, t.y. jeigu sprendime yra numatyta teisė Inspekcijai įvykdyti sprendimą skolininko lėšomis, 

jeigu pastarasis per sprendime nustatytą terminą neįvykdo įpareigojimo. Teismų nuomone, CPK 771 

str. 5 d. numatytos sprendimo neįvykdymo pasekmės – bauda – netaikytina, kadangi šioje dalyje 

numatyta bauda taikoma skolininkui, neatlikusiam arba nenutraukusiam tam tikrų veiksmų, kuriuos 

gali atlikti tiktai pats skolininkas, o nagrinėjamu atveju skolininkui neatlikus veiksmų yra numatyta 

kita sprendimo vykdymo tvarka. 
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Iš to, kad teismai visiškai skirtingai taiko CPK 771 str. 5 d. įtvirtintą normą, darytina išvada, 

kad norma nėra aiški, ją reikia išdėstyti vienareikšmiškai, kad teismams nebūtų laisvės ją kardinaliai 

skirtingai interpretuoti. Inspekcijos nuomone, CPK 771 str. 5 d. reikia pakeisti taip, kad bet kokiu 

atveju skolininkai neišvengtų baudos už teismo sprendimo nevykdymą (nepriklausomai nuo to, ar 

yra galima alternatyvi teismo sprendimo vykdymo tvarka), arba kad baudos neišvengtų bent tie 

skolininkai, kurie nevykdo teismo sprendimų, susijusių su statyba pažeidžiant teisės aktų 

reikalavimus, net kai teisę įvykdyti teismo sprendimą turi išieškotojas. 

Pažymėtina, kad jei skolininkai nesulaukia sankcijų už teismo sprendimo nevykdymą, jie 

nemotyvuojami patys įvykdyti teismo sprendimą, kadangi išieškotojas, įvykdydamas teismo 

sprendimą, iš skolininkų išsiieško tik griovimo išlaidas, o tai skolininkams nesukelia jokių, bent kiek 

labiau neigiamų turtinių pasekmių, negu jie sprendimą įsivykdytų pats – priešingai – finansinės 

sąnaudos iš esmės vienodos. Pabrėžtina, Inspekcijai norint pasinaudoti teise įvykdyti teismo 

sprendimą ir nugriauti neteisėtai pastatytą statinį, tenka atlikti viešųjų pirkimų procedūras, kurios 

dažnai būna nesėkmingos – neatsiranda kompetentingų rangovų, galinčių ir norinčių atlikti minėtus 

darbus. Be to, kadangi griovimo darbus tenka organizuoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

netgi turint ne vieną, o kelis rangovus, šie dažnai neturi pakankamai pajėgumų operatyviai atlikti 

griovimo darbus. Skolininkams nesulaukiant sankcijų už teismo sprendimo nevykdymą, patiems 

nevykdant griovimo darbų, ir valstybinę statybos priežiūrą atliekančiai institucijai organizuojant 

griovimo darbus, eikvojami valstybės resursai, o teismo sprendimų vykdymas tampa visiškai 

neefektyvus. 

Sprendimo neįvykdymo teisiniai padariniai – atsiradusi teisė išieškotojui įvykdyti teismo 

sprendimą – negali būti traktuojama kaip prievolė išieškotojui. Po termino, per kurį skolininkas 

neįvykdo teismo sprendimo, suėjimo, atsiranda išieškotojo teisė pačiam įvykdyti sprendimą (iki šio 

termino suėjimo išieškotojas tokios teisės neturėjo). Tačiau netgi atsiradus šiai išieškotojo teisei, 

neišnyksta skolininko pareiga vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Visgi pagal esamą 

reglamentavimą susiklosto situacija, kai esant fakultatyviam sprendimo vykdymo būdui (teisei 

išieškotojui įvykdyti sprendimą) prievolė įvykdyti sprendimą lyg ir pereina išieškotojui. Jei 

vadovaujantis šiuo metu galiojančia CPK 771 str. redakcija skolininkui bauda už teismo sprendimo 

nevykdymą neskiriama, skolininkas, suėjus įvykdymo terminui, lyg ir netenka pareigos tą sprendimą 

