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1 straipsnis. 1.3 straipsnio 5 dalies pakeitimas
1.3 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Valstybės žiniose“ įrašyti žodžius „teisės aktams
oficialiai skelbti nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„5. Teismas turi teisę pripažinti negaliojančiu Civiliniam kodeksui ar kitam įstatymui
prieštaraujantį teisės aktą ar jo dalį, jeigu šio akto ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo
kontrolė neįeina į Konstitucinio Teismo kompetenciją. Teismas, pripažinęs tokį teisės aktą
negaliojančiu, sprendimo nuorašą per tris dienas privalo nusiųsti teisės aktą priėmusiai
institucijai ar pareigūnui. Įsiteisėjęs teismo sprendimas skelbiamas teisės aktams oficialiai
skelbti nustatyta tvarka.“
2 straipsnis. 1.65 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 1.65 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Viešas skelbimas skelbiamas paskutinės žinomos kitos sandorio šalies
gyvenamosios ar verslo vietos arba viešai išreiškiančio savo valią asmens gyvenamosios ar
verslo vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš nacionalinių Lietuvos Respublikos
laikraščių, o sutartyje numatytais atvejais – sutartyje nurodytame interneto tinklalapyje.
Teismas prireikus gali nustatyti ir kitokią asmens valios viešo skelbimo tvarką.“
3 straipsnis. 2.139 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2.139 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„2.139 straipsnis. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas
Įgaliojimą, kurį fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems
pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais
susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms gauti, gali patvirtinti organizacija,
kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name
gyvena fizinis asmuo, pirmininkas, seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis
asmuo, seniūnas arba esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas.“
4 straipsnis. 5.39 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 5.39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Testamento vykdytojas ar palikimo administratorius savo nuožiūra turi teisę, o
įpėdinio reikalavimu privalo prašyti antstolio sudaryti palikimo apyrašą. Testamento
vykdytojas ar palikimo administratorius į antstolį kreipiasi, gavęs notaro išduotą vykdomąjį
pavedimą dėl palikimo apyrašo sudarymo.“
5 straipsnis. 5.50 straipsnio 2 ir 6 dalių pakeitimas
1. 5.50 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės
teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis“ įrašyti žodį „arba“, vietoj žodžių „apie
palikimo priėmimą“ įrašyti žodžius „dėl palikimo priėmimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„2. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą

valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.“
2. 5.50 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius „ar teismas“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„6. Notaras per tris darbo dienas nuo palikimo priėmimo dienos privalo pranešti
Centrinei hipotekos įstaigai apie palikimo priėmimą.“
6 straipsnis. 5.52 straipsnio pakeitimas ir papildymas
Pakeisti ir papildyti 5.52 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„5.52 straipsnis. Įpėdinio, kuris priėmė palikimą pradėjęs turtą valdyti arba
padavęs pareiškimą notarui, atsakomybė už palikėjo skolas
1. Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą
notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus.
Jeigu šioje dalyje nurodytu palikimo priėmimo būdu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie
už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu.
2. Jeigu įpėdinis notarui pateiktame pareiškime dėl palikimo priėmimo nurodo, kad
palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą, turto apyrašas sudaromas ir įpėdinio
atsakomybė už palikėjo skolas nustatoma šio kodekso 5.53 ir 5.54 straipsniuose nustatyta
tvarka.“
7 straipsnis. 5.53 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 5.53 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„5.53 straipsnis. Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą
1. Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas
atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu bent vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal turto apyrašą, tai
ir visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą.
2. Dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu kreipiasi į palikimo
atsiradimo vietos notarą. Gavęs šį pareiškimą, notaras nedelsdamas išduoda įpėdiniui
vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Šis pavedimas vykdomas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą
dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam
palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Per dvi
savaites nuo išdavimo antstoliui nepateiktas vykdomasis pavedimas dėl turto apyrašo
sudarymo negalioja ir bet kuris įpėdinis turi teisę kreiptis į notarą dėl naujo vykdomojo
pavedimo išdavimo.
3. Turto apyrašą antstolis sudaro ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 2
dalyje nurodytų dokumentų gavimo. Tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose
arba yra daug palikėjo kreditorių, turto apyrašą antstolis privalo sudaryti ne vėliau kaip per
tris mėnesius.
4. Įpėdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti.
5. Turto apyraše turi būti:
1) visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas
jų vertei nustatyti;
2) įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo
kreditorius ir skolininkus.
6. Turto apyrašą pasirašo antstolis ir įpėdinis, dalyvavęs sudarant apyrašą. Apyrašo
pabaigoje turi būti įpėdinio pasirašytas paliudijimas, tolygus priesaikai, kad apyraše nurodytas
visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, visi palikėjo skoliniai reikalavimai ir skolinės
pareigos.
7. Įpėdinis, po turto apyrašo sudarymo sužinojęs apie neįtrauktą į apyrašą turtą, skolines
teises ar skolines pareigas, privalo nedelsdamas kreiptis į notarą dėl vykdomojo pavedimo
papildyti turto apyrašą išdavimo. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą papildyti turto apyrašą

įpėdinis ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos
apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Antstolis, vadovaudamasis
įpėdinio pateiktais duomenimis, ne vėliau kaip per tris savaites privalo turto apyrašą papildyti.
8. Turto apyrašą sudaryti gali pareikalauti ir palikėjo kreditoriai. Palikėjo kreditoriai turi
teisę patys dalyvauti sudarant turto apyrašą arba įgalioti kitą asmenį dalyvauti sudarant turto
apyrašą.
9. Antstolis privalo leisti susipažinti su turto apyrašu kiekvienam, kas įrodo teisėtą
interesą susipažinti su apyrašu.“
8 straipsnis. 5.54 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 5.54 straipsnio 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir šį straipsnį išdėstyti
taip:
„5.54 straipsnis. Neteisingas apyrašas
Jeigu sudarant turto apyrašą įpėdinis dėl savo kaltės nurodė ne visą turtą, sudarantį
palikimą, nuslėpė palikėjo skolininkus, įpėdinio iniciatyva į palikimo sudėtį buvo įrašyta
nesanti skola, šio kodekso 5.53 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka nepapildytas turto
apyrašas, įpėdinis neįvykdė šio kodekso 5.53 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, tai šis
įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu.“
9 straipsnis. 5.60 straipsnio 4 dalies pakeitimas
5.60 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „arba kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos
apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„4. Neleidžiama atsisakyti palikimo, jeigu įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos
notarui pareiškimą, kad jis priima palikimą arba prašo išduoti jam paveldėjimo teisės
liudijimą.“
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 4, 5, 6, 7, 8, 9 straipsnius ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja
2011 m. spalio 1 d.
2. Šio įstatymo 4, 5, 6, 7, 8, 9 straipsniai įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.
3. Teisingumo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
4. Palikimo priėmimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos
pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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