
Dažniausiai užduodami 
klausimai 

 

 
1. Kas turėtų perduoti notaro, kurio įgaliojimai pasibaigę ir bylos perduotos kitam notarui, 

laiku neperduotus pranešimus apie palikimo priėmimą / atsisakymą? 

 Jeigu notaras, kurio įgaliojimai pasibaigę, neperdavė Testamentų registrui pranešimų 

apie palikimo priėmimo ar palikimo atsisakymo faktą, tokius pranešimus registrui gali perduoti 

notaras, kuriam paskirta vesti paveldėjimo bylą. 

 
2. Kodėl programa neleidžia perduoti pranešimo apie paveldėjimo teisių perleidimą? 

 Jeigu Testamentų registre įregistruotas palikimo priėmimo faktas, kuriame nėra 

nurodyti įpėdiniai, Testamentų registro programa neleis notarui perduoti pranešimo apie paveldėjimo 

teisių perleidimą. Tokiu atveju notaras registrui turi perduoti pranešimą apie duomenų patikslinimą 

(klaidų taisymą) ir įrašyti palikimą priėmusį (-ius) asmenį (-is). Įregistravus pranešimą apie duomenų 

patikslinimą (klaidos taisymą) registre, notaras gali teikti pranešimą apie paveldėjimo teisių 

perleidimą. 

 
3. Kaip panaikinti pranešimą apie paveldėjimo teisių perleidimą, kai pranešimas perduotas 

per klaidą? 

 Norėdamas panaikinti per klaidą perduotą ir Testamentų registre įregistruotą pranešimą 

apie paveldėjimo teisių perleidimą, notaras Testamentų registrui turi perduoti pranešimą apie 

duomenų patikslinimą (klaidų taisymą) ir lauke „Duomenų pakeitimo aprašymas“ įrašyti prašymą 

panaikinti per klaidą perduotą pranešimą apie paveldėjimo teisių perleidimą. 

 
4. Kaip taisyti, kai perduotas ne tos rūšies pranešimas? 

 Notaras,   pastebėjęs,   kad   Testamentų   registrui   duomenys   apie    palikimo    

priėmimą / atsisakymą arba pareiškimo dėl palikimo priėmimo / atsisakymo padavimą ne palikimo 

atsiradimo vietos notarui pateikti per klaidą, turi registro tvarkytojui pateikti pranešimą apie duomenų 

patikslinimą (klaidų taisymą) ir lauke „Duomenų pakeitimo aprašymas“ įrašyti prašymą išbraukti 

registre įregistruoto fakto duomenis, perkeliant šiuos duomenis į registro duomenų bazės archyvą. 

Kai klaidingi duomenys bus perkelti į archyvą, notaras registrui turi pateikti reikiamą pranešimą apie 

palikimo priėmimą / atsisakymą arba pranešimą apie pareiškimo dėl palikimo priėmimo / atsisakymo 

padavimą ne palikimo atsiradimo vietos notarui. 

 
5. Kaip perduoti pranešimą, kai apie palikimo atsisakymą įpėdinis pranešė užsienio valstybėje, 

ambasadoje? 

 Kai apie palikimo atsisakymą įpėdinis praneša užsienio valstybėje ir notarui pateikia apie 

tai liudijančius dokumentus, notaras turi Testamentų registrui perduoti pranešimą apie palikimo 

atsisakymą, o informaciją, kokioje šalyje ir institucijoje pateiktas pareiškimas apie palikimo 

atsisakymą, gali įrašyti pastabų lauke. 

 
6. Kaip ištaisyti palikimo priėmimo fakte nurodytą blogą palikimo priėmimo datą? 

 Notaras, pastebėjęs, kad Testamentų registrui perduotas pranešimas apie palikimo 

priėmimą su klaidinga palikimo priėmimo data, turi registro tvarkytojui pateikti pranešimą apie 

duomenų patikslinimą (klaidų taisymą), ištaisyti palikimo priėmimo datą ir lauke „Duomenų pakeitimo 

aprašymas“ aprašyti atliktus veiksmus. 



7. Kaip užpildyti pranešimą apie paveldėjimo teisių perleidimą, kai įpėdinis perleidžia 1/2 dalį 

paveldėjimo teisių? 

 Jeigu įpėdinis nori perleisti dalį paveldėjimo teisių, notaras Testamentų registrui turi 

teikti pranešimą apie paveldėjimo teisių perleidimą. Įregistravus paveldėjimo teisių perleidimą, 

notaras turi registro tvarkytojui pateikti pranešimą apie duomenų patikslinimą (klaidų taisymą) ir 

lauke „Duomenų pakeitimo aprašymas“ įrašyti, kokia dalis paveldėjimo teisių perleidžiama. 

 
8. Kaip perduoti duomenis Testamentų registrui apie testamentų panaikinimą, kai testatorius 

nenurodė konkrečių naikinamų testamentų? 

 Jeigu notarui nėra žinoma kokius konkrečiai testamentus testatorius panaikino, notaras 
Testamentų registrui gali perduoti pranešimą apie visų sudarytų (priimtų saugoti) testamentų 
panaikinimą. Pranešime nurodomas laikotarpis, per kurį sudaryti testamentai panaikinami. 

 
9. Kaip perduoti duomenis Testamentų registrui, jeigu testatorius pageidauja įregistruoti 

testamentą užsienio valstybėje? 

  Jeigu testatorius pageidauja testamentą įregistruoti užsienio valstybėje, notaras 
perduodamas pranešimą apie sudarytą (priimtą saugoti) testamentą turi pažymėti požymį 
„ Testatorius pageidauja įregistruoti testamentą užsienio valstybėje“  ir iš klasifikatoriaus „Valstybė“ 
pasirinkti valstybę (-es), kurioje (-se) pageidaujama įregistruoti testamentą.  

 
10. Kaip perduoti informaciją Testamentų registrui apie testatoriaus pageidavimą įregistruoti 

testamentą užsienio valstybėje, jei reikiamos valstybės nėra valstybių klasifikatoriuje? 

 Registrų centras dėl testamento įregistravimo kreipiasi į užsienio valstybės nacionalinę 
įstaigą tik tuo atveju, jei užsienio valstybė yra prisijungusi prie 1972 m. gegužės 16 d. Konvencijos 
dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo. Šiuo metu informacija perduodama į šias valstybes: 
Belgija, Estija, Ispanija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Turkija, 
Ukraina. 

 

 
 

 


