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siteisëjusio teismo sprendimo vykdymas yra neatsiejama
teisës á teisminæ gynybà dalis. Priverstinis vykdomojo do
kumento dël pinigø sumø iðieðkojimo, iðduoto ásiteisëjusio teis
mo sprendimo pagrindu, vykdymas susideda ið skolininko turto
paieðkos, skolininko turto areðto ir ðio turto priverstinio realiza
vimo. Vykdydamas vykdomàjá dokumentà, antstolis iðieðko ið
skolininkui nuosavybës teise priklausanèio turto.

Nuotrauka iš asmeninio autorės archyvo

Nr. 10 2008 spalis

Advokato padëjëja 
Advokatø kontora „Budvytis, Èivilis ir partneriai“

Civilinë apyvarta lemia, kad,
iðieðkant ið skolininko fizinio as
mens, iðieðkoma ne tik ið asme
ninio skolininko turto, bet ir jo
dalies bendrojoje dalinëje nuosavy
bëje bei bendrojoje jungtinëje nuo
savybëje. Lietuvos Respublikos ci
vilinio kodekso (CK) 4.89 str. 1
dalyje átvirtintos nuostatos, kaip
turi bûti iðieðkoma ið bendratur
èio turto pagal jo prievolæ, lemia
antstolio veiksmus iðieðkant. Ant
stolis privalo konstatuoti, kad
kito skolininko turto nëra ar jo
neuþtenka, kad bûtø patenkinti

Iðieðkojimas ið
bendrosios
dalinës
nuosavybës
Kadangi skolininko prievolë, pa
gal kurià iðieðkoma, yra asmeninë ir
bendraturtis, nesvarbu, ar sutuokti
nis, ar kitas asmuo, uþ jas neatsako,
areðtavus bendrà turtà, priversti
nai iðieðkoti galima tik tada, kai
nustatoma skolininko dalis ben
drame turte. Ágyvendinant ðá prin
cipà, Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso (CPK) 667 str. 1
dalyje átvirtinta, kad jeigu skolinin
kui priklausanti dalis nenustatyta,
antstolis apraðo ir areðtuoja bendrà
turtà bei pasiûlo iðieðkotojui, o pri
reikus ir bendrosios nuosavybës
dalyviams kreiptis á teismà su pra
ðymu dël skolininko turto dalies,
esanèios bendra su kitais asmenimis
nuosavybe, nustatymo1. Bûtina pa
þymëti, kad pagal ðá straipsná paduo
to pareiðkimo pagrindu turtas ne
padalijamas, t. y. kai jis paskirsto
mas keliems asmenims, bet indivi
dualizuojama  skolininko  turto dalis
bendrojoje nuosavybëje, ið kurios turi
bûti iðieðkoma. Vienareikðmë nuo
monë dël to, kaip nustatyta skoli

« Antstolis privalo

konstatuoti, kad kito
skolininko turto nėra ar
jo neužtenka, kad būtų
patenkinti kreditorių
reikalavimai, o tada
priima sprendimą
nukreipti išieškojimą į
skolininko turtą, bendrą
su kitais asmenimis.

ninko dalis bendrojoje nuosavybëje
gali bûti iðieðkota, Lietuvos Aukð
èiausiojo Teismo (LAT) praktikoje
iðryðkëjo maþdaug tik nuo 2006 m.,
kai buvo suformuluota taisyklë,
kad iðieðkoti galima esant nusta
tytai tiek idealiajai, tiek realiajai
daliai, nes CPK normos neáparei
goja bûtinai nustatyti realiosios
skolininkui priklausanèio turto
bendroje nuosavybëje dalies2. Ta
èiau ðios dalys turi bûti nustatytos
taip, kad iðieðkoti bûtø ámanoma,
kitaip bûtø negalima ávykdyti teis
mo sprendimo. Iki tol LAT laikësi
nuomonës, kad bendraturèio dalies
nustatymas reiðkia ne tik dalies nu
statymà nuosavybës teisëje (idealio
ji dalis), bet ir aiðkiai apibrëþtos, jo
idealiàjà dalá atitinkanèios realios
dalies turte nustatymà, o tai reiðkia
bûtinybæ suformuoti ir individua
liai apibrëþti daikto dalá, kurià bûtø
galima savarankiðkai naudoti ir ku

