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teismo posedyje kasacine rasytinio proceso tvarka iSnagrinejo civilin? byl^ pagal ieSkoves
V. R. kasacinj skund^ del Kauno apygardos teismo Civiliniij, bylij skyriaus teisejij kolegijos
2015 m. vasario 12 d. nutarties pemurejimo civilineje byloje pagal ieskoves V. R. ieskinj atsakoyei
Vs{ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos sto6iai del darbo uzmokescio uz virgvalandinj
darb^ ir delspinigiij priteisimo, ir atsakoves Vs{ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties
priesieskinj ieskovei V. R. del darbo ginci} komisijos sprendimo dalies panaikinimo.

Teisejij kolegija
nustate :
I. Ginco esme

- Kasacineje byloje sprendziama del darbo pagal antr^ darbo sutartj toje pa5ioje darbovieteje
tapa6iomis fimkcijomis kvalifikavimo ir mokejimo uz tokj darb^.
le^kove V. R. kreipesi j teism^ prasydama panaikinti Valstybines darbo inspekcijos Kauno
skyriaus darbo gin5ij komisijos 2014 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. DGKS-1084 dalj, kuria
nuspr^sta ieSkoves praSym^ tenkinti is dalies; priteisti jai is atsakoves Vs{ Kauno rajono greitosios
medicinos pagalbos stoties darbo uzmokestj uz virsvalandinj darbc} nuo 2007 m. rugsejo 1 d. iki
2013 m. liepos 31 d. bei uz 2013 m. gruodzio menesj (t. y. 22 646 Lt (6558,74 Eur) ir 18 816^Lt
(5449,49 Eur) delspinigh} uz paveluot^ darbo uzmokescio sumokejim^ 0,07 proc.^ dydzio
delspinigius. leSkove nurode, kad pagal 2007 m. rugpjucio 31 d. dai'bo sutartj Nr. 207 dirbo V§{
Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotyje gydytoja vieno etato darbo kruviu. 2008 m.
spalio 16 d. su atsakove pasirase dar vien^ darbo sutartj Nr. 226, pagal j^ dirbo gydytoja 0,25 etato
kruviu. leSkoves teigimu, jos dai'bo laikas, virSijantis vieno etato darbo kruvj ir suminei darbo
apskaitai taikomas s^lygas, turi buti laikomas virsvalandiniu darbu, kuris turejo buti apmoketas ne
pagal faktiskai isdirbt^ laikq, o taikant 1,5 tariff (DK 193 straipsnis). legkoye taip pat nurode, kad
saliij ginc^ isnagrinejusi darbo gincij komisija 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. DGKS-1084 i§
dalies patenkino ieskoves reikalavimq priteisti atlyginim^ uz virsvalandzius, ta6iau, ieskoves
nuomone, nepagrjstai priteise sj atlyginim^ tik uz triji} menesii^ laikotarpj iki skundo pateikimo, nes
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apskaita ir darbo laikui planuoti buvo taikomas Vyriausybes 2003 m. geguzes 14 d. nutarimo
Nr. 587 „Del darbij, kuriuose gali buti taikoma iki dvidegimt keturiij valandij per par^ darbo laiko
trukme, sqraso, darbo ir poilsio laiko ypatumij ekonomines veiklos srityse patvirtinimo" X dalies
79 punktas (Vyriausybes 2007 m. rugsejo lid. nutarimu Nr. 967 patvirtinta redakcija), pagal kurj
„gydymo bei socialines globos, §vietimo jstaigij, dirbancii} nepertraukiamu budejimo . rezimu,
darbuotojams, budetojams patalpose gali buti taikoma sumine darbo laiko apskaita, kurios
apskaitinis laikotarpis - iki 4 menesiij, ir gali buti nustatoma maksimali dienos (pamainos) trukme
(kartu su pertrauka pailseti ir pavalgyti) iki 24 val. per parq. §ii} darbuotojij vidutinis darbo laikas
per 7 diemj laikotarpj neturi virsyti 48 val., o poilsio taip darbo dienij laikas privalo buti ne
trumpesnis kaip 24 val.". Atsizvelgdamas j tai, ir jvertin^s, kad ieSkove buvo sudariusi papildomo