įvykdyti, nes nesulaukia jokių procesines prievartos priemonių, sankcijų. Darytina išvada, kad 

skolininkas, nevykdydamas teismo sprendimo, naudosis pažeidžiant teisės aktų reikalavimus 

pastatytais statiniais tol, kol išieškotojas ne tik suras lėšų, bet ir turės objektyvią galimybę šiems 

statiniams nugriauti. Skolininkas, nevykdydamas įsiteisėjusio teismo sprendimo, negaudamas už šio 

sprendimo nevykdymą baudų ir laukdamas, kada išieškotojas įvykdys teismo įpareigojimą, 

piktnaudžiauja savo procesine padėtimi, tampa privilegijuota proceso šalimi. Negana to, CPK 771str. 

2 d. numatytas privalomas procesinis veiksmas – teismo nutartis gavus antstolio surašytą sprendimo 

neįvykdymo aktą spręsti dėl leidimo taikyti sprendime nurodytas jo neįvykdymo pasekmes. Iki šios 

nutarties (skundžiamos) įsiteisėjimo išieškotojui net teoriškai neįmanoma už skolininką įvykdyti 

sprendimo, o sprendime nurodytas terminas, per kurį skolininkas turi įvykdyti sprendimą, nebetenka 

prasmės, nes skolininkas iš anksto žino, kad šį terminą praleidęs nesulauks jokių sankcijų. Tokia 

situacija iš esmės pažeidžia išieškotojo procesines teises, CPK 18 str. įtvirtintą teismų sprendimų, 

nutarčių, įsakymų ir nutarimų privalomumo principą bei CPK 7 str. 1 d. įtvirtintą įsiteisėjusių teismų 

sprendimų vykdymo operatyvumo ir ekonomiškumo principą. 

Inspekcija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu, pagal LAT praktiką, teismo sprendimai, kuriais 

skolininkai įpareigojami pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, o suėjus 

tam tikram terminui Inspekcijai atsiranda teisė šiuos padarinius šalinti skolininko lėšomis, nepatenka 

į CPK 771 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos normos reguliavimo sritį, ir bauda už teismo sprendimo 

nevykdymą neskirtina. (LAT nutartis c. b. Nr. 3K-3-146/2010): 

„<..>kasatoriaus nurodyta CPK 771 straipsnio 5 dalies norma taikoma tik tuo atveju, jeigu 

teismas įpareigoja skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti tiktai pats skolininkas, t. 

y. teismas dėl pareigos pobūdžio negali nustatyti sprendime jo neįvykdymo teisinių padarinių ar 

nutartimi keisti sprendimo vykdymo tvarkos – nustatyti išieškotojui teisę už skolininką atlikti 
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veiksmus, kurių šis neatliko. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl kasatoriaus priimto sprendimo 

įvykdymas nėra išskirtinai asmeninis. Nagrinėjamu atveju teismo nustatytą pareigą nugriauti pirtį 

gali atlikti ne tik skolininkas, bet ir išieškotojas teismui jam tokią teisę suteikus.“ 

Inspekcija kreipėsi į LAT dėl CPK 771 str. 5 d. taikymo problemų, kasacinis skundas 

priimtas nagrinėti (posėdžio data dar nepaskirta). 

 

Dėl CPK 273 str. 3 d. pakeitimo 

 

Pagrindinis argumentas dėl keitimo būtinybės būtų tas, kad jeigu būtų keičiama CPK 771 

str. 5 d., sistemiškai turėtų būti keičiama iš 273 str. 3 d., kadangi 273 str. 3 d. reglamentuoja iš esmės 

analogiškus teisinius santykius, tik kitoje teisinių santykių stadijoje – pagal 273 str. 3 d., galima iš 

anksto prašyti teismo numatyti baudą už teismo sprendimo nevykdymą, o CPK 771 str. 5 d. norma 

taikoma vykdymo procese. 

Pažymėtina, kad jeigu CPK 771 str. 5 d. nebus keičiama, nelieka pagrindo keisti 273 str. 3 d. 