ri galëtø bûti savarankiðkas civilinës
apyvartos objektas. LAT laikë, kad
tai nustatyti privaloma prieð parduo
dant varþytynëse skolininko turtà,
nes negalima parduoti nesuformuo
tos ir individualiai neapibrëþtos
daikto dalies, kitaip bûtø paþeistos
bendraturèio ar kitø asmenø teisës
ir teisëti interesai3.
Nustatydamas nekilnojamojo
daikto skolininko dalá, teismas
kartu nustato naudojimosi sko
lininkui priklausanèia dalimi
tvarkà (CPK 667 str. 3 d.). Ðios
normos paskirtis yra ta, kad skoli
ninko ir kitø bendraturèiø bendro
sios nuosavybës teise valdomas,
naudojamas ir disponuojamas
nekilnojamasis daiktas bûtø par
duodamas uþ kuo didesnæ kainà –
nustaèius naudojimosi daiktu
tvarkà, nekilnojamasis daiktas ga
li bûti parduodamas brangiau. Sis
temiðkai aiðkindamas ðià nuostatà
kartu su CK 4.80 str. 3 dalimi,
LAT nurodë, kad ðiomis normo
mis yra ginami iðieðkotojo intere
sai – skolininko dalis atidalijama
taip, kad ið jos gali bûti iðieðkota,
t. y. patenkinti kreditoriaus reika
lavimai4. Bet jeigu skolininko,
kaip bendrosios dalinës nuosa
vybës dalyvio, dalis, remiantis
vieðo registro duomenimis, yra
þinoma, naudojimosi skolinin
kui priklausanèia nekilnojamo
jo daikto dalimi tvarka pagal
CPK 667 str. 2 dalá pateiktà ið

1
Pažymėtina, kad šios normos pagrindu teismui teikiamas prašymas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas, išskyrus jei teisme
pareiškiamas ieškinys dėl civilinės teisės, jei jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu (LAT 2003 m. rugsėjo 9 d.
konsultacija Nr. A3-87).
2
LAT SCB 2007 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2007; LAT SCB 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2006.
3
LAT SCB 2003 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2003; LAT SCB 2005 m. lapkričio 16 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2005.
4
LAT SCB 2006 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K–3–533/2006.
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kreditoriø reikalavimai, o tada
priima sprendimà nukreipti ið
ieðkojimà á skolininko turtà,
bendrà su kitais asmenimis.
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ieðkotojo ar bendrosios dalinës
nuosavybës dalyvio praðymà pri
verstinio vykdymo metu negali
bûti nustatoma. Tai lemia aplin
kybë, kad nekilnojamojo daikto,
kuris yra bendroji dalinë nuosavy
bë, bendraturèiai, tarpusavio susi
tarimu nustatydami naudojimosi
daikto konkreèiomis dalimis tvar
kà, ágyvendina savo bendrosios
dalinës nuosavybës teisæ, todël
atsidalyti savo dalá arba nustatyti
naudojimosi bendru turtu tvarkà
pirmiausia turëtø skolininkas (tur
to bendraturtis), o teismai negali
priskirti ðios pareigos iðieðkotojui
ir antstoliui5.
Iðieðkoti ið skolininko turto
dalies galima tik ásiteisëjus teis
mo nutarèiai, kurioje nustatyta jo
dalis bendrojoje nuosavybëje. Jei
per antstolio nustatytà terminà
praðymas teismui nepateikiamas,
antstolis nutraukia iðieðkojimà ið
ðio turto ir pakartotinai iðieðkoti
ið jo galima ne anksèiau kaip pra
ëjus vieniems metams po iðieðko
jimo ið turto nutraukimo dienos.
Paþymëtina, kad toks teisinis regu
liavimas skatina vykdymo proceso
ðalis aktyviai prisidëti prie iðieðko
jimo proceso, kad kuo greièiau bû
tø realiai ávykdytas sprendimas.