darbo sutartj ir dar sutiko papildomai dirbti pavaduodama nesancius darbuotojus, teismas sprende,
kad ieskoves darbo laikui turejo buti taikoma maksimali 60 val. per savait? darbo valandij riba.
Teismas nustate, kad si riba nuo 2007 m. rugsejo 1 d. iki 2014 m. kovo 12 d. ieskoves atzvilgiu
nebuvo pazeista (virsyta).
Teismas priteise ieskovei 78,9 Lt darbo uzmokescio uz poilsio laiku dirbtas valandas,
nustat^s, kad klaidingai sudarius darbo grafikq kelis kartus buvo neiSlaikytas 24 val. poilsio tarp
pamainij laikas ir ieSkove 6 darbo valandas dirbo jos individualiu poilsio laiku, todel uz jas priteise
atlygj didesniu tarifu (DK 194 straipsnio 1 dalis). Teismas priteise ieskovei 6,16 Lt delspinigh},
nurodydamas, kad Sis reikalavimas turi buti tenkinamas neperzengiant sutrumpinto ieskinio senaties
termino ribij (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). legkinio dalj patenkin^s kitais pagrindais, nei
kad buvo svarstoma darbo ginfiij komisijoje, teismas panaikino darbo gincxj komisijos 2014 m.
vasario 28 d. sprendimo Nr. DGKS-1084 dalj, kuria ieskoves prasymas tenkintas.
Kauno apygardos teismo Civiliniij bylij skyriaus teisejij kolegija, isnagrinejusi bylq pagal
ieskoves V. R. apeliacinj skundq, 2015 m. vasario 12 d. nutartimi Kauno apylinkes teismo 2014 m.
mgpjucio 8 d. sprendimq paliko nepakeistq.
Teisejij kolegija pritare pirmosios instancijos teismo isvadai, kad DK 144 straipsnio 5 dalis
leidzia darbo sutarfiiij daugetq, kuris jforminamas arba antraeilio darbo sutartimi (kai yra keli
darbdaviai), arba susitarimu del papildomo darbo (kai darbdavys yra tas pats) ir taip pat leidzia
nukrypti nuo DK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyto maksimalaus savaites darbo laiko, kai yra
darbuotojo susitarimas su darbdaviu, bei, atsizvelgdama j 2008 m. spalio 16 d. darbo sutarties
Nr. 226 esm?, tikslq, jos sudarymo aplinkybes, j saliij subjektyvi^ nuomon? del sutarties sfjlygi}
turinio bei sutarties sudarymo metu buvusj sqlygi} suvokim^, salirj elgesj po sutarties sudarymo ir
kitas reiksmingas aplinkybes, taip pat vadovaudamasi bendraisiais teises principals (CK
1.5 straipsnis), sprende, kad ieSkoves darbas, atliktas pagal papildomo darbo sutartj Nr. 226,
nelaikytinas virsvalandiniais darbais ir uz jj neturejo buti mokama didesniu (1,5) tarifu. Teisejij
kolegija pabreze, kad is sutar^iij turinio aisku, jog Salys abipusiu sutarimu aiskiai apibreze sutarciij
s^lygas ir ieskove, pasirasydama antrq darbo sutartj Nr. 226, sutiko dirbti papildomEj gydytojo daibq
0,25 etato kiiiviu uz nustatyt^ 565 Lt per menes| darbo uzmokestiTeisejij kolegija i^aiSkino, kad, atsizvelgiant j DK 119 straipsnio nuostatas, darbo sutarties
galys susitarim^ del papildomo darbo turejo i^reiksti ne sudarydamos naujq darbo sutaitj, o
aptardamos tai galiojaneioje darbo sutartyje Nr. 207 (tai butij darbo sutarties modifikavimas). I
esam^ darbo sutartj galys turejo jtraukti naujq sqlygq, kad viso sutarties galiojimo metu (arba tam
tilcrq. laikotarpj) darbuotojas greta pagrindinirj pareign ar pagrindinio darbo eis tarn tikras
papildomas pareigas ar dirbs tam tikrq papildomq darbq. ir gaus uz tai papildomq darbo uzmokestj.
Darbuotojo papildomo darbo funkcijos turi buti skirtingos, nei pagal pagrindin? darbo sutartj,
taciau, kolegijos teigimu, nagrinejamu atveju tai nera esmine aplinkybe, nes antra darbo sutartimi
Nr. 226 salys susitare del papildomii, nors ir tapachj kaip ir pirmoje darbo sutartyje Nr. 207, darbo

