LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos katedra

GIEDRĖ IVAVIČIŪTĖ

HIPOTEKA
MOKOMOJI KNYGA

KAUNAS, ARDIVA,
2008

UDK 332(075.8)
Iv55
Giedrė Ivavičiūtė
HIPOTEKA
Mokomoji knyga

Recenzavo:
doc. dr. Alfonsas Darbutas (LŽŪU Žemėtvarkos katedra)
inž. Daiva Juknelienė (KMAIK)
Aprobuota:
Žemėtvarkos katedros posėdyje 2007 12 04, protokolo Nr. 8
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos studijų komisijos posėdyje 2007 12 22,
protokolo Nr. 22

Kalbą redagavo
Maketavo
Viršelio dailininkas

ISBN 978-9955-896-29-6

Vita Siaurodinienė
Laurynas Arminas
Dainius Radeckas

© Giedrė Ivavičiūtė, 2008
© Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008

TURINYS
ĮVADAS .............................................................................................................................5
SĄVOKOS..........................................................................................................................7
1. KILNOJAMIEJI IR NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI BEI JŲ VALDYMAS ..................9
1.1. Daiktų samprata ......................................................................................................9
1.2. Daiktinė teisė ir daikto valdymas............................................................................9
2. HIPOTEKOS SAMPRATA........................................................................................... 11
2.1. Hipoteka ir jos objektas ........................................................................................ 11
3. HIPOTEKOS RŪŠYS ..................................................................................................13
3.1. Priverstinė ir sutartinė hipoteka ............................................................................13
3.2. Atvirkštinės hipotekos samprata ..........................................................................15
3.2.1. Atvirkštinė hipoteka JAV ..............................................................................15
3.2.2. Atvirkštinės hipotekos mokesčiai .................................................................16
3.2.3. Atvirkštinės hipotekos paskolos draudimas .................................................17
3.2.4. Atvirkštinės hipotekos galimybės Lietuvoje.................................................18
4. HIPOTEKOS ĮFORMINIMAS IR REGISTRAVIMAS ..............................................21
4.1. Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai ....................................21
4.2. Hipotekos ir įkeitimo pagrindiniai principai.........................................................22
4.3. Užsienio valstybių teisės normų ir principų analizė .............................................25
5. HIPOTEKOS REIKALAVIMO PERLEIDIMAS IR SKOLOS PERKĖLIMAS ........26
6. HIPOTEKOS KREDITORIAUS TEISĖS ....................................................................28
6.1. Skolos išieškojimas ...............................................................................................28
6.2. Hipoteka apsaugoto reikalavimo patenkinimas prieš terminą ..............................29
6.3. Hipotekos pasibaigimo pagrindai .........................................................................29
7. ĮKEITIMAS ..................................................................................................................30
7.1. Įkeitimo samprata .................................................................................................30
7.2. Įkeitimo objektas ..................................................................................................30
7.3. Įkaito davėjas ........................................................................................................31
8. ĮKEITIMO TEISĖ IR SUTARTIS ................................................................................33
8.1. Įkeitimo sutarties sudarymas ...............................................................................33
8.2. Įkeitimo pirmumas ir paskesnis įkeitimas ............................................................33
9. ĮKEISTO DAIKTO IŠIEŠKOJIMAS IR ĮKEITIMO TEISĖS PABAIGA ..................35
9.1. Teisės nukreipti išieškojimą atsiradimas ..............................................................35
9.2. Įkeistų daiktų išieškojimo tvarka ..........................................................................35
9.3. Įkeitimo teisės pabaiga..........................................................................................36
10. ANTSTOLIAI .............................................................................................................38
10. 1. Antstolių veikla ir funkcijos...............................................................................38
10.2. Antstolių civilinės atsakomybės draudimas ........................................................42
10.3. Antstolio įgaliojimų sustabdymas ir pasibaigimas .............................................45
11. SPRENDIMŲ VYKDYMAS......................................................................................47
11.1. Vykdomieji dokumentai ......................................................................................47

3

11.2.Vykdymo priemonės ............................................................................................49
11.3. Vykdomųjų dokumentų duomenų saugojimas, apskaita, naudojimas.................50
12. TURTO AREŠTAS IR REALIZAVIMAS ..................................................................53
12.1. Turto arešto pagrindai .........................................................................................53
12.2. Turto realizavimo tvarka .....................................................................................54
12.3. Vykdymo išlaidos ................................................................................................57
12.4. Išieškotų piniginių lėšų paskirstymas .................................................................62
13. ANTSTOLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA................................................................64
LITERATŪRA ..................................................................................................................67

4

ĮVADAS
Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui.
,,Hipotheca” – graikų kilmės žodis. Jis reiškia ,,pakisti, padėti, keisti”. Sakoma, kad
jis kilęs iš to, kad senovėje graikai, įkeisdami žemę kreditoriui, savo žemėje prie kelio statydavo akmenį, į kurį įrėždavo kreditoriaus vardą, pavardę ir metus. Tai jie darydavo tam,
kad kiekvienas matytų, jog ši žemė įkeista.
Įkeitimo teisės pradai siekia Babiloniją, kurioje jau prieš kelis tūkstančius metų daiktai buvo įkeičiami už skolą. Babilonijos Hamurapio teisyne buvo aiškiai išskirtos įkeitimo
formos, pavyzdžiui: ,,<...>skolininkas gavo iš kreditoriaus paskolą. Kol skolininkas skolą
grąžins, kreditorius turi teisę sėdėti skolininko lauke” arba ,,<...> skolininkas pateikė garantiją savo lauko sklypu”.
Įkeitimo teisės evoliucija truko ilgą laiko tarpą, tačiau susiformavo tik du istoriniai
įkeitimo teisės modeliai – klasikinis ir tradicinis įkeitimas.
Klasikinis įkeitimo modelis. Istoriškai analizuoti įkeitimą tikslingiausia nuo senovės Romos teisės, nes iki tol gyvavusių valstybių teisė numatė kreditoriaus galimybę skolininkui neįvykdžius prievolės taikyti ,,asmeninį“ vykdymą – kreditorius galėjo
skolininką suimti ir laikyti, kol skola už jį bus sumokėta arba skolininkas galėjo būti
parduotas į vergiją.
Senovės Romoje susiformavo klasikiniu laikytinas kilnojamojo turto įkeitimo modelis. Istoriškai skiriamos trys kilnojamojo turto įkeitimo formos [22]:
• fiducia cum creditore,
• pignus (vadium),
• hypotheca.
Fiducia esmė ta, kad skolininkas prievolės įvykdymui užtikrinti perduodavo kreditoriaus nuosavybėn turtą su sąlyga, kad įvykdžius skolinį įsipareigojimą, turtas bus grąžintas
skolininko nuosavybėn.
Pignus atveju įkaito davėjas duodavo kreditoriui faktiškai valdyti daiktą, o ne nuosavybės teisę į įkeičiamą kilnojąmąjį turtą. Jei skolininkas neįvykdydavo įsipareigojimų,
kreditorius turėjo pirmumo teisę kitų kreditorių atžvilgiu patenkinti savo reikalavimus iš
įkeisto turto. Kreditorius galėjo įkeistą daiktą tik saugoti, o papildomai susitarus su skolininku jis galėjo naudotis įkeitimo objektu ir gauti pajamas, jei skolininkas neįvykdytų
prievolės – tapti įkeisto daikto savininku arba jį parduoti.
Hypotheca Romos teisėje atsirado perėmus šią įkeitimo formą iš graikiškųjų Italijos
miestų. Šiuo atveju skolininkas, įkeisdamas skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti
kilnojamąjį daiktą, išlaikydavo ir jo nuosavybės teisę ir faktinį valdymą, o kreditorius įgydavo pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą parduodamas įkeistą turtą, jeigu skolininkas neįvykdydavo skolinio įsipareigojimo. Valdymą kreditorius perimdavo tada, kai prievolė nebūdavo įvykdyta. Tai užtikrindavo kreditoriaus teisė išsireikalauti įkeitimo objektą
iš įkaito davėjo arba iš bet kurio įgijėjo, pareiškiant specialų ieškinį [22].
Pagal hypotheca skolininkas galėjo įkeisti visą savo turtą, nenurodydamas ir neapibūdindamas įkeičiamo turto sudedamųjų dalių. Tokiu atveju ji apimdavo ir būsimą turtą,
kurį skolininkas įgydavo nuosavybėn po hipotekos sudarymo.
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Senovės Romos teisė netaikė hipotekai specifiškumo reikalavimo, nes pagal XIX
amžiuje įsigaliojusią doktriną, įkeitimo objektu galėjo būti tik tiksliai identifikuotas turtas.
Specifiškumo doktrinos taikymas turi du svarbius padarinius [22]:
• negalimas būsimo turto įkeitimas;
• nepritaikomas tampa universalus įkeitimas, apimantis didelę dalį ar visą skolininko turtą, ypač jei šio turto sudėtis nuolat kinta skolininkui vykdant įprastą ūkinę
komercinę veiklą.
Skolininkas galėjo ir pakartotinai įkeisti jau įkeistą daiktą, norėdamas užtikrinti
vėlesnių skolinių įsipareigojimų įvykdymą. Taip Romos teisėje susiformavo principas,
pagal kurį priverstinai pardavus įkeistą objektą pirmiausiai patenkinami pirmojo kreditoriaus interesai.
Senovės Romos teisėje vyravo lankstus, į kreditorių orientuotas įkeitimas.
Tradicinis įkeitimo modelis. Kontinentinėje Europoje, XIX amžiuje modifikavus
liberaliąją klasikinės senovės Romos įkeitimo teisę, susiformavo tradicinis kilnojamojo
turto įkeitimas. Svarbiausi šio įkeitimo modelio principai – posesorinis pobūdis bei specifiškumas, kurie turėjo spręsti ,,tariamo turto” ir įkeitimo viešumo užtikrinimo problemas.
Tradicinė Prancūzijos ir Vokietijos teisė pripažino tik posesorinį ir specifinį įkeitimą [22].
Posesorinis principas – tai, kai įkaito davėjas privalo perduoti įkeitimo dalyką kreditoriui ar trečiajam asmeniui. Taip buvo apsaugomos kreditoriaus teisės.
Tuo metu įkeitimo dalykas turėjo būti detaliai apibūdintas įkeitimo sandoryje.
Įkeitimo sandoriui buvo nustatyti griežti formos reikalavimai, kurių nesilaikymas sandorį darė negaliojantį.
Vadovaujantis specifiškumo principu, universalusis įkeitimas, kurio esmė – įprastoje
ūkinėje veikloje kintantis skolininko turtas, tapo nepritaikomu. Vokietijos ir Prancūzijos
teisėje universalusis įkeitimas buvo uždraustas.
Be to, įkeitimo dalyku negalėjo būti būsimas turtas, nes manyta, kad tokio turto negalima apibūdinti taip tiksliai, kaip to reikalauja specifiškumo principas. Įkaito turėtojas
galėjo patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto vertės tik gavęs teismo sprendimą įprasta ginčo teisena ir tik turtą parduodant iš viešųjų varžytinių [22].
Tardicinis įkeitimas Anglijoje ir JAV. Formuojantis Anglijos bendrajai teisei, kilnojamojo turto įkeitimui nebuvo skiriama daug dėmesio, kadangi pagrindiniu prievolės
užtikrinimo būdu buvo laikytas nekilnojamojo turto įkeitimas.
Istoriškai Anglijoje susiformavo keturios kilnojamojo turto įkeitimo formos [22]:
• mortgage,
• charge,
• pledge (pawn),
• liens.
Mortgage esmė – įkaito davėjas skolinio įsipareigojimo įvykdymui užtikrinti perleisdavo įkeistą daiktą kreditoriaus nuosavybėn.
Charge esmė – įkaito davėjas išlieka įkeičiamo turto savininku.
Pledge pasireiškė tuo, kad kreditorius reikalavimo įvykdymui užtikrinti gaudavo
tik faktinį daikto valdymą, formaliai nesukuriant jokios teisės į įkeistą turtą. Tačiau,
skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, kreditorius galėjo parduoti įkeistą turtą ir patenkinti savo reikalavimą. [22].
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Liens atsiranda remiantis įstatymu, kuris kreditoriui suteikia teisę sulaikyti daiktą,
esantį kreditoriaus ir skolininko sutarties dalyku. Kreditorius turėjo teisę atlikti tam tikrus
veiksmus tol, kol skolininkas neįvykdydavo įsipareigojimų.
Taigi bendrosios teisės valstybėse – Anglijoje ir JAV – iki XIX amžiaus nebuvo pripažįstama klasikinė senovės Romos įkeitimo teisė. Taip pat nebuvo žinomas ir neposesorinis ir
neišviešinamas romėnų hypotheca analogas. Tai lėmė ,,apgaulingo perleidimo“ doktrina.
XIX amžiuje JAV ir Anglijos įkeitimo teisės konceptualiai išsiskyrė. Tradicinis įkeitimas pagal JAV teisę – tai kontinentinės Europos analogas, kuriam taikytos specifiškumo
ir posesoriškumo doktrinos. Tuo tarpu Anglijoje, įtvirtinus klasikinio įkeitimo principus,
komercinis įkeitimas teismų buvo liberalizuotas [22].
IX a. pradžioje skirtingose Lietuvos dalyse galiojo skirtingi įstatymai, reguliavę disponavimą nekilnojamuoju turtu. Pirmasis vieningas Ipotekos įstatymas buvo paskelbtas 1936 m.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. buvo priimtas naujas Hipotekos įstatymas, reguliuojantis nekilnojamojo turto, laivų ir orlaivių įkeitimą. 1997 m. buvo priimtas
Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymas, kuris reglamentavo kilnojamojo turto įkeitimą.
2001 m. liepos 1 d. įsigaliojo Civilinis kodeksas, pakeitęs Hipotekos ir Kilnojamojo
turto įkeitimo įstatymų normas.
Šios mokomosios knygos tikslas – supažindinti studentus su hipotekos bei įkeitimo
objektais, pagrindiniais teisiniais principais bei antstolių atliekama veikla ir funkcijomis.
Knyga skirta Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos bakalauro studijų programos studentams, visiems, kurie domisi teise bei nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įkeitimu.