Iðieðkojimas ið
bendrosios
sutuoktiniø
jungtinës
nuosavybës
Iðieðkojimo ið sutuoktiniø
turto ypatumus lemia ðio turto
ir sutuoktiniø prievoliø teisinis
5

« galimybę išieškoti iš

Ði nuostata kyla ið bendrosios nuo
savybës esmës ir sutuoktiniø lygia
teisiðkumo principo – nesuteikti
në vienam sutuoktiniui daugiau
teisiø á bendrà turtà, negu jø turi
kitas. Atsiþvelgiant á vienodas abie
jø sutuoktiniø teises, susijusias
su bendràja jungtine nuosavybe,
CK 3.92 str. 3 dalyje nustatyta
prezumpcija, kad sudarydamas
sandorius sutuoktinis veikia  kito 

reþimas. Bendràjà jungtinæ nuo
savybæ, kaip ástatyminá sutuokti
niø turto teisiná reþimà, kol tur
tas nepadalytas arba bendrosios
jungtinës nuosavybës teisë nëra
pasibaigusi kitu bûdu, átvirtina
CK 3.87 straipsnis. Turtu, kuris
yra bendroji jungtinë nuosavybë,
sutuoktiniai naudojasi, já valdo ir
juo disponuoja bendru sutarimu.

sutuoktinio  sutikimu, iðskyrus at
vejus, kai sandoriui sudaryti reika
lingas raðytinis kito sutuoktinio su
tikimas. Taigi asmuo, sudarantis
sandorius su vienu ið sutuoktiniø,
gali netikrinti, ar kitas sutuoktinis
sutinka su sandorio sudarymu, o
tiesiog pripaþinti, kad yra toks
susitarimas. Ðia prezumpcija no
rima palengvinti civilinæ apyvartà

bendro sutuoktinių
turto nustato tik
teismas, antstolis tokios
teisės neturi ir negali
priimti patvarkymo dėl
skolos išieškojimo iš
bendro turto.

LAT SCB 2007 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2007.
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Esant solidariajai
sutuoktinių prievolei,
išieškoma iš bendrosios
jungtinės sutuoktinių
nuosavybės, todėl
sutuoktinių, kaip
solidarių skolininkų,
dalys bendrojoje
jungtinėje nuosavybėje
pagal CPK 667
straipsnį nenustatomos.

komos bendromis, t. y. tokiomis,
kurias ágyja abu sutuoktiniai dël
ðeimos interesø, sàraðas pateiktas
CK 3.109 str. 1 dalyje, t. y.:
1) prievolës, susijusios su turto,
ásigyto sutuoktiniø bendrojon
nuosavybën, suvarþymais, bu
vusiais iki ðio turto ásigijimo
momento arba atsiradusias po
jo ásigijimo;
2) prievolës, susijusios su bendro
turto tvarkymo iðlaidomis;
3) prievolës, susijusios su ðeimos
namø ûkio iðlaikymu;
4) prievolës, susijusios su teismo
iðlaidø atlyginimu, jeigu byla
buvo susijusi su sutuoktiniø
bendru turtu arba ðeimos inte
resais;
5) prievolës, atsiradusios ið san
doriø, sudarytø vieno sutuok
tinio, kai yra kito sutuoktinio
sutikimas, arba kito sutuokti
nio vëliau patvirtintø, taip pat
prievolës, atsiradusios ið sando
riø, kuriems sudaryti kito su
tuoktinio sutikimo nereikëjo,