funkcijij atlikimo, kurios yra nuolatinio pobudzio (0,25 etato kruviu). Kolegijos vertinimu, §alys
susitai'e del nuolatinio pobudzio papildomo darbo.

Atsizvelgdama j nurodytas aplinkybes, teisejij kolegija sprende, kad ieskove ir atsakove,
sudarydamos antr^ darbo sutartj, sieke susitarti del tapataus papildomo darbo kitoje darbo vietoje -
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jstatymai, jog jis toje pacioje darbovieteje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrq
papildom^ (sutartyje nesulygt^) darbq, Nagrinejamu atveju pagrindineje sutartyje nurodytas darbas
ir darbas, nurodytas papildomo darbo sutartyje, yra nera tapatus: nors jie ir skirti toms pacioms
funkcijoms atlikti, bet juose skirtingai aptartas darbo kruvis, jie vykdomi skirtingu darbo laiku ir
skirtingose darbo vietose (pagal pagrindinio darbo sutartj ieskove ejo gydytojo pareigas visuose
Greitosios medicinos pagalbos padaliniuose, o pagal papildom^ darbo sutartj - tik Greitosios
medicinos pagalbos Garliavos poste). Pazymetina, kad pati ieskove, siekdama papildomai
uzsidirbti, reiske iniciatyv^ sudaryti antrq darbo sutartj ir atlikti papildom^ darb^, uz sj jai buvo
sumoketas sutartas darbo uzmokestis.

2. Del virsvalandinio darbo. Nera pagrindo teigti, kad ieskove dirbo vidvalandinj darb^, nes
jai pagal dvi darbo sutartis leistina dirbti iki 12 val. per darbo dien^ ir pagrjstai nustatyta 60 val.
trukmes darbo savaite; si trukme nebuvo virsyta per keturiij menesiii sumines darbo laiko apskaitos
laikotaipius (DK 144 straipsnio 5 dalis, 148 straipsnis, Vyriausybes 2003 m. geguzes 14 d.
nutarimo Nr. 587 78 punktas). Vien del tos aplinkybes, kad salys savo susitarim^ del papildomo
darbo jformino antr^ja darbo sutartimi, o ne esamos pagrindines darbo sutarties modifikacijos budu,
salii} sudaryta antroji darbo sutartis negali buti transformuojama j sutartj dirbti virsvalandinius
darbus, uz kuriuos turi buti mokamas gerokai didesnis darbo uzmokestis.
3. D&l proceso teises normij pazeidimo. Teismai nuodugniai nagrinejo byl^, nustate darbo
gincui isspr^sti butinus faktus, paremtus atitinkamais jrodymais, juos tinkamai jvertino ir prieme
pagrjstus procesinius sprendimus. Pagi'jsta teismij isvada, kad byloje nera jrodymij, patvirtinan£iij
iegkoves teiginius, jog ieskove dirbo virsvalandinius darbus.

Teisejij kolegija
konstatuoja:
IV. Kasacinio teismo argumentai ir iSaiskinimai
D&l darbo pagal antrq darbo sutartj toje pacioje darbovieteje tapadiomis funkcijomis