SĄVOKOS
Ilgalaikis turtas – nematerialios vertybės, finansinės vertybės ir materialusis turtas,
kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vertę.
Kilnojamasis turtas – daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus vertės, išskyrus pagal prigimtį kilnojamus
daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai.
Turtinės teisės – daiktinės teisės, prievolinės teisės, taip pat teisės, atsirandančios iš
intelektinės veiklos rezultatų.
Turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise
priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi turto
prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita Civiliniame kodekse
nustatyta tvarka.
Baigta vykdomoji byla – tai vykdomoji byla, kuri yra baigta įvykdžius vykdomąjį
dokumentą (kurioje vykdytas vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui ar kitam
asmeniui įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais), nutraukta vykdomoji byla, ar vykdomoji
byla, kurioje vykdytas vykdomasis dokumentas buvo persiųstas kitai teismo antstolių kontorai ar vykdyti tretiesiems asmenims, nurodant atlikti išskaitas iš skolininko pajamų (darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų) ar bankroto bylą iškėlusiam teismui,
ar kita byla, kurioje nėra vykdomojo dokumento.
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Juridinis asmuo – savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali
savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.
Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas
privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda,
delspinigiai).
Draudikas – draudimo įmonė, turinti Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie
Finansų ministerijos išduotą leidimą verstis antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sudariusi su draudėju draudimo sutartį.
Draudėjas – Lietuvos antstolių rūmai, sudarę draudimo sutartį su draudiku. Draudėju taip pat laikomas antstolis, kuris pats papildomai draudžiasi antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
Apdraustasis – draudimo sutartyje draudėjo nurodytas antstolis, kurio civilinė atsakomybė draudžiama.
Indosamentas – hipotekos lakšto turėtojo įrašas, kuriuo hipotekos lakštas perduodamas kitam asmeniui.
Indosantas – hipotekos lakšto turėtojas.
Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų
būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos kitomis vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis.
Hipotekinė vertė – hipotekinio kredito grąžinimui užtikrinti įkeisto nekilnojamojo
daikto rinkos vertė, patikslinta atsižvelgiant į riziką, galinčią turėti įtakos nekilnojamojo
daikto vertei.
Hipotekinės obligacijos – kredito įstaigos skolos vertybiniai popieriai, kurių išpirkimas užtikrintas šiuos vertybinius popierius išleidusios kredito įstaigos reikalavimo teisių
pagal hipotekinius kreditus ir kito papildomo turto įkeitimu.
Hipotekiniai kreditai – kreditai, kuriuos kredito įstaiga refinansuoja iš lėšų, gautų
išplatinus hipotekines obligacijas, arba suteikia iš laikinai laisvų lėšų ir pagal kuriuos reikalavimo teisės įkeičiamos hipotekinių obligacijų išpirkimui užtikrinti.
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1. KILNOJAMIEJI IR NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI BEI
JŲ VALDYMAS
1.1. Daiktų samprata
Daiktais laikomi iš gamtos pasisavinti arba gamybos procese sukurti materialaus pasaulio dalykai.
Nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie yra nekilnojami pagal prigimtį ir
pagal savo prigimtį kilnojami daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymai.
Nekilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai,
kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės
nesumažinus jų vertės.
Kilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti
perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės [6].
Kilnojamasis daiktas, įeinantis į nekilnojamąjį daiktą ir praradęs savo individualius
požymius, yra nekilnojamojo daikto dalis.
Kilnojamasis daiktas, fiziškai pritvirtintas ar kitaip prijungtas prie nekilnojamojo
daikto, taip pat įeinantis į jį, bet nepraradęs savo individualių požymių, nelaikomas nekilnojamojo daikto dalimi [6].
Laikinai atskirtos sudėtinės nekilnojamojo daikto dalys išsaugo savo, kaip nekilnojamojo daikto, savybes, jei tas dalis numatoma grąžinti atgal.
Nekilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams nustatytos taisyklės gali būti taikomos
kilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams ir atvirkščiai, jeigu tai nustatyta įstatymo arba
šalių susitarimu, kai susitarimas neprieštarauja įstatymams.
Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Pakeičiamaisiais daiktais laikomi rūšies požymiais apibūdinti ir individualių požymių neturintys daiktai.
Nepakeičiamaisiais daiktais laikomi individualiais požymiais apibūdinti daiktai [6].

1.2. Daiktinė teisė ir daikto valdymas
Daiktinė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti
valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių.
Daikto valdymu, kaip savarankiška daiktine teise, kuri yra pagrindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti, laikomas faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą.
Daikto valdymas nelaikomas savarankiška daiktine teise, kai faktinis daikto turėtojas
daikto valdytoju ar savininku pripažįsta kitą asmenį.
Daikto valdymas gali būti [6]:
• teisėtas,
• neteisėtas.
Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės
teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai.
Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės
aktus įgyto daikto valdymas.
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Valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisės objektu.
Valdymas gali atsirasti užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę.
Valdymas atsiranda fiziškai užvaldant daiktą, kai tik užvaldęs daiktą asmuo gali paveikti daiktą pagal savo valią. Taip pat užvaldant daiktą turi būti išreikšta asmens valia
turėti tą daiktą kaip savą.
Užvaldyti daiktą asmuo gali ir nesant tiesioginio ar netiesioginio fizinio kontakto tarp
jo ir daikto.
Nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Nekilnojamojo daikto valdymas
gali atsirasti ne tik fiziškai užvaldžius daiktą, bet ir kai perduodantis valdyti nekilnojamąjį daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jeigu nėra jokių kliūčių patekti į tą
daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti.
Nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento.
Daikto valdymas negali būti registruojamas viešame registre, jeigu jame jau yra įregistruota nuosavybės teisė į šį daiktą.
Kilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Kilnojamojo daikto valdymas asmeniui
atsiranda [6]:
• kai pageidaujantysis, kad atsirastų kilnojamojo daikto valdymas, paima tą daiktą į
savo rankas;
• kai pageidaujantysis, kad atsirastų kilnojamojo daikto valdymas, pradėjo saugoti
daiktą ar tai daroma jo nurodymu;
• kai norinčio, kad atsirastų daikto valdymas, asmens nurodymu daiktas perduotas jo
nurodytam asmeniui;
• kai daiktas padedamas į patalpą, priklausančią asmeniui, pageidaujančiam, kad atsirastų to daikto valdymas;
• kai pageidaujančiam, kad atsirastų valdymas, asmeniui perduoti raktai nuo patalpos, kurioje yra daiktas;
• kai pageidaujantis, kad atsirastų valdymas, asmuo atitinkamai pažymėjo niekieno
nevaldomą daiktą;
• kai gaudomas daiktas pakliuvo į spąstus, tinklus ir pan.;
• atlikus kitus veiksmus, išreiškiančius asmens valią užvaldyti daiktą.
Uzufruktas. Uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris
negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas.
Uzufruktas gali būti nustatytas vieno ar kelių asmenų (bendrai ar nustatant kiekvieno
dalį) naudai.
Uzufrukto objektu gali būti kiekvienas nesunaudojamas ir kilnojamasis, ir nekilnojamasis daiktas, kuris yra nuosavybės teisės objektas.
Įgydamas uzufruktą į pagrindinį daiktą, uzufruktorius įgyja uzufruktą ir į antraeilius
daiktus, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitaip.
Uzufrukto objektas perduodamas uzufruktoriui pagal aprašą.
Pasikeitus daikto, į kurį nustatytas uzufruktas, savininkui, uzufruktas išlieka.