jeigu jie buvo sudaryti ðeimos
interesais;
6) solidariosios sutuoktiniø prie
volës.
Esant solidariajai sutuokti
niø prievolei, iðieðkoma ið ben
drosios jungtinës sutuoktiniø
nuosavybës, todël sutuoktiniø,
kaip solidariø skolininkø, dalys
bendrojoje jungtinëje nuosavy
bëje pagal CPK 667 straipsná
nenustatomos6. Taèiau vien ap
linkybë, kad vykdomajame doku
mente kaip skolininkas nurodytas
tik vienas ið sutuoktiniø, dar nëra
pakankamas pagrindas daryti iðva
dà, kad tai yra asmeninë sutuok
tinio prievolë. Jeigu vykdomasis
dokumentas yra vykdomasis rað
tas, iðduotas teismo sprendimo,
nuosprendþio, nutarimo, nutar
ties, teismo ásakymo pagrindu, ku
riame kaip skolininkas nurodytas
vienas ið sutuoktiniø, taip pat uþ
prievoles, atsiradusias uþ padary
tus teisës paþeidimus, sutuoktinis
skolininkas atsako savo asmeniniu
turtu ir turima turto dalimi ben
drojoje jungtinëje nuosavybëje.
Paþymëtina, kad praktikoje
daþnai iðkyla problemø, kai su
tuoktiniai nenutraukæ santuokos
ir nepasidalijæ turto gyvena atski
rai, atskirai prisiima teises bei pa
reigas, susijusias su civiline teisine
apyvarta. Pagal CK 3.87 straips
nyje átvirtintà prezumpcijà turtas,
sutuoktiniø ágytas po santuokos
sudarymo, laikomas jø bendràja
jungtine nuosavybe, dël to, net su
tuoktiniams gyvenant atskirai, yra
reali grësmë, kad, esant vieno ið su
tuoktiniø prievolei, skola gali bû

6
LAT SCB 2005 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2005; LAT SCB 2006 m. sausio 16 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006; LAT SCB 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2006; LAT SCB
2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2006.
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ir apsaugoti sàþiningus treèiuo
sius asmenis, sudaranèius sando
rius su sutuoktiniais, nuo galimø
ieðkiniø dël sudarytø sandoriø
nuginèijimo. Kol ði prezumpcija
nepaneigta, vieno sutuoktinio ini
ciatyva ágyta prievolë bus laikoma
bendra sutuoktiniø prievole.
Prievolës vykdymas ið bendro
sutuoktiniø turto yra prievolës
asmeniui nustatymas. Todël to
kios prievolës pobûdá ir galimybæ
iðieðkoti ið bendro sutuoktiniø
turto nustato tik teismas, antsto
lis tokios teisës neturi ir negali
priimti patvarkymo dël skolos
iðieðkojimo ið bendro turto. Ta
èiau CPK 589 ir 593 straipsniai
ápareigoja antstolá kreiptis á teis
mà dël prievolës pobûdþio iðaiðki
nimo. Antstoliui paþeidus ðià pa
reigà ir nepagrástai iðieðkojus skolà
ið bendro turto, atsiranda teisinis
pagrindas naikinti toká antstolio
patvarkymà vieno ið sutuoktinio
praðymu. Priëmæs sprendimà dël
antstolio veiksmø teisëtumo, teis
mas kartu turi paaiðkinti prievolës
pobûdá. Taigi iðieðkojimà ið skir
tingo teisinio reþimo turto – ið
sutuoktinio asmeninio turto, ið jo
dalies bendrame sutuoktiniø turte
ar ið bendro sutuoktiniø turto – le
mia sutuoktinio skolininko prie
volës pobûdis. Tik nustaèius, ar
skolininko prievolë asmeninë,
ar bendroji, galima nustatyti,
kas yra atsakomybës subjektai
pagal prievolæ – vienas ar abu
sutuoktiniai, atitinkamai ar bus
iðieðkoma ið bendro turto, ar ið
skolininko sutuoktinio dalies.
Sutuoktiniø prievoliø, kurios lai
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ti iðieðkoma ir ið kito sutuoktinio
turto. Tokiu atveju kitam sutuok
tiniui iðlieka pareiga paneigti ðià
prezumpcijà arba sutuoktiniams
nusistatyti kitoká turto teisiná re
þimà tarpusavio sutartimis (CK
3.101–3.108 str.)7.
Ilgà laikà nebuvo bylø, kai ið
bendrosios jungtinës nuosavybës
iðieðkoma nusikaltimu padaryta
þala (CPK 666 str. 2 d.). Jø atsira
dus, LAT pradëjo formuoti prak
tikà dël sutuoktiniø lygiø daliø
principo nesilaikymo, remiantis
vieno ið sutuoktiniø nusikalsta
mu bûdu gautø lëðø bendrajai
jungtinei nuosavybei ágyti faktu.
Jeigu kaip sutuoktiniø bendroji
jungtinë nuosavybë yra ágyjamas
turtas uþ nusikalstamu bûdu gau
tas lëðas, teismas gali nesilaikyti ly
giø daliø principo, átvirtinto CK
3.117 straipsnyje.8 Taèiau kad bû
tø iðieðkoma ið turto, ágyto uþ nu
sikalstamu bûdu gautas lëðas, turi
bûti nustatytas tam tikras faktas,
t. y. byloje turi bûti iðtirta, ar
nusikalstamu bûdu gautos lëðos
buvo panaudotos ásigyti turtui,
ið kurio praðoma iðieðkoti. Tik
nustaèius ðá faktà gali bûti iðieð
koma ið turto, kuris yra bendroji
jungtinë sutuoktiniø nuosavybë ir
kuris skolininko ágytas ið nusikals
tamu bûdu gautø lëðø, nepaisant
to, kad pats þalos padarymas yra
asmeninë skolininko prievolë.
Nagrinëjant procesinius su
tuoktiniø dalyvavimo byloje iðieð
kant ið bendro turto klausimus
paþymëtina, kad kai civilinë atsa
komybë pagal prievolës prigimtá
tenka abiem sutuoktiniams kaip