kvaUfikavimo
Nagrinejamoje byloje keliama papildomo ir virsvalandinio darbo atribojimo problema, t. y.
salys nesutaria del 2008 m. spalio 16 d. sudarytos darbo sutarties Nr. 226 kvalifikavimo ir kelia
klausimEj del mokejimo uz darbo valandas, kurias darbuotoja laiko virsvalandiniu darbu, o darbdave
- faktiskai atliktu darbu pagal papildomo darbo sutartj.
Pagal DK 114 straipsnio 1 dalj, darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudzia jstatymai, kad
jis toje pacioje darbovieteje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikr^ papildomo
(sutartyje nesulygt^) darbf}. Teismrj praktikoje aiskinant DK 114 straipsnj yra nurodyta, kad toje
pacioje darbovieteje dirbamas kitas darbas turetij buti vadinamas papildomu daibu, o ne
antraeilemis pareigomis, nes antraeiliij pareigij sutartimi susitariama del darbo kitoje darbovieteje ii
jis gali buti atliekamas tik laisvu nuo darbo pagrindineje darbovieteje laiku. O papildomo darbo
sutartimi susitariama del papildomi} pareigij ar papildomo darbo toje pa6ioje darbovieteje ir jis gali
buti atliekamas tiek per normal^ darbo laikfj pagrindineje darbovieteje, tiek kitu laiku. Sutarties del
papildomo darbo pasibaigimas egzistuojanCiam darbo santykiui lemiamos reiksmes neturi darbuotojo ir darbdavio teisinis santykis t^sis remiantis pagrindine darbo sutartimi (Lietuvos
Auksciausiojo Teismo Civilinii} byhj skyriaus teisejij kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta
civilineje byloje R. K. v. Zarasif rajono savivaldybes taryba, bylos Nr. 3K-3-130/2012; 2015 m.
geguzes 29 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. B. v. Kelm&s /opselis-darzelis ,,/lzuoliukas ,

bylos Nr. 3K-3-332-686/2015). Taigi, atsizvelgiant j formuojamEj praktik^, papildomu gali buti
pripazjstamas toks darbas, kuriam budinga shj pozymii} visuma - t. y. darbas, kuris: 1) dirbamas

toje pacioje darbovieteje, kaip ir pagrindinis darbas; 2) nesulygtas pagrindineje darbo sutartyje
darbas ar einamos papildomos pareigos, t. y. darbuotojo vykdomos darbines funkcijos negali buti

(
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Saliij elgesys vykdant susitarimq ir pan.) ir teises aktuose nustatytas imperatyvias darbo laiko rezimo
taisykles.
Nagrinejamu atveju konstatuota, kad gin£o darbo sutartimi nebuvo susitarta del papildomo
darbo. Del to butina spr^sti, ar sia sutartimi sulygtas darbas kvalifikuotinas kaip virsvalandziai, ar
kaip darbij masto padidimmas. Siame kontekste svarbu atkreipti demesj \ tai, kad} kaip jau yra
pabrez^s kasacinis teismas, taikant darbo teises normas vieno teises subjekto s^skaita negali buti
paneigiami kito subjekto interesai, o turi buti siekiama protingos ir sfjziningos siij interesi}
pusiausvyros (Lietuvos Auk§5iausiojo Teismo Civiliniij bylrj skyriaus teisejij kolegijos 2010 m.
geguzes 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje P. A. L. v. Lietuvos socialdemofoaty partija, byios
Nr. 3K-3-235/10). DK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyti bendrieji darbo subjektn teisirj jgyvendinimo
ir pareigq vykdymo reikalavimai, pagal kuriuos igyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas
darbdaviai, darbuotojai ir jij atstovai turi laikytis {statymi}, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei
veikti sfjziningai, laikytis protingumo, s^ziningumo, teisingumo principi}. Be to, draudziama
piktnaudziauti savo teise. Nustatyti bendrieji principal padeda jgyvendinti teis^ kad SMabiau
atitiktq naujai susiformavusius teisinius santykius, miolat keiCiantis ekonominiams ir socialiniams
santykiams. Reikalavimai gerbti bendro gyvenimo taisykles, veikti s^ziningai, laikytis protingumo,
teisingumo ir s^ziningumo principij turi buti taikomi darbo subjektams jgyvendinant teises ir
vykdant pareigas, taip pat ir tarpusavio susitarimais nustatant tokias teises ir pareigas; siais
principals turi vadovautis ir teismas, aiskindamas ir taikydamas jstatymus (Lietuvos Auksciausiojo
Teismo Civilinhj bylij skyriaus teisejij kolegijos 2010 m. rugsejo 28 d. nutaitis, priimta civilineje
byloje F. B. ir kt. v. UAB ^Neo ranga", bylos Nr. 3K-3-365/2010; 2013 m. vasario 15 d. nutartis,