10

2. HIPOTEKOS SAMPRATA
2.1. Hipoteka ir jos objektas
Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Susitarimas
perduoti įkeičiamą ar įkeistą daiktą kreditoriui negalioja. Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos
kreditoriaus teises. Paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jeigu hipotekos sutartyje
(lakšte) nenumatyta kitaip [6].
Hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Hipoteka užtikrintas pagrindinis reikalavimas, iš šio reikalavimo atsirandančios
palūkanos ir netesybos gali būti padidinami, taip pat skolinio įsipareigojimo įvykdymo
terminas gali būti trumpinamas arba pratęsiamas daugiau nei paskesnės eilės kreditorių tik
gavus paskesnės eilės kreditorių rašytinį sutikimą.
Hipotekos objektu gali būti atskiri viešame registre registruojami, iš civilinės apyvartos neišimti nekilnojamieji daiktai, kurie gali būti pateikti parduoti viešose varžytynėse. Nekilnojamojo daikto hipoteka neapima iš šio daikto gaunamų pajamų.
Kai įkeičiamas pagrindinis daiktas, laikoma, kad yra įkeičiami ir esantys bei būsimi
daikto savininko valia prijungti ar dėl gamtinių įvykių prie pagrindinio daikto prisijungę
priklausiniai [6].
Padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas ir lieka galioti visiems po padalijimo suformuotiems nekilnojamiesiems daiktams. Susitarimas dėl hipotekos reikalavimo padalijimo negalioja. Po nekilnojamojo daikto padalijimo suformuotų
nekilnojamųjų daiktų, priklausančių nuosavybės teise skirtingiems savininkams, pardavimo
varžytynėse eilė nustatoma daikto padalijimo momentu daikto savininkų rašytiniu susitarimu. Jei daikto savininkų rašytinio susitarimo nėra, po padalijimo suformuotų nekilnojamųjų
daiktų pardavimo varžytynėse eilę nustato hipotekos teisėjas.
Įkeisti nekilnojamieji daiktai gali būti sujungti tik gavus kreditorių, kurių reikalavimų
tenkinimo eilė po sujungimo pasikeis, rašytinį sutikimą. Sujungus kelis įkeistus nekilnojamuosius daiktus, kiekvieno iš jų hipoteka apima po sujungimo suformuotą nekilnojamąjį
daiktą. Hipotekos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė nustatoma pagal prašymų įregistruoti hipoteką įregistravimo datą.
Kai įkeičiamas nekilnojamasis daiktas, kuriam naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji daiktai, laikoma, kad hipotekos objektu tampa ir tokiam daiktui naudoti pagal paskirtį
reikalingi kilnojamieji daiktai, įskaitant ir tuos, kurie taps įkaito davėjo nuosavybe ateityje,
jeigu kitaip dėl kilnojamųjų daiktų įkeitimo (neįkeitimo) nebuvo nustatyta hipotekos sutartyje ar įkeičiamo nekilnojamojo daikto savininko vienašaliame pareiškime įkeisti daiktą.
Norint įkeisti tam pačiam savininkui priklausančio daikto dalį, toji dalis turi būti
tiksliai apibrėžta ir įregistruota viešame registre kaip atskiras objektas.
Daiktas, priklausantis bendrosios nuosavybės teise, gali būti įkeistas tik visų bendraturčių sutikimu [6].
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Įkeičiant bendrosios dalinės nuosavybės dalį, kitų bendraturčių sutikimas nereikalingas, tačiau įkeičiamoji dalis turi būti tiksliai nustatyta bendraturčių sudaryta ir notaro
patvirtinta naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo sutartimi.
Vienas iš pagrindinių teisinių hipotekos principų yra tai, kad daikto įkeitimas netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybėn. Perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam
asmeniui, hipoteka eina paskui daiktą.
Įkeisto daikto savininkas neturi teisės naikinti, žaloti daiktą ar kitaip mažinti jo vertę,
išskyrus, jeigu daiktas normaliai nusidėvi ar jo vertė sumažėja naudojant jį būtinojo reikalingumo atveju. Pažeidus minėtus reikalavimus, hipotekos kreditorius gali reikalauti, kad
būtų pradėtas išieškojimas iš įkeisto daikto prieš terminą.
Priverstinės hipotekos objektu turi būti parenkamas toks daiktas, kurį pardavus būtų
visiškai patenkinti kreditoriaus reikalavimai, o skolininkas patirtų kuo mažesnių nuostolių.
Žemės įkeitimas. Įkeičiamas gali būti tik apdraustas daiktas, išskyrus žemę.
Įkeičiant statinius, kartu turi būti įkeistas ir žemės sklypas, ant kurio stovi statiniai,
arba šio žemės sklypo nuomos (panaudos) teisė.
Įkeičiant žemę, kaip priklausiniai įkeičiami ir ant jos esantys statiniai, jei hipotekos
sutartyje nenustatyta kitaip. Jeigu įkeičiant žemę statiniai neįkeičiami, pardavus įkeistą
žemę varžytynėse, statinių savininkas įgyja teisę į žemės servitutą. Jei varžytynėse parduodamas įkeistas žemės sklypas, ant kurio stovi kitam asmeniui (ne žemės savininkui)
nuosavybės teise priklausantys statiniai, įsigijusiam varžytynėse žemę asmeniui pereina
buvusio žemės savininko teisės ir pareigos, kurias turėjo statinių savininkas.
Žemės sklypo įkeitimo sutartimi yra užtikrinamas savininko prisiimtų pagal kitas
sutartis piniginių ir turtinių prievolių įvykdymas. Pagal šią sutartį kreditorius turi teisę
reikalauti, kad skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, jo reikalavimai būtų
patenkinti atskaičius iš įkeisto turto vertės pirmiau už kitus kreditorius.
Sutarties objektas gali būti žemės sklypas, taip pat jo dalis ar kitas turtas. Įkeičiant
dalį žemės sklypo, jis Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotas kaip atskiras sklypas. Sutartis sudaroma raštu, tvirtinama notaro ir registruojama hipotekos įstaigoje.
Įkeitus žemės sklypą, įkaito turėtojui šis nekilnojamasis turtas nuosavybėn nepereina.
Žemės savininkas gali disponuoti įkeistu žemės sklypu. Tačiau įkeistas žemės sklypas gali
būti perleistas trečiųjų asmenų nuosavybėn arba jiems išnuomotas tik tuo atveju, jeigu jie
sutinka perimti visus žemės savininko įsipareigojimus ir prievoles pagal žemės įkeitimo
sutartį. Tuo atveju sudaroma papildoma skolos arba reikalavimo perkėlimo sutartis.
Sujungus du ar kelis sklypus, kai sutartimi buvo įkeistas tik vienas sklypas, sujungimą įregistravus registre, įkeitimas apima visą žemę.
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3. HIPOTEKOS RŪŠYS
3.1. Priverstinė ir sutartinė hipoteka
Gali būti registruojama priverstinė ir sutartinė hipoteka.
Priverstinės hipotekos atsiradimo pagrindas yra ne sutartis tarp skolininko ir kreditoriaus. Ši hipoteka gali atsirasti teismo sprendimu ar įstatymu.
Priverstinė hipoteka atsiranda įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu šiais
atvejais [6]:
• Valstybės reikalavimams, kylantiems iš mokestinių bei valstybinio socialinio
draudimo teisinių santykių, užtikrinti. Valstybės reikalavimams, kylantiems iš
mokestinių bei valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių, užtikrinti hipoteka nustatoma valstybinės mokesčių inspekcijos, muitinės ar valstybinio
socialinio draudimo institucijos pra ymu, kuriame nurodomas daiktas, kuriam
nustatoma hipoteka, skolininku esantis daikto savininkas, hipotekos nustatymo
pagrindas, hipotekos terminas ir reikalavimo suma. Kartu su pra ymu pateikiami
jame nurodytus duomenis patvirtinantys dokumentai.
• Reikalavimams, susijusiems su statinių statybomis ar rekonstrukcija, užtikrinti. Asmenų, susijusių su statinių statybomis ar rekonstrukcija, reikalavimams
užtikrinti hipoteka gali būti nustatoma tik registruotam statiniui. Hipoteka
nustatoma rangovo, projektuotojo, medžiagų tiekėjo ar finansavusio asmens
prašymu ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo statybų ar rekonstrukcijos
darbų užbaigimo. Prašyme nurodomas statinys, kuriam nustatoma hipoteka,
skolininku esantis daikto savininkas, hipotekos nustatymo pagrindas, hipotekos terminas ir reikalavimo suma. Kartu su prašymu pateikiami jame nurodytus
duomenis patvirtinantys dokumentai.
• Teismo sprendimo pagrindu priverstinė hipoteka gali atsirasti: teismo sprendimu
patenkintiems turtiniams reikalavimams užtikrinti, teismo sprendimu po santuokos
nutraukimo sutuoktiniui priteisto išlaikymo mokėjimui užtikrinti, teismo sprendimu, priteisto iš tėvų išlaikymo nepilnamečiams vaikams mokėjimui užtikrinti,
teismo sprendimu kitiems ūkininko ūkio paveldėtojams priteistos kompensacijos
išmokėjimui užtikrinti. Taip pat priverstinė hipoteka gali atsirasti pagal teismo
sprendimą patenkintiems turtiniams reikalavimams užtikrinti. Pagal teismo sprendimą patenkinus reikalavimą dėl pinigų išieškojimo, kreditoriaus prašymu gali būti
įregistruota skolininko daikto hipoteka. Teismo sprendime turi būti nurodyta: hipoteka užtikrinama reikalavimo suma, hipotekos terminas, daiktas, kuris registruojamas hipotekos registre, ir šio daikto savininkas.
• Kitais Civilinio proceso [7] numatytais atvejais. Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Dėl hipotekos registro vystymo koncepcijos patvirtinimo” [17], priverstinė hipoteka atsiras tik teismo sprendimo pagrindu. Pareiškėjai su prašymu nustatyti priverstinę hipoteką turės kreiptis į teismą. Teismas,
priėmęs sprendimą nustatyti priverstinę hipoteką, duomenis elektroniniu būdu
pateiks Hipotekos registrui.
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Tuo tarpu valstybės reikalavimams, kylantiems iš mokestinių bei valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių, užtikrinti, hipotekos įregistravimo Hipotekos registre pagrindas bus atitinkamų institucijų sprendimas nustatyti priverstinę hipoteką. Šis
sprendimas elektroniniu būdu bus perduodamas Hipotekos registrui. Hipotekos registro
duomenų teikėjai bus teismai ir atitinkamos institucijos, nustačiusios priverstinę hipoteką. Šios hipotekos įregistravimo Hipotekos registre pagrindas būtų atitinkamų institucijų sprendimas nustatyti priverstinę hipoteką, galėtų būti įgyvendinamas tik priėmus
atitinkamai Civilinio kodekso [6], Civilinio proceso kodekso [7], Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo [9], Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymo [11] pakeitimus.
Sutartinė hipoteka gali būti [6]:
• paprastoji,
• jungtinė,
• svetimo turto,
• maksimalioji,
• bendroji,
• sąlyginė.
Paprastoji hipoteka – vieno konkretaus nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, norint apsaugoti vieno konkretaus įsipareigojimo įvykdymą.
Jungtinė hipoteka – kelių nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų įkeitimas vienu metu, norint apsaugoti vieno konkretaus įsipareigojimo įvykdymą.
Svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto
įkeitimas, norint apsaugoti kito asmens skolinio įsipareigojimo įvykdymą.
Maksimalioji hipoteka – nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai susitariama tik dėl maksimalios įsipareigojimų apsaugojimo įkeičiamu daiktu sumos ir dėl paskolos naudojimo srities.
Maksimalioji hipoteka registruojama ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
Pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, skolos dydis fiksuojamas hipotekos registre, ir hipoteka pradeda veikti kaip paprastoji. Vėliau prisiimtų skolinių įsipareigojimų ši hipoteka
neapsaugo. Jeigu skolos dydžio fiksavimo data hipotekos sutartyje nenustatyta, hipotekos
kreditorius gali reikalauti skolos dydį fiksuoti bet kuriuo momentu, bet ne anksčiau kaip
praėjus trejiems metams nuo hipotekos įregistravimo dienos.
Skolos dydis fiksuojamas [6]:
• kai kiti kreditoriai reikalauja parduoti įkeistą daiktą iš varžytynių;
• įkeistas daiktas areštuojamas;
• skolininkas arba kreditorius paskelbiami nemokiais ar jie likviduojami;
• kreditorius ar skolininkas miršta, jeigu jų turto paveldėtojai neperregistruoja hipotekos savo vardu.
Skolos dydžio fiksavimas panaikinamas, jei kreditoriai atšaukia reikalavimą parduoti
daiktą iš varžytynių, jei panaikinamas nekilnojamojo daikto areštas arba atšaukiamas skolininko ar kreditoriaus likvidavimas.
Maksimali įsipareigojimų apsaugojimo suma negali būti didinama be toliau eilėje
esančių to paties daikto hipotekos kreditorių sutikimo.
Bendroji hipoteka – keleto atskiriems savininkams priklausančių nekilnojamųjų
daiktų įkeitimas, norint apsaugoti vieną skolinį įsipareigojimą. Bendrąja hipoteka įkeisto
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daikto savininkas, norėdamas šį daiktą įkeisti dar kartą, turi gauti rašytinį visų kitų bendrąja hipoteka įkeistų daiktų savininkų sutikimą. Bendrosios hipotekos sutartyje turi būti
nurodyta įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse eilė.
Sąlyginė hipoteka – daikto įkeitimas, norint apsaugoti skolinio įsipareigojimo
įvykdymą, jeigu susitariama, kad hipoteka įsigalios nuo sutartyje numatytos sąlygos
įvykdymo momento arba kad hipoteka galios tik iki to momento, kol bus vykdoma sutartyje numatyta sąlyga. Sąlyga gali būti nustatoma tiek kreditoriui, tiek skolininkui.
Kol sąlyga, lemianti hipotekos įsigaliojimą, neįvykdyta, hipoteką suinteresuotos šalies
prašymu gali bet kuriuo momentu hipotekos teisėjas panaikinti. Jeigu sąlyga, lemianti
hipotekos pasibaigimą, nebevykdoma, suinteresuota šalis turi teisę kreiptis į hipotekos
teisėją ir reikalauti, kad hipoteka būtų baigta.