solidariesiems skolininkams ir
prievolës vykdomos ið bendro
sutuoktiniø turto, ðios prievolës
iðieðkojimo teismo procese turi
dalyvauti abu sutuoktiniai, á bylà
CPK 43 str. 1 d. 1 punkto ir CK
3.109 str. 1 dalies pagrindu turi
bûti traukiami kaip bendraatsa
koviai tie asmenys, ið kuriø turto
pagal prievolës prigimtá gali bûti
iðieðkoma9. Bet jeigu ðios katego
rijos bylose dalyvauja tik vienas
ið sutuoktiniø, teismas, atsiþvelg
damas á dispozityvumo principà,

!

SIC!
Iðieðkoti ið skolininko turto, esanèio bendrojoje
su kitais asmenimis nuosavybëje, galima tik antsto
liui nustaèius, kad kito turto, ið kurio bûtø galima
iðieðkoti, nëra ir tik teisminiu bûdu pagal iðieðkotojo
ar bendrosios nuosavybës daliø turëtojø praðymà nu
staèius skolininkui priklausanèios nuosavybës idealià
jà arba realiàjà dalá bendrojoje nuosavybëje. Norint
padëti skolininkui padengti kuo didesnæ jo skolos
dalá, iðieðkant ið bendrosios dalinës nuosavybës nekil
nojamame daikte kartu nustatoma naudojimosi ðia
dalimi tvarka.
Iðieðkojimo ið bendrosios sutuoktiniø nuosavybës
ypatumus lemia prievolës, kurios pagrindu atsirado
sutuoktinio skola, pobûdis. Jeigu teismo sprendime
nustatyta, kad prievolë atsirado pagal asmeninæ su
tuoktinio prievolæ, iðieðkoma tik ið CPK 667 straips
nyje átvirtinta tvarka nustatytos sutuoktinio dalies
bendrojoje nuosavybëje. Teismui nustaèius, kad yra
solidarioji prievolë, sutuoktiniø skolininkø dalys ne
nustatomos ir skola iðieðkoma ið viso bendro sutuok
tiniø turto.

LApT 2008 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-132/2008.
LApT 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2005.
9
LAT SCB 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2008.
7
8

neturi teisës traukti á procesà kito
sutuoktinio savo iniciatyva. Nu
statæs ástatyminá atsakovø (sutuok
tiniø) bendrininkavimà, teismas
turi pasiûlyti ieðkovui átraukti á
procesà ir kità sutuoktiná kaip ben
draatsaková. Taèiau jo nedalyvavi
mas byloje nëra teisinis pagrindas
pripaþinti sprendimà negaliojan
èiu, kai yra absoliutus negalioji
mo pagrindas, t. y. kai priimamas
sprendimas dël neátrauktø á bylà
asmenø teisiø ir pareigø.

