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Išieškojimo
iš skolininko
/fizinio asmens/
ypatumai

Iš kokių lėšų antstolis gali
išieškoti iš fizinių asmenų skolas?
/Civilinio proceso kodekso 664 str./

l Iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai.
l Iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių
teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio,
stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo
turto.
l Iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo
turto.
l Iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis
verslas yra žemės ūkis.
l Iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena.

Kas yra pajamos, prilyginamos
darbo užmokesčiui?
/Civilinio proceso kodekso 737 str./

Visų rūšių pensijos.
Dividendai.
Stipendijos.
Autorių atlyginimai už literatūros, mokslo
ar meno kūrinius ir išradimus, dėl kurių išduotas patentas.
l Laimėjimai loterijose, konkursuose, varžybose
l Grynosios pajamos už darbą žemės ūkyje.
l Sumos, gautos už žalos atlyginimą.
l
l
l
l

Iš kokių lėšų antstolis negali
išieškoti?
/Civilinio proceso kodekso 739 str./

l Iš valstybinio socialinio draudimo motinystės,
tėvystės ir motinystės pašalpos.
l Iš išmokų vaikams, mokamų pagal Išmokų
vaikams įstatymą.
l Iš išeitinių išmokų.

l Iš sumų, kurios mokamos vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves
darbuotojui.
l Iš kompensacinių išmokų už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą.
l Iš laidojimo pašalpų.
l Iš išmokų, mokamų pagal Valstybinių šalpos
išmokų įstatymą (šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų ir kt.).
l Iš kitų tikslinių socialinių išmokų, pašalpų ir
kompensacijų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų
socialinei paramai.

Išimtys, kada skolas galima
išieškoti iš pašalpų.
/Civilinio proceso kodekso 738 str./

l Iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų
socialinio draudimo pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal
teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir
pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos
suluošus ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat
atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo.

Skolų išieškojimo dydžiai darant
išskaitas iš darbo užmokesčio.
/Civilinio proceso kodekso 736 str./

l Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių
dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos
minimalios mėnesinės algos (MMA), išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol
bus visiškai padengtos išieškomos sumos:
išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos
sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalsta-

ma veika, atlyginimą, – iki 50 procentų, jeigu
kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte
arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;
visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta
pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – 20 procentų;
pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų.
l Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės
nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų,
jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.
l Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma 70 proc. dalis gali būti mažinama
po 10 proc. kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip
mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš
skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.

Apribojimai išieškant skolą iš
skolininkui priklausančio būsto,
kuriame jis gyvena.
/Civilinio proceso kodekso 663 str./

l Išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto,
kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju,
jeigu išieškoma suma viršija 7 000 litų.
l Teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas yra
areštuotas išieškant sumas, nesumokėtas už
sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir
kitokias paslaugas, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo namo
ar jų dalies, būtino šiems asmenims gyventi. Tai
teismas gali nustatyti atsižvelgdamas į vaikų,
neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį ir interesus. Prašymas dėl to paduodamas ir nagrinėjamas apylinkės teisme.
SVARBU! Šie apribojimai netaikomi išieškant skolą iš įkeisto turto.