3.2. Atvirkštinės hipotekos samprata
Įprastos hipotekos atveju klientas skolinasi iš banko lėšų, perka butą, jį įkeičia ir
nustatytą terminą (dažniausiai 20–30 metų) moka įmokas (palūkanas ir paskolos dengimą)
bankui, taip mažindamas savo skolą ir didindamas turimo turto grynąją vertę.
Atvirkštinės hipotekos atveju klientas įkeičia bankui savo turimą būstą ir iki gyvenimo pabaigos gauna kasmėnesines išmokas iš banko, pats nieko nemokėdamas (priskaičiuotos palūkanos taip pat didina bendrą įsiskolinimo sumą). Tokiu būdu kliento skola
nuolat didėja, o žmogaus disponuojamo turto grynoji vertė mažėja.
Vadinamoji atvirkštinės hipotekos paskola gali būti vienas iš sprendimų, kaip užtikrinti papildomų pajamų ir geresnį gyvenimą bent daliai žmonių jų gyvenimo saulėlydyje. Lietuvos bankininkų teigimu, Lietuvos rinka dar nėra subrendusi šiai paslaugai, nors
daugėja pensinio amžiaus žmonių, kurie, keičiantis papročiams ir gyvenimo būdui, nėra
įsipareigoję palikti savo nekilnojamąjį turtą vaikams, kurie patys drąsiai skolinasi iš bankų
ir savarankiškai kuria savo gerovę [1].
Atvirkštinės hipotekos paskola, JAV vadinama „reverse mortgage loan“, o Didžiojoje
Britanijoje – „lifetime mortgage“ (liet. hipoteka iki gyvenimo pabaigos), Lietuvos bankininkams nėra nauja sąvoka. Apie tokio produkto atsiradimo galimybes rinkoje kai kurie
bankai jau svarstė prieš keletą metų. Buvo atliktos nedidelės apklausos ir paaiškėjo, kad
galimi klientai tuomet ją vertino labai skeptiškai.
Apie tai, kad atvirkštinės hipotekos paskolos būtų naudingos Lietuvos vyresnio amžiaus gyventojams, dar 2004 metų pradžioje yra kalbėjęs ir tuometinis aplinkos apsaugos
ministras Arūnas Kundrotas pristatinėdamas šalies būsto strategiją.
Lietuvoje šis produktas galėtų būti naudingas nuosavą būstą turintiems pensininkams, gaunantiems mažas „Sodros“ ar kitas pajamas, kurių jiems nepakanka kasdieniams
poreikiams, medicinos išlaidoms ar gyvenimo kokybei pagerinti [1].
3.2.1. Atvirkštinė hipoteka JAV
Pirmosios šios paslaugos užuomazgos JAV aptinkamos 1950–1960 metais, tačiau paslauga visuomenei tapo plačiai žinoma tik atvirkštinės hipotekos paskolomis susidomėjus
šalies vyriausybei – Būsto ir urbanistikos departamentui. Po ilgų valstybės institucijų ir įvai-
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rių asociacijų bei visuomeninių organizacijų, besirūpinančių, kaip pagerinti senjorų buitį bei
gyvenimo kokybę ir daug kartų nagrinėjusių tokią galimybę, diskusijų ir parengiamųjų darbų
1987 metais buvo pristatyta bandomoji programa. Ja buvo siekiama [1]:
• paskatinti turimo turto konversiją į likvidžias lėšas, siekiant patenkinti vyresnio
amžiaus žmonių, turinčių nekilnojamojo turto, poreikius;
• paskatinti bankų ir kitų įmonių dalyvavimą šiame procese;
• nustatyti tokios paslaugos paklausą ir vadinamosios atvirkštinės hipotekos paskolų
rūšis, kurios geriausiai tenkintų namus turinčių senjorų poreikius.
Po 10 metų bandomosios programos projektas buvo įvertintas labai palankiai ir nuo
1998 metų pakeistas į nuolatinę Būsto ir urbanistikos departamento programą.
JAV atvirkštinės hipotekos paskola gali pasinaudoti visi gyventojai, turintys nuosavą
būstą ir sulaukę 62 metų, Didžiojoje Britanijoje – nuo 55–erių, o norintys turėti fiksuotas
paskolos palūkanas – sulaukę 60 metų.
JAV pensijinio amžiaus žmogus, pasinaudojęs atvirkštinės hipotekos paskola, gali
pasirinkti vieną iš trijų lėšų gavimo būdų [1]:
• vienkartinę didelę išmoką;
• kredito liniją, kurią gali naudoti bet kada savo nuožiūra;
• kasmėnesines fiksuotas išmokas.
Išmokų dydis priklauso nuo būsto vertės ir kliento amžiaus – kuo klientas vyresnis ir
būsto vertė didesnė, tuo išmokos didesnės.
Žmogus, pasinaudojęs atvirkštine hipoteka, gauna vienkartines lėšas ar periodiškas išmokas iki savo mirties arba iki tol, kol gyvena savo būste. Jis taip pat bet kada
gali parduoti savo būstą ir grąžinti paskolą. Po žmogaus mirties būsto pardavimu ir
atsiskaitymu su finansine institucija rūpinasi turto paveldėtojai arba, jeigu jų nėra,
nustatytos valstybės institucijos.
Per pirmus penkerius metus JAV kasmet buvo pasirašoma iki 1 000 sutarčių, tačiau
vėliau klientų skaičius gerokai išaugo.
Produkto paklausa šioje šalyje dar tik auga ir klientai jai tik bręsta. Tą liudija ir statistika. Po beveik dešimtmetį besitęsiančios programos atvirkštinės hipotekos paskolomis
naudojasi maždaug 300 000 JAV vyresnio amžiaus žmonių, nors skaičiuojama, kad šio
produkto klientų galėtų būti apie 7 milijonai [1].
3.2.2. Atvirkštinės hipotekos mokesčiai
Atvirkštinės hipotekos paskolos paklausai didelės įtakos turi kultūrinė aplinka ir visuomenės tradicijos, susijusios su šeima ir turtu. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad amerikiečiams yra svarbu palikti turto savo vaikams, todėl turinčius palikuonių vyresnio amžiaus
žmones sunku įtikinti naudotis produktu, kuris mažina jų nuosavybę. Galbūt todėl apie 75
proc. iš pasinaudojusiųjų šia paslauga buvo vieniši žmonės, neturintys vaikų.
Manoma, kad šis produktas galėtų būti labai paklausus Japonijoje, kur, anot tyrimo,
tik 6 proc. japonų svarbu palikti savo turto vaikams [1].
Kokią paklausą šis produktas atrastų Lietuvoje, galima dar tik spėlioti. Tačiau vyresnio amžiaus žmonėms, išgyvenusiems turėto turto nacionalizaciją ir visai neseniai kartu
su Lietuvos nepriklausomybe atgavusiems arba įgijusiems nuosavą būstą, būtų didelis psi-
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chologinis lūžis jį įkeisti bankui ir gyventi vis didėjančioje skoloje tam, kad turėtų daugiau
lėšų pragyvenimui.
JAV senjoras, norėdamas gauti atvirkštinės hipotekos paskolą, turi sumokėti įvairių
mokesčių, kurie sudaro apie 4–5 proc. nuo paskolos sumos. Į šią sumą įeina [1]:
• turto vertinimo ir draudimo mokesčiai,
• paskolos administravimo,
• draudimo,
• kiti nustatyti mokesčiai.
Taip pat skolininkui kas mėnesį priskaičiuojamas 30–35 USD sąskaitos tvarkymo
mokestis. Senjorui šie mokesčiai nurašomi į skolą, tai yra padidinama atvirkštinės hipotekos paskolos suma.
JAV atvirkštinės hipotekos paskolos atveju nekilnojamojo turto nuosavybė nepereina
finansinei institucijai – būstas išlieka skolininko nuosavybe, todėl senjoras gali bet kada
grąžinti gautą paskolą. Palyginti su kitais paskolų produktais, atvirkštinės hipotekos paskola yra brangesnė, todėl ja rekomenduojama naudotis tiems pensininkams, kurie savo
būste rengiasi gyventi ne trumpiau kaip 3 – 4 metus.
Didžiojoje Britanijoje papildomai nustatytas labai didelis išankstinis paskolos
grąžinimo mokestis. Todėl institucijos, teikiančios atvirkštinės hipotekos paskolas,
savo tinklapiuose įspėja, kad klientai apsvarstytų, ar iš tiesų jiems reikia tokio produkto, nes, nusprendus atsisakyti kredito ir pinigus grąžinti anksčiau termino, teks
mokėti nemažus mokesčius.
JAV vyriausybė jau yra apribojusi kai kurių mokesčių, susijusių su šio produkto
teikimu, dydį, tačiau šiuo metu vėl aktyviai svarstoma, kaip šį produktą padaryti pigesnį ir patrauklesnį.
Nepasiturintiems Lietuvos pensininkams dideli tokios paskolos administravimo mokesčiai būtų sunkoka finansinė ir psichologinė našta, todėl svarstant apie tokio produkto
diegimą reikėtų suteikti galimybę kompensuoti dalį palūkanų ar su paskolos teikimu susijusių mokesčių [1].
3.2.3. Atvirkštinės hipotekos paskolos draudimas
Dar vienas labai svarbus dalykas, kalbant apie atvirkštinės hipotekos paskolą, tai
tokių paskolų draudimas. JAV visi šios paslaugos klientai moka apie 2 proc. paskolos
sumos vienkartinę draudimo įmoką į valstybinį tokių paskolų draudimo fondą. Draudimas klientui garantuoja, kad jo skola neviršys įkeisto turto vertės. Taip galėtų atsitikti,
jeigu skolininkas gyventų ilgiau nei statistinis amerikietis – tuomet banko ar kitos tuo
užsiimančios institucijos išmokėtų lėšų sumą ir per tą laiką sukauptos palūkanos gali
viršyti nekilnojamojo turto vertę. Taip pat suteikta paskola galėtų viršyti turto vertę,
jeigu valstybės gyvenime įvyktų nenumatyti ekonominiai pokyčiai, dėl kurių smarkiai
kristų nekilnojamojo turto vertė [1].
Lietuvoje dabar aktyviai diskutuojama apie būsimą kainų burbulo sprogimą, todėl
bankai sudarę atvirkštinės hipotekos sutartis ir įsipareigoję išmokėti per dideles periodines
išmokas, labai rizikuotų, nes per 10–15 metų stipriai kritus senos statybos būsto vertei,
skola galėtų tapti didesnė nei įkeisto turto vertė. O minimas draudimas JAV garantuoja,
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kad išmokos bus gautos, kad ir kiek žmogus gyventų, ir jis nerizikuotų, kad dėl sumažėjusios turto vertės bankas skirtumą gali išieškoti iš kito turto. Kuriant tokį produktą Lietuvoje, būtų reikalingas ir tokių paskolų draudimo fondas. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje
finansinės įmonės, teikiančios atvirkštinės hipotekos paskolas, yra pasirašiusios atskirą
kodeksą, kuris, be kitų sąlygų, klientui užtikrina garantiją nuo neigiamos vertės (angl. no
negative equity guarantee) [1].
Tiek JAV, tiek Didžiojoje Britanijoje tokias paskolas teikia ne tik bankai, bet ir draudimo
bendrovės ir kitos finansinės įmonės (angl. reverse mortgage companys). Minėtas draudimas
taip pat apsaugo nuo šias paslaugas teikiančios įmonės bankroto. Draudimas klientui garantuoja, kad įmonei bankrutavus valstybė perims įmonės turėtus įsipareigojimus klientui ir juos iki
galo įvykdys, t. y. žmogus iki gyvenimo pabaigos gaus sutartyje nustatytas išmokas.
JAV pilietis, norėdamas pasirašyti atvirkštinės hipotekos paskolos sutartį, privalo kreiptis į nepriklausomą konsultantą, kuris turi padėti apsispręsti, ar jam reikia šio produkto, nes
turint vertingą nuosavą turtą yra ir kitų būdų dalį nuosavybės paversti grynaisiais pinigais.
Pavyzdžiai. Žmogus galėtų nuspręsti parduodi gerą butą šalies sostinėje, keltis į provinciją įsigijęs pigesnį būstą ir gyventi iš likusių lėšų, dalį jų skirdamas taupymui ar investicijoms.
Jeigu tėvai gyvena didelės vertės gražioje vietoje, kuriai atžalos jaučia didelius sentimentus, tuomet geriausias sprendimas būtų ne vadinamoji atvirkštinė hipoteka, o vaikų
įsipareigojimas visokeriopai remti savo gimdytojus.
Vyresnio amžiaus žmogui sutikti įkeisti savo vienintelį būstą finansinei įmonei yra
didelis psichologinis smūgis. Nors jis gyvenimo pabaigai ir nori užsitikrinti normalias
gyvenimo sąlygas, dažnai toks žmogus susiduria ir su giminaičių, kurie tikisi vertingo
palikimo, pasipriešinimu [1].
Lietuviams taip pat dažnai iškyla turto palikimo vaikams klausimas.
JAV atvirkštinės hipotekos paskola buvo kuriama tiems vyresnio amžiaus žmonėms,
kurie turi nuosavo turto, bet neturi pragyvenimo lėšų, tai yra vargingiausiai visuomenės
daliai. Tačiau pirmieji, pasinaudoję tokiomis paskolomis, buvo vidutines pajamas gaunantys ir šiek tiek finansiškai išprusę pensininkai.
Gautas lėšas vyresnio amžiaus žmonės naudoja ne tik tam, kad išgyventų, bet ir
norimai gyvenimo kokybei pasiekti. Skolininkai gautas lėšas dažniausiai naudoja pragyvenimo išlaidoms apmokėti, padengti medicinines išlaidas, už kurias nemoka sveikatos
draudimas, globos paslaugoms iš trečiųjų asmenų įsigyti, sumokėti nekilnojamojo turto
mokesčius, būsto remontui ir pagerinimui. Atvirkštinės hipotekos paskola taip pat aktyviai
naudojama turimam būsto ir vartojamajam kreditui padengti.
Atvirkštinės hipotekos paklausa paskoloms JAV gerokai išaugo tik 2004–2006 metais. Statistika parodė, kad tokio pobūdžio paskolos sumažino vienišų pensininkų, kurie
balansavo ant skurdo ribos ar gyveno žemiau minimalaus pragyvenimo lygio, dalį [1].
3.2.4. Atvirkštinės hipotekos galimybės Lietuvoje
Norint Lietuvoje įdiegti atvirkštinę hipoteką, pirmiausia reikėtų tobulinti teisinę bazę,
sukurti tokiai paslaugai palankias sąlygas.
Siekiant atsakyti į klausimus, kas užtikrins, kad paskolos suma netaps didesnė už
turto vertę ir prisiims su tuo susijusią riziką – skolininkas, bankas ar draudimo įmonė,
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kaip apsaugoti skolininką, jeigu bankas bankrutuotų, kaip užtikrinti, kad žmonės aiškiai
suprastų šio produkto visus aspektus, gautų visą informaciją apie jį ir nebūtų pasinaudota
jų patiklumu, tektų atsižvelgti į kitų valstybių patirtį.
Lietuvoje bankininkai vieningai sutaria, kad rinka dar nėra subrendusi šiam produktui. Atvirkštinės hipotekos paskola yra brandžios rinkos ir brandžios visuomenės produktas, todėl šio produkto dar nėra Lietuvoje.
Kol Lietuvos rinka dar nėra prisotinta kitomis finansinėmis paslaugomis, bankai daugiau dėmesio teikia pelningiausiems klientams ir pelningiausioms sritims, kaip gyvybės
draudimui ar pensijų fondams.
Rinkai toliau vystantis ir artėjant brandos link, atsirasti vadinamosios atvirkštinės
hipotekos paskoloms Lietuvoje padės trys socialinės-ekonominės prielaidos [1]:
1) Europa sensta, visuomenėje daugėja išlaikytinių, mažėja išlaikytojų, todėl šalia
„Sodros“ pensijos – daugeliui pagrindinio pragyvenimo šaltinio, valstybė turės
ieškoti kitų šaltinių, kaip užtikrinti bent daliai visuomenės narių papildomus pragyvenimo šaltinius ateičiai;
2) akivaizdu, kad daugėja vienišų žmonių, kurie nėra santuoka susaistę savo turtinių
reikalų. Todėl jie turtą, kurį įgijo aktyviame amžiuje, gali susitvarkyti taip, kad tai
jiems ateityje užtikrintų ramią senatvę;
3) Lietuvoje formuojasi tarpusavyje materialiai nepriklausomos kartos, priešingai
nei sovietiniais laikais. Todėl vyresnioji karta savarankiškai gali nuspręsti, kaip
pasielgti su savo būstu.
Atvirkštinė hipoteka būtų populiari ir Lietuvoje, tačiau jai „subręsti“ reikia laiko.
Tokios paskolos gavėjai pas mus galėtų būti tie, kurie šiandien drąsiai skolinasi vartojimo
reikmėms, įkeisdami nekilnojamąjį turtą.
Renta. Lietuvoje dar sovietiniais laikais egzistavo „Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos“. Tuomet jo esmė buvo nekomercinė ir kaip būtiną sąlygą turto
perleidėjui numatė jo nedarbingumą dėl amžiaus arba sveikatos būklės. Įgijėjas pagal tokį
sandorį privalėjo teikti perleidėjui iki gyvos galvos aprūpinimą natūra – gyvenamąją patalpą, maistą, priežiūrą ir t.t.
Dabartinis Civilinis kodeksas [6] XXVI skyriuje santykius, analogiškus atvirkštinei
hipotekai, apibrėžia kaip rentą.
Civilinio kodekso 6.439 straipsnyje [6] nurodyta, kad pagal rentos sutartį viena šalis – rentos mokėtojas (skolininkas) įsipareigoja neatlygintinai arba mainais už kapitalo
perdavimą jam nuosavybės teise periodiškai mokėti kitai šaliai – rentos gavėjui sutartyje
numatytą pinigų sumą (rentą) arba kitaip išlaikyti gavėją.
Pareigą mokėti rentą gali nustatyti ne tik sutartis, bet ir įstatymai, teismo sprendimas
arba testamentas.
Renta gali būti [6]:
• iki rentos gavėjo gyvos galvos,
• neterminuota,
• iki sutarto termino.
Renta iki gyvos galvos gali būti mokama fiziniam asmeniui, perdavusiam turtą su sąlyga mokėti rentą, arba jo nurodytam fiziniam asmeniui arba keliems fiziniams asmenims.
Vienam iš jų mirus renta dalijama likusiems proporcingai, kol miršta visi.
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Neterminuotos (nuolatinės) rentos gavėjai gali būti tik fiziniai asmenys arba pelno
nesiekiantys ir globa (rūpyba) besiverčiantys juridiniai asmenys.
Renta gali būti mokama:
• pinigais,
• daiktais,
• atliekant darbus ar panašiai, kurių vertė atitinka vertės sumą.
Visais atvejais renta gali būti nutraukta rentos gavėjo reikalavimu, esant sutarties
pažeidimams. Neterminuotos rentos gavėjas gali reikalauti, kad rentos mokėtojas išpirktų
rentą, esant sutarties pažeidimams arba mokėtojo nemokumui. Išpirkimo kaina nustatoma
sutartyje, o jeigu nenustatyta, tai už turtą, perduotą už atlyginimą, kaina bus lygi metinei
rentos kainai, o neatlygintino perdavimo atveju – turto vertės ir metinės rentos sumai. Kai
turtas perduodamas su sąlyga mokėti rentą, laikoma, kad teisės į šį daiktą yra suvaržytos
renta. Perleidimo atveju – mokėtoju tampa įgijėjas. Kai nekilnojamasis daiktas perduodamas su sąlyga mokėti rentą, rentos gavėjui įkeitimo teisė į nekilnojamąjį daiktą atsiranda
kaip rentos mokėtojo prievolės įvykdymo užtikrinimas (priverstinė hipoteka).
Visais atvejais, žuvus daiktui, perduotam mainais į rentą, mokėtojas nuo prievolės
mokėti rentą neatleidžiamas [6].
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4. HIPOTEKOS ĮFORMINIMAS IR REGISTRAVIMAS
4.1. Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai
Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai [24]:
• Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymas, 1996 m. rugsėjo 24 d.
Nr.I– 1544. Valstybės žinios, 1996, Nr. 100–2266; 1997, Nr. 63–1469.
• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994 m. balandžio 26 d. Nr. 1446. Valstybės žinios, 1994, Nr.34–620; 2004, Nr.28–868.
• Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I -1374, Valstybės žinios, 1996, Nr. 63 – 1479, 2003, Nr. 15 – 597.
• Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr.
I–1490, Valstybės žinios, 1996, Nr.86–2043, 2004, Nr.124–4488.
• Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas, 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr.
I–1513. Valstybės žinios, 1996, Nr. 101–2300.
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996 m. rugsėjo 24
d. Nr. I-1539, Valstybės žinios, 1996, Nr.100–2261; 2001, Nr. 55–1948.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsejo 12 d. nutarimas Nr. 991 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymo įgyvendinimo”, Valstybės žinios, 1997, Nr. 85–2144.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo”,Valstybės žinios,
2001, Nr. 90–3173.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1159 ,,Atlyginimo už Centrinės hipotekos įstaigos ir hipotekos skyrių prie apylinkių teismų
teikiamas paslaugas”. Valstybės žinios, 2002, Nr.74–3158.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (2007 02 27 d. Nr. 23) ,,Dėl hipotekos
registro vystymo koncepcijos patvirtinimo”//Valstybės žinios, 2007, Nr. 30–1093.
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1R–
310 ,,Dėl Hipotekos registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”.
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas (2007 10 4 d. Nr. 1R–388)
,,Dėl hipotekos registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, duomenų saugos įgaliotinio ir saugos dokumentų rengėjų skyrimo”//
Valstybės žinios, 2007, Nr. 104–4264.
Kiti teisės aktai [24]:
• Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998 m. gruodžio Nr. 22 d. nutarimas
Nr. 12 ,,Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kad įkeisto turto
perleidimo įkaito turėtojui sutartis pripažintina negaliojančia, jeigu pažeisti
civiliniai įstatymai, reguliuojantys įkeitimu užtikrinto reikalavimo patenkinimo tvarką, prievolės pasibaigimą šalių susitarimu, savininko nuosavybės teisės
įgyvendinimo turinį, aprobavimo”;