priimta civilineje byloje K. P. v. UAB „Respublikiue mokomoji spot'tine bcize , bylos Nr. 3K-331/2013; 2014 m. lapkricio 21 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Rekolas" v. L. G. ir kt
bylos Nr. 3K-3-530/2014). Visos Salii^ sulygtos darbo sutarties sqlygos, jeigu darbo jstatymuose,
kituose norminiuose teises aktuose arba kolektyvineje darbo sutartyje nera draudimo del jij susitaiti,
yra vienodai privalomos darbo sutarties salims ir gali buti keiCiamos jstatymij nustatyta tvarka
(Lietuvos AukSSiausiojo Teismo CiviliniH byli} skyriaus teisejrj kolegijos 2008 m. geguzes 19 d.
nutartis, priimta civilineje byloje L. B. v. VsJ Lietuvos akligi} biblioteka, Nr. 3K-3-274/2008,
2009 m. geguzes 11 d. nutartis, priimta civilineje byloje J. B, B. v. UAB „Neo Group", bylos

Nr. 3K-3-210/2009; 2010 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje M. Z. ir kt. v. ValstybimZ
teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-125/2010;
2015 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilineje byloje L C. v. BfPanevezio lopselis-darzelis
„Pasaka"> bylos Nr. 3K-3-523-701/2015). Darbo sutarties s^lygos gali buti nustetytos rasytineje
darbo sutartyje, norminiuose teises aktuose, taip pat gali buti teismo nustatytos is darbo sutarties
salii} elgesio, atliekami} veiksmij, kiti} reiksmingxj aplinkybii} apie faktinj sutarties yykdym^ kurie
sudaro pagrind^ spr^sti, kad darbo teisinirj santykiij metu buvo galirj susitarimas atitinkam^ elgesj,
veiksmus ir kt. vertinti kaip vien^ sutarties s^lygi^ (Lietuvos Auks6iausiojo Teismo Civiliniij bylr|
skyriaus teisejr} kolegijos 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje A. M. v.
UAB „EMIRA"t bylos Nr. 3K-3-62/2013). _ _
Nagrinejamu atveju pagal 2007 m. rugpjucio 31 d. darbo sutartj Nr. 207 daibuotoja dubo
Vs{ Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotyje gydytoja vieno etato darbo kruyiu uz

2040 Lt menesinj atlyginim^ (veliau padidint^ iki 2260 Lt). Byloje nustatyta ir kasatore neginSijo,
kad darbo sutarties salys laisva abipuse valia 2008 m. spalio 16 d. sudare antr^ daibo sutartj
Nr. 226, kuria susitare, jog kasatore dirbs gydytoja 0,25 etato kruviu uz 565 Lt menesinj atlyginimq.
Taigi buvo susitarta del darbo funkcijos, jos apimties ir atlygio uz darbq. Ilg^ laikfj salys si^ sutartj
vykde: kasatore dirbo sulygtsj darbq, o atsakove mokejo sutartj darbo uzmokestj. Nera duomemj,
kad sis susitarimas butij buv^s inicijuotas darbdaves, priesingai - nepaneigta atsakoves nurodyta
aplinkybe, jog kasatore buvo linkusi del papildomi* pajamij padidinti savo darbo apimtj. Taigi nera
pagrindo pripazinti, kad antroji darbo sutartis sudaryta pazeidziant sutarciij laisves prmcipq,

imperatyviqsias darbo teises normas ar darbuotojos interesus bei teis? gauti tinkam^ apmokejim^.
Atsizvelgiant \ tai, kad, kaip mineta, dai'buotojas ir darbdavys laisva valia, nevirsydami jstatyme
jtvirtintq maksimalh} darbo trukmes ribij, gali sutarti del darbo masto padidinimo, t. y. ilgesnes