 

Dėl CPK 273 str. 2 d. pakeitimo 

 

Inspekcija siūlo keisti formuluotę „savavališkos statybos padarinių šalinimas ar statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ į formuluotę „statybos 

pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinių šalinimas“ (pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 4.103 straipsnį), kadangi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 3 

dalies 7 punktą, statyba gali būti ne tik savavališka ar pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą (Inspekcija, jeigu statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą, įpareigoja statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą pagal 

reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine 

dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto 

sprendinius; statytojui (užsakovui) šio įpareigojimo neįvykdžius, dėl jo vykdymo kreipiasi į teismą). 

Minėta formuluotė, kuri šiuo metu yra Civiliniame kodekse, yra šiek tiek platesnė, apima 

visus statybos padarinių šalinimo atvejus (tokius kaip, pavyzdžiui, statyba miškų ūkio paskirties 

žemėje, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas). 

 

Dėl CPK papildymo 769(1) str. 

 

Inspekcijos nuomone, vykdant įsiteisėjusius teismų sprendimus, kuriais skolininkas 

įpareigojamas pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, kyla keblumų dėl 

nepakankamo teisinio reguliavimo ir teisės/įstatymo analogijos nebuvimo atliekant konkrečius 

vykdymo veiksmus. Dažnai kyla klausimas dėl to, kuo vadovaujantis, kokiais terminais ir kokia 

tvarka iškeldinti griautinuose objektuose gyvenančius asmenis. Iškeldinimą iš patalpų šiuo metu 

reglamentuoja CPK 768 ir 769 str. (manytina, kad prokuroro sankcijos reikalaujama kitais atvejais, o 

ne šiuo nagrinėjamu atveju). 

Pagal 769 str. 1 d., pagal teismo sprendimą iš gyvenamųjų patalpų turi būti iškeldinami tik 

vykdomajame rašte nurodyti asmenys su jiems priklausančiu turtu. Vadinasi, pagal dabartinį 

reglamentavimą, prieš pradedant griovimo darbus, būtų privalu kreiptis į teismą dėl iškeldinimo, 

nurodant konkrečius asmenis, kuriuos reikia iškeldinti. Pažymėtina, kad statiniuose, pastatytuose 

pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, gyvenantys asmenys nuolat keičiasi, dažnai apsigyvena tik 

laikinai, sąmoningai, žinodami apie gresianti teismo sprendimo griauti statinį, ardyti jo dalį (-is) ar 

atlikti kitus statybos darbus vykdymą, todėl nurodyti konkrečius iškeldintinus asmenis būtų labai 

sudėtinga, o kartais ir neįmanoma. Taigi, norint palengvinti iškeldinimą būtent iš neteisėtai pastatytų 

statinių, iškeldinimas galėtų vykti ne pagal bendrąsias normas (CPK 769 str.), o pagal specialiąją – 

naująją – normą (t.y. kad iškeldinimui iš minėtų patalpų turėtų užtekti vykdomojo rašto dėl statinio 

nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo). Naujos normos priėmimas 

ženkliai paspartintų teismo sprendimų vykdymo procesą bei palengvintų antstolių darbą. Manytina, 
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kad nuolat gyvenančių asmenų (net ir sąžiningų įgijėjų) teisės tokiu reglamentavimu pakankamai 

užtikrinamos, nes iškeldinimo procesas bet kuriuo atveju sankcionuojamas teismo (procese dėl 

padarinių šalinimo tokie asmenys dalyvauja atsakovų arba trečiųjų asmenų teisėmis) – teismo 

sprendimas griauti statinį, ardyti jo dalį (-is) ar atlikti kitus statybos darbus, be kita ko, reiškia, kad 

statinys kaip daiktas yra sukurtas neteisėtame statybos procese ir jame gyventi negalima. Tuo tarpu 

ne nuolat gyvenantys asmenys, į statinį ar jo dalį įsikėlę tik prieš teismo sprendimo, įpareigojančio 

nugriauti statinį, išardyti jo dalį (-is) ar atlikti kitus statybos darbus, priverstinį vykdymą, turi tikslą 

sąmoningai kliudyti vykdyti šį teismo sprendimą. Tokie asmenys tyčia vilkina teismo sprendimo 

vykdymą, piktnaudžiauja teise. Siūlomo CPK 369(1) str. 4 d. sudarytų sąlygas to išvengti. 

 