21

• Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimas ,,Dėl
įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant skundus dėl teismo antstolių
veiksmų, atliktų vykdant turto varžytynes, taip pat nagrinėjant civilines bylas dėl
turto pardavimo iš (be) varžytynių aktų arba turto perdavimo išieškotojui aktų
pripažinimo negaliojančiais”;
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 207
,,Dėl duomenų apie įkeitimo sutartis, įrašytų į hipotekos registro laikinąją duomenų bazę, pakeitimo ir išbraukimo iš duomenų bazės tvarkos patvirtinimo”. Valstybės žinios, 1998, Nr. 108–2980;
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1999 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 32
,,Dėl hipotekos skyrių veiklos teritorijų, dokumentų perdavimo ir prašymų pateikimo hipotekos skyriams tvarkos nustatymo”. Valstybės žinios, 1999, Nr. 19–539;
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 22 d. isakymas Nr.
1R–96 ,,Dėl Hipotekos, priverstinės hipotekos, įkeitimo ir priverstinio įkeitimo
lakštų pildymo instrukcijos patvirtinimo”. Valstybės žinios, 2004, Nr. 75–2604;
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 268
,,Dėl Hipotekos registro pažymėjimų, išduodamų įregistravus hipoteką, įkeitimą,
priverstinę hipoteką, priverstinį įkeitimą ir asmens prašymu, formų patvirtinimo.
Valstybės žinios, 2002, Nr. 100–4464.

4.2. Hipotekos ir įkeitimo pagrindiniai principai
Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo, registruojamo Hipotekos registre, principai yra [20]:
• skolininkui neįvykdžius įsipareigojimo, hipotekos kreditorius turi teisę pirmiau už
kitus kreditorius visiškai patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto vertės;
• hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo
disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises;
• paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jei hipotekos sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip;
• jei daiktas (turtinė teisė) įkeičiamas kelis kartus, kreditorių reikalavimai tenkinami
eilės tvarka pagal lakšto pateikimo hipotekos skyriui laiką;
• perleidus įkeistą daiktą (turtinę teisę), hipoteka (įkeitimas) eina paskui daiktą (turtinę teisę);
• daiktas (turtinė teisė) įkeičiamas sudarant kreditoriaus ir daikto (turtinės teisės) savininko sutartį arba vienašaliu įkeičiamo daikto (turtinės teisės) savininko prašymu;
• daikto (turtinės teisės) sutartis bei vienašalis savininko pareiškimas įkeisti daiktą
(turtinę teisę) yra lakšto formos. Hipotekos (įkeitimo) lakštas kartu atlieka prašymo įregistruoti hipoteką (įkeitimą) Hipotekos registre funkciją;
• hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento.
Hipotekos sutartis įkeičiamo daikto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktą,
taip pat prašymas įregistruoti priverstinę hipoteką įforminami surašant hipotekos lakštą.
Jeigu hipoteka sutartinė, hipotekos lakštą tvirtina notaras. Hipotekos sutartį (lakštą)
pasirašo skolininkas, kreditorius ir įkeičiamo daikto savininkas (kai skolininkas ir daikto
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savininkas ne tas pats asmuo). Jeigu daiktas įkeičiamas vienašaliu jo savininko pareiškimu, hipotekos lakštą pasirašo tik įkeičiamo daikto savininkas. Jeigu hipoteka priverstinė,
hipotekos lakštą pasirašo kreditorius.
Hipoteka registruojama hipotekos registre hipotekos teisėjo sprendimu, pateikus
hipotekos lakštą įkeisto daikto buvimo vietos hipotekos įstaigai. Hipotekos pakeitimai
įrašomi hipotekos lakšte ir registruojami hipotekos registre ta pačia tvarka kaip ir hipoteka. Hipotekos registro duomenys yra vieši ir laikomi teisingais bei išsamiais, kol
jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.
Hipotekos lakšte turi būti nurodoma [15]:
• sudarymo vieta ir data,
• skolininkas,
• kreditorius,
• įkeičiamo daikto savininkas (kai skolininkas ir daikto savininkas ne tas pats asmuo),
• jų gyvenamoji vieta (buveinė),
• įkeičiamas daiktas,
• jo įkainojimas ir buvimo vieta,
• įkeitimu užtikrinta prievolė, jos konkretus arba maksimalus dydis (kai hipoteka
sutartinė),
• įvykdymo terminas.
Prievolės dydis hipotekos lakšte nurodomas įskaitant palūkanas. Jeigu hipoteka priverstinė, hipotekos lakšte nurodomas jos nustatymo pagrindas. Hipotekos lakšte gali būti
papildomai nurodyti ir kiti duomenys.
Jeigu hipotekos lakštą surašo įkeičiamo daikto savininkas vienašališkai, kreditorius
gali būti nenurodytas. Šiuo atveju surašomas pareikštinis hipotekos lakštas, kuris jo turėtojo pageidavimu bet kuriuo momentu gali būti įformintas vardiniu hipotekos lakštu.
Hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo hipotekos registre momento, kai viešame
registre įrašomi atitinkami įrašai.
Jeigu hipotekos lakšto tekstas nesutampa su hipotekos registro įrašu, sprendžiamąją
galią turi hipotekos registro įrašas.
Hipotekos registras. Vadovaujančioji hipotekos registro tvarkymo įstaiga – Teisingumo ministerija.
Pagrindinės Hipotekos registro funkcijos – nekilnojamųjų daiktų ir kilnojamųjų daiktų (turtinių teisių) įkeitimo sandorių teisinė registracija, išieškojimas ne ginčo tvarka bei
informacijos apie įregistruotus hipotekos (įkeitimo) sandorius teikimas.
Teisingumo ministerija kartu su Centrine hipotekos įstaiga, valstybės įmone Registrų centru ir Škotijos registrų įstaiga 2004 metais vykdė PHARE projektą „Valstybės registrų stiprinimas: Nekilnojamojo turto registras ir Hipotekos registras“. Apibendrinę Lietuvos Respublikos
teisės aktus, Europos Sąjungos valstybių patirtį, ekspertai pateikė šias išvadas [17]:
1. Lietuvoje esanti sistema, numatanti pakartotinį teisinį tyrimą, unikali Europoje, o gal
ir pasaulyje. Išnagrinėjus geros praktikos pavyzdžius Europoje, darytina išvada, kad
Lietuva, siekdama palaipsniui atsisakyti teismų dalyvavimo registruojant hipoteką
(įkeitimą), šiuo požiūriu nepirmauja. Visos kitos valstybės, tarp jų ir Norvegija, kuri
padėjo įdiegti šią sistemą, palaipsniui atsisako tokių teismų funkcijų. Tokios sistemos
kūrimą pagrįsti būtų galima, tačiau ji sudėtinga, paini ir neefektyvi.
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2. Teisėjai, tikrindami hipotekos informaciją, netinkamai naudoja savo laiką ir kvalifikaciją. Hipotekos procesas neturėtų būti teismo procesas. Jeigu nereikia, kad
teismas dalyvautų įregistruojant nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, vadinasi,
to nereikia ir registruojant hipoteką.
3. Neremiamas „vieno langelio“ principo įgyvendinimas. Vartotojai – tiek gyventojai,
tiek, pavyzdžiui, bankai, – dar daug laiko sugaišta vaikščiodami tarp valstybės įmonės
Registrų centro, Centrinės hipotekos įstaigos, teismo ir notaro įstaigų. Sistema nepatogi
klientui, nors dalį laiko būtų galima sutaupyti, jeigu sistema būtų patobulinta.
2007 m. kovo 11 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas ,,Dėl hipotekos registro vystymo koncepcijos patvirtinimo” [17], kurio rengimo pagrindinis tikslas – apibrėžti nuostatas, galiojančių teisės aktų pakeitimus, kuriuos priėmus būtų sukurtas naujas hipotekos ir
įkeitimo bei turto arešto aktų registravimo modelis – atsisakyta hipotekos teisėjo funkcijų
registruojant hipoteką (įkeitimą) ir hipotekos skyrių prie apylinkės teismų. Tai leistų užtikrinti adekvačią šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą kreditorių teisių apsaugos sistemą, įgyvendinti „vieno langelio“ principą, o duomenys Hipotekos registrui ir Turto
arešto aktų registrui būtų teikiami elektroniniu būdu. Hipotekos skyrių funkcijas numatoma
perduoti Centrinei hipotekos įstaigai. Ši turėtų būti įgyvendinta 2007–2008 metais.
Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Dėl hipotekos registro vystymo koncepcijos patvirtinimo” [17] ir pakeitus hipotekos (įkeitimo) registravimo sistemą
tik notaras tikrins, ar hipotekos (įkeitimo) sandoris atitinka įstatymo reikalavimus ir ar
yra pagrindas patvirtinti hipotekos (įkeitimo) sandorį. Civilinio proceso kodekse hipoteka
(įkeitimas) išliks ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos (įkeitimo)
reikalavimo patenkinimą. Hipotekos skyrių funkcijas, susijusias su išieškojimu iš įkeisto
turto, perims apylinkių teismai. Šių teismų sprendimų vykdymą užtikrins antstoliai.
Išieškojimas iš įkeisto turto bus vykdomas pagal teismo įsakymo modelį – t. y.
supaprastinta tvarka ir trumpesniais terminais, siekiant išsaugoti esamą kreditorių teisių apsaugos mechanizmą. Išieškotinų sumų dydžius nustatys teismas. Bus atsisakyta
šiuo metu taikomo skolininko įspėjimo teismo nutartimi. Teismo nutartis bus pateikiama
antstoliui, kuris atliks reikiamus vykdymo veiksmus. Priverstinio išieškojimo atveju hipoteka (įkeitimas) bus baigiama teismo nutartimi.
Informaciją elektroniniu būdu iš tvarkomų registrų teiks Centrinė hipotekos įstaiga
pagal duomenų teikimo sutartis su duomenų gavėjais. Kadangi hipoteka (įkeitimas) įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre, bus atsisakyta registravimo pažymėjimo,
nes šis neatlieka jokios reikšmingos funkcijos.
Teisingumo ministerija ir toliau metodiškai vadovaus Centrinei hipotekos įstaigai ir
atliks notarų veiklos priežiūrą.
Taigi numatoma, kad labai sutrumpės hipotekos (įkeitimo) registravimo laikas. Hipotekos (įkeitimo) sandorio šalis dokumentus teiks tik notarui, kuris duomenis apie patvirtintą sandorį Hipotekos registrui perduos elektroniniu būdu, o šio registro tvarkytojas
– susijusiems registrams.
Įgyvendinus Koncepcijos [17] nuostatas, bus atsisakyta vietinių hipotekos registrų. Taip bus galima sumažinti lėšų, skiriamų Hipotekos registrui tvarkyti, – sumažės
darbuotojų, kompiuterinės technikos atnaujinimo ir patalpų išlaikymo išlaidos. Atsisakius vietinių archyvų (kadangi duomenys jau šiuo metu kaupiami elektroniniu būdu, o
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hipotekos skyrių archyvuose saugomos tik notaro patvirtintos dokumentų kopijos), bus
sutaupytos lėšos archyvams išlaikyti.
Taip bus sumažintos ir asmenų, sudarančių hipotekos (įkeitimo) sandorius, išlaidos
ir laiko sąnaudos. Sumažėjusios registro tvarkymo išlaidos leis sumažinti ir atlyginimą už
Hipotekos registro teikiamas paslaugas.