leidziamij ribi}, salys laisva valia del tokio darbo masto padidinimo buvo susitarusios ir sulygusios
atlygj, ir sis kasatorei buvo mokamas.
Del susitarimo padidinti darbo mastq iforminimo
Kasacinis teismas yra isaiSkin^s, kad pagal DK 119 straipsnj susitarimas del papildomo
darbo ar pareigq. isreiskiamas ne sudarant nauj^ darbo sutartj, o aptariant tai galiojancioje darbo
sutartyje, keiciant sutarties sqlygas (darbo sutarties modifikavimas) (Lietuvos Auksciausiojo
Teismo Civiliniij bylxj skyriaus teisejij kolegijos 2012 m, kovo 29 d. nutartis, priimta civilineje
byloje^. K. v. Zarasii rajono savivaldybes taryba, bylosNr. 3K-3-130/2012; 2015 m. geguzes 29 d.
nutaitis, priimta civilineje byloje A. B. v. Kelmes lopSelis-darzelis „4zuolhikas"> bylos Nr. 3K-3-

332-686/2015). Teisejxj kolegija laiko, kad tokie patys reikalavimai turetq buti taikomi ir susitarimui
del darbo masto padidinimo. Darbo kruvio (apimties, normij) padidinimas, vadovaujantis DK 197
straipsniu, turi buti garantuojamas proporcingai didesniu, palyginti su nustatyta norma,
apmokejimu, todel del darbuotojo darbo masto padidinimo. bei su tuo susijusio darbo uzmokescio

pasikeitimo minetij s^lygij pakeitim^ (papildym^) butina jforminti toje pacioje, o ne atskiroje darbo
sutartyje.

Tinkamai jforminti susitarimus del darbo santykhj, jij trukmes, apmokejimo ir pan. yra
darbdavio pareiga (DK 99 straipsnio 3 dalis), taciau, pazeidus sj reikalavimej, situacija turi buti
vertinama ne formaliai, o is esmes sprendziama, ar toks formos nesilaikymas yra esminis

pazeidimas. Nagrinejamu atveju teismai pagrjstai sprende, kad nera duomemj apie nukrypim^ nuo
tikrosios Salhj valios ar laisvos valios sudaiyti ginfiijam^ susitarim^ del darbo masto padidinimo,
todel teisetai prioritet^ suteike sutaities turiniui, o ne foimai. Atsizvelgiant } pirmiau nurodytus
principus ir darbo teisirmj santykixj Saliij teises bei pareigas, konstatuotina, kad saliij sudaryta antroji
darbo sutartis negaii buti laikoma susitarimu dirbti virsvalandinius darbus vien del tos aplinkybes,
kad Salys savo susitarim^ del papildomo darbo jformino antrqja darbo sutartimi, o ne esamos
pagrindines darbo sutarties modifikacijos budu.
Teisejxj kolegija, atsizvelgdama J sioje nutartyje isdestytus argumentus ir teises taikymo
aspektu patikrinusi apskijstus pirmosios ir apeliacines instancijos teismij procesinius sprendimus,
konstatuoja, kad naikinti ar keisti ji} kasacinio skundo argumentais nera teisinio pagrindo, todel
kasacinis skundas atmestinas, o apeliacines instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK
346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

Del bylinejimosi islaidij
Atmetus kasacinj skund% kasatores turetos bylinejimosi islaidos neatlyginamos (CPK 93
straipsnis). Atsakove duomemj aple bylinejimosi islaidas, turetas kasaciniame teisme, nepateike
(CPK 98 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas patyre 4,07 Eur islaidi}, susijusii} su procesinhj
dokumentij jteikimu (Lietuvos Auks5iausiojo Teismo 2015 m. lapkri5io 13 d. pazyma apie islaidas,
susijusias su procesinhj dokumentij jteikimu). Netenkinus kasacinio skundo ir palikus galioti
apeliacines instancijos teismo nutartf, sios islaidos j valstybes biudzet^ priteistinos is kasatores
(CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis,
340 straipsnio 5 dalis).

Lietuvos Auksciausiojo Teismo Civilinhj bylii skyriaus teisejij kolegija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio
1 dalimi,

