
Civiline byla Nr. 2- I 3054-809 12014
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-06844-2013-7

Procesinio sprendimo kategorija 1 1 0. 1

VILNIAUS MIESTO APYLINKES TEISMAS

NUTARTIS
2013 m.vasarlo 28 d.

Vilnius

Vilniaus miesto apylinkes teismo teiseja Egle Zdyte-Janulioniene, raSytinio proceso
tvarka i5nagrinejusi ie5kovo Spaudos rdmq auk5tuminio pastato savininkq bendrijos ,,Spaudos
riimai* pra5ym4 del hikinqiq apsaugos priemoniq taikymo,

nus ta te  :
teisme priimtas ie5kovo Spaudos riimq auk5tuminio pastato savininkq bendrijos ,,Spaudos

rmai* ieSkinys del44 474,25 Lt skolos, 5 procentq dydZio metiniq pal[kanq nuo priteistos sumos
nuo bylos i5kelimo teisme iki teismo sprendimo visi5ko ivykdymo bei bylinejimosi i5laidq
priteisimo i5 atsakovo AB ,,Spauda". Rei5kiamo reikalavimo uZtikrinimui, ie5kovas pra5o taikyti
laikin4sias apsaugos priemones - are5tuoti atsakovui priklausandias pinigines le5as, nekilnojam4ji
ar kilnojameii turtq. Ie5kovas nurodo, kad rei5kiamo reikalavimo suma yra didele. Ieskovo
nuomone, nepritaikius laikinqjq apsaugos priemoniq, bfisimo teismo sprendimo vykdymas gali
pasunketi arba pasidaryti neimanomas.

Pra5ymas tenkintinas.
Pagal LR civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio nuostatas, teismas gali

imtis laikinqjq apsaugos priemoniq, jeigu Siq priemoniq nesiemus, teismo sprendimo ivykdymas
gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemoniq taikymo tikslas
yra siekimas uZtikrinti ie5kovo intqresus, uZkirsti keli4 aplinkybeins, galindioms apsunkinti teismo
sprendimo irrykdymA ir tuo uZtikrinti jo privalomum4.

Teismas mano, kad pritaikius minet4 apsaugos priemong, kuri yra laikina, bus efektyviau
uZtikrintas materialiniq teisiq gynimo budas, todel laiko, kad ie5kovo pra5ymas turi buti
tenkinamas. Reikalavimas yra turtinio pobtdZio, kuris laikyinas dideliu, ir tai yra pakankama
aplinkybe laikinqjq apsaugos priemoniq tailcymui, nes sukelia galimo teismo sprendimo
neivykdymo rizik4.

Pirmiausiai are5tuotinas atsakovo turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas 44 474,25 Lt
sumai, o jam nesant ar nepakankant - atsakovo pinigines le5os reikalavimo sumai. Are5tuotomis
le5omis atsakovui leidiiama daryti privalomus atsiskaitymus biudZetui, su darbo teisiniais
santykiais susijusias i5mokas bei mokejimus ie5kovui pagal 5i ie5kini.

Kadangi i5samts are5tuotino hrrto duomenys nera Zinomi, surasti ir apra5yti turt4 pavestina
ieskovo pasirinktam antstoliui (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 7 dalimi atsakovui i5ai5kintina" kad asmuo, kurio turtas
are5tuotas, atsako ui nustat5rQ apribojimq paZeidim4 nuo Sios nutarties iregistavimo turto are5to
aktq registe momento.

Informuoti ie5kovq kad jeigu jis nesikreips i antstoli ir are5tuoto turto duomenys nebus
patikslinti, laikinosios apsaugos priemones galios 14 dienq nuo nutarties del laikinqiq apsaugos
priemoniq taikymo priemimo dienos (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso I44 straipsniu,
145 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas



2

nuta r ia :
are5tuoti AB ,,Spauda'i i. k. 4, nekilnojam4ji ir kilnojamqii turtq 44 474,25 Lt

(keturiasde5imt keturiq hlkstandiq keturiq Simtr+ septyniasde3imt keturiq liq 25 ct) sumai; Siam
turtui nesant ar jo nepakankant - pareik5to reikalavimo ribose are5tuoti atsakovo pinigines le5as.

Leisti atsakovui AB ,,Spauda'i i. k. 4, are5tuotomis le5omis daryti privalomus
atsiskaitymus biudZetui, su darbo teisiniais santykiais susijusias i5mokas bei mokejimus ie5kovui
Spaudos rtimq auk5tuminio pastato savininkq bendrijai ,,Spaudos rlimai*, i.k. 5, pagal 5i
ieSkini.

Surasti ir apra5yti are5tuojam4 turt4 pavesti ie5kovo pasirinktam antstoliui.
Nutartis vykdytina skubiai, nutarties apskundimas nesustabdo jos vykdymo.
Nutarties kopijas iSsiqsti ieskovui, atsakovui, Turto are5to r€gistro tvarkytojui.
Informuoti, kad jeigu ie5kovas nesikreips i antstoli ir are5tuoto hrto duomenys nebus

patikslinti, laikinosios apsaugos priemones galios 14 dienq nuo nutarties del laikinqiq apsaugos
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