4.3. Užsienio valstybių teisės normų ir principų analizė
Šiuo metu Europoje egzistuoja keturi pagrindiniai hipotekos veikimo modeliai.
1. Kontinentinis modelis – papildančioji (nesavarankiška) hipoteka. Tai labiausiai
Europoje paplitęs modelis, todėl siūlytas kaip būsimos Eurohipotekos veikimo
pagrindas. Šis modelis aptinkamas daugelyje Europos valstybių, pvz., Prancūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje. Pagrindinis šio modelio principas – hipoteka
negali savarankiškai egzistuoti be prievolės, kuriai užtikrinti įkeistas turtas. Kai
pasibaigia prievolė (pvz., ji įvykdoma, įskaitomi abipusiai reikalavimai, šalis atleidžiama nuo prievolės ir panašiai), pasibaigia ir prievolės įvykdymo užtikrinimas. Taip skolininkas ir sąžiningas įgijėjas apsaugomi nuo dvigubo mokėjimo.
Tačiau šis modelis turi ir trūkumų [17]:
• daugelis valstybių atsisako pripažinti hipotekos faktą anksčiau, nei suteikta paskola, kuriai užtikrinti įkeičiamas turtas. Tai sunkina hipotekos registravimo
viešajame registre procedūras,
• sudėtinga patenkinti hipotekos kreditorių interesus tais atvejais, kai daiktas
įkeistas kelis kartus. Dėl šių ir kitų priežasčių (brangus ir lėtas hipotekos registravimo bei išieškojimo iš įkeisto turto procesas ir panašiai) kai kuriose valstybėse, pvz., Prancūzijoje, hipotekos modelis nepopuliarus būsto kreditų rinkoje
– hipoteką čia keičia draudimo ir garantijų derinys.
2. Kontinentinis modelis – savarankiška hipoteka. Šio modelio ištakos Vokietijoje ir
Šveicarijoje, tačiau jis paplitęs ir kai kuriose Rytų Europos valstybėse, pvz., Estijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje. Šio modelio esmė yra ta, kad hipotekos egzistavimas
nesusiejamas su prievolės egzistavimu. Savarankiška hipoteka gali būti perleidžiama arba likviduojama, nesvarbu, ar prievolė yra (išnyksta), ar perleista trečiajam
asmeniui. Lankstų savarankiškos hipotekos modelį palankiai vertina Vokietijos ir
kitų valstybių finansinės institucijos, tačiau vartotojui šis modelis gali būti nenaudingas, nes sąžiningo įgijimo atveju kyla dvigubo mokėjimo grėsmė.
3. Skandinaviškas savarankiškos hipotekos modelis. Šiame modelyje hipoteka –
grynai daiktinė teisė, apsauganti prievolės įvykdymo užtikrinimą ir neapimanti
paties prievolinio įsipareigojimo. Šis modelis naudojamas Norvegijoje ir Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Jis palankus vartotojui, nes tinkamai saugo sąžiningo
įgijėjo interesus. Skandinaviškas modelis taip pat pasižymi lanksčiu ir operatyviu hipotekos registravimu ir priežiūra.
4. Bendrosios teisės hipotekos modelis paplitęs Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje.
Bendrosios teisės sistemos valstybėse hipoteka turi savarankiškumo bruožų, tačiau šis modelis pasižymi ir tam tikra specifika: hipoteka tuo pačiu metu apima ir
prievolinę, ir daiktinę teisę [17].
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5. HIPOTEKOS REIKALAVIMO PERLEIDIMAS IR
SKOLOS PERKĖLIMAS
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas [6] reglamentuoja skolos perkėlimo ypatybes. Yra galimi du skolos perkėlimo būdai:
• skolos perkėlimas pagal kreditoriaus ir naujojo skolininko sutartį,
• skolos perkėlimas pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį.
Skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė. Skolos perkėlimas negalimas šiais atvejais:
• kai perkėlimą draudžia įstatymas, sutartis,
• kai skolos perkėlimas neatsiejamai susijęs su skolininku (pareiga mokėti išlaikymą, pareigos, susijusios su asmeninių paslaugų teikimu ir kt.).
Kreditorius ir trečiasis asmuo turi teisę sudaryti skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią
trečias asmuo perima skolininko teises ir pareigas. Trečiajam asmeniui perėmus skolą,
prievolė, egzistavusi tarp kreditoriaus ir pradinio skolininko, pasibaigia. Šiuo atveju pradinio skolininko sutikimo nereikia.
Sudėtingiau yra antruoju atveju, kai skola perkeliama pagal skolininko ir skolos
perėmėjo sutartį. Šiuo atveju būtina sutarties galiojimo sąlyga - kreditoriaus sutikimas,
kurio negavus skolos perkelti negalima. Skolininkas ir skolos perėmėjas turi teisę kreipdamiesi į kreditorių dėl sutikimo gavimo nustatyti terminą, per kurį kreditorius gali
duoti sutikimą. Jeigu per nustatytą terminą kreditorius neatsako, tai laikoma, kad sutikimas nėra suteiktas. Toks skolos perkėlimo sutikimas gali būti iš anksto numatytas
kreditoriaus ir skolininko sutartyje. Minėtu atveju svarbu atkreipti dėmesį į santykius,
kurie susiklosto tarp kreditoriaus ir skolininko, tarp skolininko ir skolos perėmėjo, tarp
skolos perėmėjo ir kreditoriaus. Negavus kreditoriaus sutikimo, atsakingas asmuo išlieka pagrindinis skolininkas. Tarp skolininko ir skolos perėmėjo paprastai sutartis dėl
skolos perkėlimo yra, tačiau jos įsigaliojimas nukeliamas, kol kreditorius sutiks su
skolos perkėlimu. Jeigu nėra sutikimo ar nesutikimo, skolą prisiimantis asmuo atsako
skolininkui už prievolės įvykdymą kreditoriui. Kitaip tariant, jeigu skolą prisiimantis
asmuo suėjus prievolės įvykdymo terminui elgiasi pasyviai ir nesiūlo kreditoriui priimti
prievolės įvykdymą, tai skolos perėmėjui tenka pareiga atlyginti pradiniam skolininkui
nuostolius, susijusius su prievolės neįvykdymu. Jeigu kreditorius neragino, skolą prisiimantis asmuo gali kreiptis į kreditorių su pasiūlymu priimti prievolės įvykdymą. Nors
ir pareiškimo dėl sutikimo ar nesutikimo nėra, kreditorius savo veiksmais gali priimti
prievolės įvykdymą iš naujojo skolininko ir taip sutikti su skolos perkėlimu, pagal kurį
eliminuojamas pradinis skolininkas [21].
Civiliniame kodekse [6] yra numatyta, kad skolos, užtikrintos hipoteka ar įkeitimu,
perkėlimas nepanaikina hipotekos ar įkeitimo. Tokiais atvejais kreditorius išsaugo hipotekos (įkeitmo) teisę.
Po skolos perkėlimo išnykus įkeitimui ir pardavus tretiesiems asmenims daiktą, kuris
iki skolos perkėlimo buvo įkeistas, daikto, priklausančio tretiesiems sąžiningiems asmenims, įkeitimas, siekiant užtikrinti atnaujintą prievolę, nebegalimas. Kreditorius dėl skolos
perkėlimo pripažinimo negaliojančiu turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš naujojo
skolininko. Toks kreditoriaus interesų užtikrinimas galimas tik tais atvejais, kai yra naujojo skolininko kaltė dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia [21].
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Kreditorius hipotekos reikalavimą ar jo dalį gali perleisti kitam asmeniui, jeigu hipotekos sutartyje nenumatyta kitaip. Hipotekos reikalavimas perleidžiamas perduodant
hipotekos lakštą indosamentu (hipotekos lakšto turėtojo įrašu, kuriuo hipotekos lakštas
perduodamas kitam asmeniui).
Jeigu perleidžiama hipotekos reikalavimo dalis, hipotekos lakšte nurodoma, kuris iš
kreditorių saugo hipotekos lakštą. Indosamentas turi būti įrašytas hipotekos lakšte, nurodant asmenį, kuriam perleidžiamas hipotekos reikalavimas, pasirašytas indosanto (hipotekos lakšto turėtojo) ir įregistruotas hipotekos registre.
Hipotekos reikalavimo perleidimas (hipotekos lakšto indosamentas) registruojamas
hipotekos registre ta pačia tvarka kaip ir hipoteka.
Kai daiktas įkeistas kelis kartus, bet kuris hipotekos kreditorius gali perleisti
savo eilės pirmumą patenkinti reikalavimą iš įkeisto daikto vertės kitam to paties
skolininko hipotekos kreditoriui. Tai įrašoma abiejuose hipotekos lakštuose. Jeigu
kreditoriaus, perleidžiančio savo eilės pirmumą, reikalavimo suma yra mažesnė nei
perėmėjo, būtinas tolesnės nei perleidėjo ir pirmesnės nei perėmėjo eilės kreditorių
notarine tvarka patvirtintas sutikimas.
Hipotekos kreditorius gali įkeisti hipotekos reikalavimą gaunamai ar gautai paskolai
apsaugoti tik tada, kai skolos grąžinimo terminas nėra ilgesnis už hipotekos lakšte nurodytą skolos grąžinimo terminą. Hipotekos reikalavimas įkeičiamas šalių susitarimu, tai
įrašant hipotekos lakšte, ir įsigalioja nuo šio susitarimo įregistravimo hipotekos registre.
Susitarimas įforminamas kilnojamojo daikto įkeitimo lakštu [6].
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6. HIPOTEKOS KREDITORIAUS TEISĖS
6.1. Skolos išieškojimas
Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo. Jei per hipotekos
lakšte nustatytą terminą skolininkas įsipareigojimo neįvykdo, hipotekos kreditorius gali
įgyvendinti savo teises kreipdamasis į hipotekos teisėją ir prašydamas, kad įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių ir iš gautų pinigų visiškai atlyginta jam priklausanti suma, kurią jis turi teisę gauti pirmiau už kitus kreditorius, arba kad jam būtų
suteikta teisė pradėti administruoti įkeistą daiktą.
Pagal hipotekos kreditoriaus kreipimąsi hipotekos teisėjui areštavus įkeistą daiktą
ir įspėjus apie tai įkeisto daikto savininką, įkeisto daikto savininkas netenka teisės perleisti daiktą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teisę į daiktą
arba mažinti jo vertę.
Jeigu įkeistas daiktas buvo perduotas hipotekos kreditoriui administruoti ir jį administruojant paaiškėjo, kad negalima patenkinti hipoteka apsaugoto reikalavimo, hipotekos
kreditorius gali kreiptis į hipotekos teisėją dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių [6].
Hipotekos kreditoriaus teisė patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto.
Jei pardavus įkeistą daiktą varžytynėse gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui,
jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka.
Jeigu daiktas įkeistas kelis kartus, hipotekos kreditorių reikalavimai patenkinami
pagal jų prašymų įregistruoti hipoteką padavimo laiką eilės tvarka. Anksčiau padavęs
prašymą įregistruoti hipoteką hipotekos kreditorius gali būti įpareigotas atlyginti vėliau
padavusio prašymą įregistruoti hipoteką hipotekos kreditoriaus nuostolius, jeigu, paraginus pastarajam, anksčiau padavęs prašymą įregistruoti hipoteką hipotekos kreditorius
neprotingai delsė įgyvendinti savo teises.
Jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės poreikiams ar konfiskuojamas, hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė,
bet ne daugiau nei yra įkeisto daikto vertė.
Jeigu įkeistas daiktas pereina valstybės ar savivaldybės nuosavybėn paveldėjimo teise
ar įkeistas bešeimininkis daiktas perduodamas teismo sprendimu valstybės arba savivaldybės nuosavybėn, hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina valstybė ar savivaldybė, bet
ne daugiau nei yra įkeisto daikto vertė [6].
Skolos išieškojimas parduodant varžytynėse jungtine hipoteka įkeistą daiktą. Jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas. Pardavus jungtine hipoteka įkeistus daiktus viešose varžytynėse, skola išieškoma iš visų
parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti.
Skolos išieškojimas pardavus svetimo daikto hipoteka įkeistą daiktą. Įkeisto
daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu savo daiktu.
Jeigu įkeisto daikto savininkas įvykdė skolininko įsipareigojimą arba jeigu jo daiktas buvo parduotas iš viešųjų varžytynių, jis įgyja į skolininką atgręžtinio reikalavimo
teisę dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo [6].
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6.2. Hipoteka apsaugoto reikalavimo patenkinimas prieš terminą
Hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą
prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu [6]:
• kiti kreditoriai įstatymų numatytais atvejais reikalauja parduoti įkeistą daiktą iš
varžytynių;
• skolininkas mirė;
• pradėta skolininko ar įkeisto daikto savininko (ne fizinio asmens) bankroto procedūra arba priimtas sprendimas jį likviduoti;
• įkeisto daikto vertė sumažėjo, o skolininkas neįvykdė įsipareigojimo dalies, kuria
sumažėjo daikto vertė, kai šios įsipareigojimo dalies nepadengė gauta draudimo
suma;
• įkeisto daikto draudimo sutartis nutraukta prieš terminą arba, pasibaigus draudimo
sutarčiai, daiktas nebeapdraudžiamas.
Jeigu įkeisto daikto vertė sumažėjo, o skolininkas neįvykdė įsipareigojimo dalies,
kuria sumažėjo daikto vertė, arba daiktas žuvo, kreditoriai turi teisę į daikto draudimo
sumą, neviršijančią jų reikalavimų sumos, išmokamą tokia pat eile, kokia turėjo būti
patenkinti jų reikalavimai. Gavus raštišką visų kreditorių sutikimą, draudimo suma gali
būti išmokama įkeisto daikto savininkui [6].

6.3. Hipotekos pasibaigimo pagrindai
Jei įkeistas daiktas priverstinai realizuojamas hipotekos kreditoriaus prašymu, tai
jis išlaisvinamas nuo visų hipotekų.
Įkeisto daikto savininkas ar skolininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų baigta,
jeigu [6]:
• yra įvykdytas skolinis įsipareigojimas,
• daiktui panaikinama hipoteka,
• hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma dešimt
metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos.
Hipoteka gali baigtis hipotekos kreditoriaus ir skolininko susitarimu ar kai kreditorius hipotekos atsisako.
Jeigu suėjus skolos grąžinimo terminui hipotekos kreditorius atsisako priimti hipoteka užtikrintos prievolės dalyką, skolininkas gali įmokėti atitinkamą sumą į hipotekos įstaigos depozito sąskaitą. Įmokėjus visą skolos sumą į depozito sąskaitą, hipoteka baigiasi.
Hipotekos pasibaigimo momentas yra jos išregistravimo iš hipotekos registro
momentas [6].
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7. ĮKEITIMAS
7.1. Įkeitimo samprata
Įkeitimas – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui,
trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui. Įkaito davėjui paliktas įkeitimo objektas
gali būti užrakinamas, užantspauduojamas ar pažymimas ženklais, rodančiais jo įkeitimą.
Pagal įkeitimą kreditorius (įkaito turėtojas) turi teisę, skolininkui neįvykdžius
įkeitimu užtikrintos prievolės, patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius.
Įkeitimas atsiranda pagal [6]:
• sutartį,
• įstatymą. Jeigu įkeitimas atsiranda pagal įstatymą, tai įstatyme turi būti nurodyta,
koks būtent turtas yra įkeičiamas.
Įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios piniginės prievolės įvykdymas. Įkeitimas yra
pagrindinės prievolės išvestinė prievolė.
Įkaito turėtojo teisės yra išvestinės iš jo, kaip kreditoriaus, teisių ir šių teisių įgyvendinimas priklauso nuo įkeitimu užtikrintos prievolės likimo.
Jeigu ko kita nenurodyta sutartyje arba įstatyme, įkeitimu užtikrinamas toks reikalavimas, koks yra jo patenkinimo momentu, įskaitant palūkanas, netesybas, nuostolius, padarytus dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, taip pat būtinas išieškojimo išlaidas,
kurios padengiamos pirmiausiai [6].

7.2. Įkeitimo objektas
Įkeitimo objektu gali būti [6]:
• kilnojamieji daiktai,
• turtinės teisės.
Turtinių teisių, kurios yra įkeistos, objektu gali būti teisės į:
• žemę,
• mišką,
• kitus daiktus.
Tai yra naudojimo teisė, nuomos teisė ir kitos turtinės teisės, išskyrus teises, susijusias su įkeičiamo daikto savininko asmenybe, taip pat teises, kurias perleisti draudžia
įstatymai ar sutartis.
Įstatymų numatytais atvejais įkeitimo objektu taip pat gali būti turtinės teisės, kurias
įkaito davėjas įgis ateityje.
Kai įkeičiamą turtinę teisę patvirtina vertybiniai popieriai ar specialūs dokumentai,
jie perduodami įkaito turėtojui, jeigu įstatymai ar šalių susitarimas nenustato kitaip.
Įkeitimo objektu negali būti tokie daiktai, į kuriuos pagal galiojančius įstatymus
negali būti nukreipiamas išieškojimas, taip pat kilnojamieji daiktai, įkeisti kartu su nekilnojamuoju daiktu, kadangi tuo atveju, kai įkeičiamas nekilnojamasis daiktas, kuriam
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naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji daiktai, laikoma, kad hipotekos objektu
tampa ir tokiam daiktui naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji daiktai, įskaitant
ir tuos, kurie taps įkaito davėjo nuosavybe ateityje, jeigu kitaip dėl kilnojamųjų daiktų
įkeitimo (neįkeitimo) nebuvo nustatyta hipotekos sutartyje ar įkeičiamo nekilnojamojo
daikto savininko vienašaliame pareiškime įkeisti daiktą [6].
Išieškojimas į tokius daiktus gali būti nukreiptas tik įkaito davėjui įgijus šiuos daiktus
nuosavybės teise.
Įkeisti daiktą, kuris yra bendroji nuosavybė, galima tik rašytiniu visų bendraturčių
sutikimu.
Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, daikto įkeitimas apima ir daikto priklausinius bei neatskirtus vaisius.
Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka įkaito davėjui, jeigu įstatymai ar
sutartis nenustato ko kita.
Prekių atsargų, esančių apyvartoje, įkeitimas. Įkaito davėjas, įkeitęs esančias apyvartoje prekių atsargas (prekes, žaliavas, pusgaminius, pagamintą produkciją), turi teisę
keisti įkeistų prekių atsargų sudėtį ir formą su sąlyga, kad nemažės bendra jų vertė. Kai
įkeistos prekės parduodamos įkaito davėjui vykdant jo steigimo dokumentuose nustatytą
veiklą, prekių įkeitimas išnyksta, o įkaito davėjo įsigytos naujos prekių atsargos tampa
įkeitimo objektu šių prekių įsigijimo nuosavybėn momentu [6].
Įkeisto daikto pakeitimas. Įkaito davėjas įkaito turėtojo (turėtojų) sutikimu gali pakeisti individualiais požymiais apibūdintą daiktą, kuris yra įkeitimo objektas, kitu dar nė
karto neįkeistu daiktu.
Įkeitimo objekto draudimas. Įstatymas ar sutartis gali numatyti pareigą apdrausti
įkeistą (įkeičiamą) daiktą. Sutartis taip pat gali numatyti įkaito davėjo (juridinio asmens)
pareigą apdrausti įkeitimo objektą likvidavimo ar nemokumo atveju.
Įvykus draudiminiam įvykiui, kreditorius, kurio reikalavimai užtikrinti įkeitimu, turi
pirmumo teisę (laikantis įkeitimo eilės, jei buvo keli įkeitimai) patenkinti savo reikalavimus iš draudimo atlyginimo sumos [6].

7.3. Įkaito davėjas
Įkaito davėju gali būti ir pats skolininkas, ir trečiasis asmuo. Įkaito davėjas turi būti
įkeičiamojo daikto savininkas arba asmuo, kuriam priklauso turtinė teisė, esanti įkeitimo
objektu, išskyrus atvejus, kada įstatymas nustato, kad įkeitimo objektas gali būti įgytas
įkaito davėjo nuosavybėn ateityje.
Turtinė teisė, priklausanti keliems asmenims, gali būti įkeista tik jų visų rašytiniu sutikimu.
Teises, susijusias su daiktų nuoma (panauda), nuomininkas (panaudos gavėjas) gali
įkeisti tik nuomotojo (panaudos davėjo) rašytiniu sutikimu.
Įkaito davėjo interesų garantijos. Įkaito davėjas turi teisę bet kuriuo metu nuo termino prievolei įvykdyti suėjimo iki įkeitimo dalyko realizavimo momento panaikinti įkeitimą tinkamai įvykdydamas įkeitimu užtikrintą prievolę.
Jeigu įkeitimo užtikrinta prievolė gali būti įvykdyta dalimis, tai įkaito davėjas turi
teisę sustabdyti įkeitimo dalyko išieškojimą įvykdydamas prievolės dalį, kurios įvykdymo
terminas praleistas.
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Įkaito davėjas turi teisę reikalauti, kad kreditorius atlygintų jo patirtus nuostolius,
atsiradusius kreditoriui vykdant išieškojimą, taip pat nuostolius, kurie atsirado kreditoriui
netinkamai laikant įkeitimo dalyką ar jį priverstinai pardavus [6].
Įkeitimo teisės išlikimas, įkeistojo daikto nuosavybės teisei perėjus kitam asmeniui. Įkeistojo daikto nuosavybės teisei perėjus iš įkaito davėjo kitam asmeniui, įkeitimo
teisė lieka galioti, kai įkeitimo objektas buvo perduotas įkaito turėtojui arba kai įkeitimo
lakštas buvo įregistruotas hipotekos registre, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Ši taisyklė
taip pat taikoma ir tais atvejais, kai įkeitimo objektas yra turtinės teisės.
Jeigu skolininkas prievolę įvykdo iš dalies, įkeitimo teisė vis tiek galioja visa.
Teisė tikrinti įkeitimo dalyką. Jeigu sutartis nenumato ko kita, tai kreditorius
turi teisę tikrinti įkeistų daiktų, kuriuos valdo įkaito davėjas, kiekį, būklę, saugojimo
sąlygas ir pan.
Tuomet, kai įkaito davėjas pažeidžia įkeisto daikto saugojimo sąlygas, vengia pateikti sužalotą daiktą arba žuvusio daikto likučius, kreditorius turi teisę pareikalauti įvykdyti
įkeitimu užtikrintą prievolę prieš terminą.
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8. ĮKEITIMO TEISĖ IR SUTARTIS
8.1. Įkeitimo sutarties sudarymas
Kai įkeitimo objektas perduodamas įkaito turėtojui, sudaroma rašytinė įkeitimo sutartis. Įkeitimo sutartis gali būti sudaroma kaip atskira sutartis, arba susitarimas dėl įkeitimo gali būti įtrauktas į sutartį, iš kurios kyla pagrindinė prievolė.
Kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito
davėjui, įkeitimo sutartis ir įkeitimo objekto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti
daiktus ar turtines teises įforminami surašant įkeitimo lakštą, kuris tvirtinamas notaro ir
registruojamas hipotekos registre [6].
Jei šių taisyklių nesilaikoma, tuomet įkeitimo sutartis tampa negaliojančia.
Įkeitimo sutartį (lakštą) pasirašo įkaito davėjas, skolininkas, kreditorius ir asmuo,
kuriam perduotas įkeitimo objektas. Jeigu įkeitimo objektas įkeičiamas vienašaliu jo savininko pareiškimu, įkeitimo lakštą pasirašo tik įkaito davėjas.
Daiktų įkeitimas gali būti atliekamas perduodant kreditoriui dokumentus, suteikiančius teisę į tą daiktą (konosamentus ir kt.).
Įkeitimo sutarties (lakšto) turinys. Įkeitimo sutartyje (lakšte) turi būti nurodoma [6]:
• sudarymo vieta ir data,
• įkaito davėjas,
• skolininkas,
• kreditorius,
• asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas,
• jų gyvenamoji vieta (buveinė),
• įkeičiamo daikto (turtinės teisės) aprašymas,
• įkainojimas,
• buvimo vieta,
• įkeitimu užtikrinta prievolė (įskaitant palūkanas),
• prievolės konkretus arba maksimalus dydis ir įvykdymo terminas.
Įkeitimo sutartyje (lakšte) gali būti papildomai nurodyti ir kiti duomenys.

8.2. Įkeitimo pirmumas ir paskesnis įkeitimas
Įkeitimo teisė atsiranda nuo įkeitimo sutarties sudarymo momento, kai įkeistas
daiktas perduodamas kreditoriui. Kai įkeistas daiktas paliekamas įkaito davėjui ar perduodamas trečiajam asmeniui, įkeitimo teisė atsiranda nuo įkeitimo įregistravimo hipotekos
registre momento.
Asmuo, kuriam perduotas įkeistas daiktas, privalo jį tinkamai laikyti. Jis atsako už šio
daikto išsaugojimą, jeigu neįrodo, kad daiktas prarastas arba sužalotas ne dėl jo kaltės. Šis
asmuo negali naudotis įkeistu daiktu, jeigu kitaip nenurodyta sutartyje.
Jeigu dėl to paties įkeitimo objekto yra įregistruoti keli įkeitimo lakštai, pirmumas
suteikiamas reikalavimui, kuris yra užtikrintas pagal anksčiau paduotą prašymą įregistruotu įkeitimo lakštu [6].
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Kreditoriaus, kuriam įkeitimo teisė atsirado vėliau, reikalavimas tenkinamas tik
atlyginus įkeisto daikto pardavimo išlaidas ir visiškai patenkinus ankstesnio kreditoriaus reikalavimus.
Jeigu pirmesniu įkeitimu daiktas nebuvo perduotas įkaito turėtojui ir jeigu ko kita nenumato įkeitimo lakštas, yra leidžiamas paskesnis įkeitimas, kai įkeitimo objektas įkaito
turėtojui neperduodamas. Tokiu atveju ankstesnis įkeitimas lieka galioti.
Įkaito davėjas privalo pranešti kiekvienam kreditoriui apie visus pirmesnius ir paskesnius įkeitimus, taip pat įkeitimu užtikrintas prievoles ir jų dydį. Įkaito davėjas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria bet kuris iš kreditorių dėl šios pareigos neįvykdymo [6].
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9. ĮKEISTO DAIKTO IŠIEŠKOJIMAS IR ĮKEITIMO
TEISĖS PABAIGA
9.1. Teisės nukreipti išieškojimą atsiradimas
Jeigu įkeistas daiktas nustojo būti valdomas įkaito turėtojo, įkaito davėjo ar trečiojo asmens, kurio jis buvo valdomas, daiktą gali išreikalauti ir įkaito turėtojas ar trečiasis asmuo.
Jeigu įkaito turėtojo reikalavimą visiškai patenkina trečiasis asmuo, tai jam kartu su
reikalavimo teise pereina ir įkeitimo teisė.
Teisė nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą. Įkaito turėtojas įgyja teisę nukreipti
išieškojimą į įkeitimo objektą, jeigu, suėjus prievolės įvykdymo terminui, prievolė nėra
įvykdyta, tačiau ne anksčiau kaip praėjus dvidešimčiai dienų po prievolės įvykdymo termino pabaigos. Šalių susitarimu gali būti nustatytas kitoks terminas, tačiau jis turi būti ne
trumpesnis kaip dešimt dienų.
Jeigu įkeitimo objektą sudaro du ar daugiau daiktų (turtinių teisių), išieškojimas gali
būti nukreipiamas į visus šiuos daiktus (turtines teises) arba į kiekvieną iš jų atskirai. Pasirinkimo teisė priklauso įkaito turėtojui iki visiško savo reikalavimo patenkinimo.
Įkeitimu užtikrinto reikalavimo ar iš įkeitimo atsiradusios reikalavimo teisės
perleidimas. Gali būti sudaroma sutartis dėl įkeitimu užtikrinto reikalavimo ar jo dalies
perleidimo. Ji turi būti sudaroma laikantis taisyklių. Apie tokį reikalavimo perleidimą pranešama skolininkui, o jeigu įkaito davėjas yra trečiasis asmuo, – tai ir įkaito davėjui.
Iš registruoto įkeitimo atsiradusi reikalavimo teisė perleidžiama perduodant įkeitimo
lakštą indosamentu. Reikalavimo teisės perleidimas registruojamas hipotekos registre.
Civiliniame kodekse [6] yra numatyta kreditoriaus teisė reikalauti, kad įkeitimu užtikrinta prievolė būtų įvykdyta prieš terminą šiais atvejais:
• į įkeistąjį daiktą nukreipia išieškojimą kitas asmuo;
• miršta įkaito davėjas arba pradedama įkaito davėjo (juridinio asmens) likvidavimo
procedūra;
• įkeistas daiktas žuvo arba daugiau kaip trisdešimčia procentų sumažėjo jo vertė dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo įkaito davėjo;
• įkaito davėjas trukdo kreditoriui tikrinti įkeisto daikto būklę;
• pažeidžiamos sutarties sąlygos dėl paskesnio įkeitimo arba jeigu įkaito davėjas
pažeidė kitas sutarties sąlygas ar atliko veiksmus, dėl kurių gali sumažėti įkeisto
daikto vertė ar išieškojimas gali tapti neįmanomas.

9.2. Įkeistų daiktų išieškojimo tvarka
Kai skolininkas neįvykdo įkeitimo užtikrintos prievolės, kreditoriaus reikalavimas
patenkinamas iš įkeistojo daikto vertės, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar sutartis.
Kreditorius privalo raštu įspėti skolininką ir įkaito davėją (kai įkaito davėjas yra ne skolininkas), kad neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės per nustatytą terminą, bus pradėtas
išieškojimas. Įkaito turėtojas įgyja teisę nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą, jeigu, suėjus
prievolės įvykdymo terminui, prievolė nėra įvykdyta, tačiau ne anksčiau kaip praėjus dvide-
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šimčiai dienų po prievolės įvykdymo termino pabaigos. Šalių susitarimu gali būti nustatytas
kitoks, tačiau ne trumpesnis kaip dešimties dienų, lengvatinis terminas [6].
Jeigu įkeitimas įregistruotas hipotekos registre, rašytinis įspėjimas skolininkui įteikiamas per hipotekos įstaigą, kuri privalo apie tai informuoti kitus hipotekos registre įrašytus asmenis, turinčius teisę į daiktą, į kurį nukreipiamas išieškojimas.
Įkaito davėjas, gavęs įspėjimą dėl daikto išieškojimo, neturi teisės jo parduoti, išnuomoti ar kitaip suvaržyti teisės į jį. Įkeistas daiktas turi būti perduotas kreditoriui.
Jeigu įkaito davėjas neperduoda kreditoriui įkeisto daikto, kreditorius gali kreiptis į
hipotekos teisėją su prašymu areštuoti įkeistą daiktą ir perduoti jam.
Kreditorius parduoda įkeistą daiktą kreditoriaus, skolininko ir įkaito davėjo (kai įkaito
davėjas yra ne skolininkas) sutartu būdu arba bendru sutarimu įkeistas daiktas perduodamas kreditoriaus nuosavybėn, o nesutarus - parduodamas aukcione. Jeigu daiktas įkeistas
kelis kartus, jis gali būti perduotas vieno iš kreditorių nuosavybėn tik visiems kreditoriams
susitarus. Kreditorius įkeistus vertybinius popierius realizuoja įstatymų nustatyta tvarka.
Pardavus įkeistą daiktą, gautos lėšos pervedamos į hipotekos įstaigos depozitą ir paskirstomos Civilinio proceso kodekso [7] nustatyta tvarka.
Jeigu sumos, gautos pardavus įkeistą daiktą, neužtenka įkaito turėtojo reikalavimui
visiškai patenkinti, tai, jeigu įstatyme ar sutartyje nenurodyta kitaip, įkaito turėtojas turi
teisę išieškoti trūkstamą sumą iš skolininko kito turto. Šiuo atveju įkaito turėtojas neturi
pirmenybės prieš kitus kreditorius [6].
Atsiskaitymai realizavus įkeistą daiktą. Jeigu realizavus įkeistą daiktą gauta suma
viršija kreditoriaus reikalavimą, skirtumas privalo būti išmokėtas įkaito davėjui.
Jeigu dėl kreditoriaus kaltės įkeistas daiktas buvo realizuotas mažesne kaina, įkaito
davėjas turi teisę iš kreditoriaus reikalauti daikto realios rinkos vertės ir kainos, už kurią
daiktas buvo parduotas, skirtumo.
Kreditoriaus reikalavimo iš įkeistų lėšų, esančių įkaito davėjo banko sąskaitoje,
tenkinimo tvarka. Kai prievolės įvykdymui užtikrinti buvo įkeistos lėšos, esančios įkaito
davėjo banko sąskaitoje, įteikus skolininkui įspėjimą dėl išieškojimo, įkaito davėjo rašytiniu pareiškimu, o jei jis nesutinka, hipotekos teisėjo sprendimu, kreditoriui perduodama
teisė tvarkyti įkaito davėjo banko sąskaitą.
Patenkinus reikalavimą iš įkaito davėjo sąskaitoje esančių ir į ją įplaukiančių lėšų,
kreditoriaus teisė tvarkyti įkaito davėjo sąskaitą pasibaigia ir kreditorius privalo grąžinti
įkaito davėjui įkeitimo lakštą su įrašu, kad reikalavimas patenkintas.
Įkeistų turtinių teisių realizavimas. Jeigu įkeitimo objektas yra turtinės teisės,
tai įkeitimo objektas realizuojamas perleidžiant kreditoriui įkaito davėjo reikalavimus,
kylančius iš įkeistos teisės, arba reikalavimo dalį, atitinkančią skolinio įsipareigojimo
dydį, jeigu skolinis įsipareigojimas mažesnis už reikalavimo teisę.
Kreditorius įgyja teisę reikalauti perduoti jam įkeistą teisę nuo to momento, kai jis
įgyja teisę nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą [6].

9.3. Įkeitimo teisės pabaiga
Įkeitimo teisė baigiasi [6]:
• pasibaigus įkeitimu užtikrintai prievolei,
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• žuvus įkeistam daiktui,
• įkaito turėtojui įgijus nuosavybės teisę į įkeistą daiktą arba įkeistoms teisėms perėjus įkaito turėtojui,
• pasibaigus teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminui,
• kai kreditorius negali patenkinti savo reikalavimo iš įkeitimo dalyko dėl ieškinio
senaties termino praleidimo,
• šalių susitarimu ar kreditoriui atsisakius įkeitimo.
Kai įkeistas turtas priverstinai parduodamas kreditoriaus, kuriam turtas įkeistas, reikalavimu, visi turto įkeitimai panaikinami.
Įkeitimo teisės pabaiga deponavus pinigus. Jeigu įkaito turėtojas nesutinka priimti įkeitimu užtikrintos piniginės prievolės dalyko, įkaito davėjas gali įmokėti atitinkamą sumą į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą, o kai įkeitimas
įregistruotas hipotekos registre, – į hipotekos įstaigos depozitinę sąskaitą. Deponavus
visą skolos sumą, įkeitimo teisė baigiasi.
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10. ANTSTOLIAI
10. 1. Antstolių veikla ir funkcijos
Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Antstolius skiria ir atleidžia teisingumo ministras. Antstoliu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (vienpakopį, bakalauro, magistro), ne mažiau kaip vienerius metus buvęs
antstolio padėjėju ir laimėjęs viešą konkursą arba ne mažiau kaip penkerius metus dirbęs
teisinį darbą ir laimėjęs viešą konkursą. Socialinių mokslų teisės krypties daktaras bei habilituotas daktaras, laimėjęs viešą konkursą, gali būti skiriamas antstoliu be egzaminų.
Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu [4]:
• buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas;
• buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą, nesunkų ar apysunkį tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir nėra išnykęs teistumas;
• piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;
• jo elgesys ar veikla nėra suderinama su Antstolių profesinės etikos kodekso [18]
reikalavimais;
• buvo atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato
į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo,
antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės
veiklos pažeidimus ir nuo atleidimo nepraėjo treji metai.
Teisė vykdyti antstolio veiklą. Teisę vykdyti antstolio veiklą turi viešą konkursą
laimėję asmenys, apdrausti civilinės atsakomybės draudimu, teisingumo ministro įsakymu
paskirti antstoliais ir prisiekę.
Antstolių viešą konkursą laimėjęs asmuo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo
antstolių viešo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos privalo įkurti antstolio kontorą,
atitinkančią nustatytus reikalavimus, arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl darbo
antstolių kontoroje, Lietuvos antstolių rūmams sumokėti nustatytą privalomojo civilinės
atsakomybės draudimo įmoką ir pateikti Teisingumo ministerijai tai patvirtinančius dokumentus. Antstolių viešą konkursą laimėjęs asmuo, įvykdęs visas nustatytas sąlygas,
ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo dokumentų, patvirtinančių šių sąlygų įvykdymą,
pateikimo teisingumo ministro įsakymu skiriamas antstoliu. Antstoliu paskirtas asmuo
prisiekęs įrašomas į Lietuvos antstolių sąrašą, jam išduodamas liudijimas, patvirtinantis
teisę vykdyti antstolio veiklą, ir antstolio pažymėjimas bei ženklas.
Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus
vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas [4]:
• saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese,
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• konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo,
• teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose
su trečiaisiais asmenimis,
• aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą,
• tarpininkauti vykdant turtines prievoles.
Paslaugų teikimas neturi trukdyti atlikti įstatymų nustatytas antstolio funkcijas.
Teikdamas paslaugas, antstolis privalo vengti interesų konflikto ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių antstolio objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymų nustatytas funkcijas.
Atlikdamas nustatytas funkcijas, antstolis turi teisę neatlygintinai gauti iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių
asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, reikalingus duomenis, nepaisant
jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar
jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Antstolis neturi teisės reikalauti nurodytų duomenų,
dokumentų ar kitos informacijos, jeigu jie nėra susiję su antstolio funkcijų atlikimu [4].
Faktinių aplinkybių konstatavimas. Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo
protokole. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos kitomis vaizdo ar garso
įrašymo priemonėmis. Garso ar vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotos faktinės aplinkybės,
laikomas sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi [4].
Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes laikydamasis šių principų:
• objektyvumo,
• nešališkumo,
• tikslumo principų.
Antstolis surašo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Konstatuojant faktines
aplinkybes fizinių ar juridinių asmenų prašymu, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas iš jų išduodamas asmeniui, kurio prašymu buvo
konstatuotos faktinės aplinkybės, o antras saugomas antstolio (antstolių) kontoroje. Faktinių
aplinkybių konstatavimo protokolas elektronine forma, išskyrus vaizdo ar garso įrašus, ne
vėliau kaip kitą dieną nuo surašymo dienos Antstolių informacinės sistemos nuostatų [3]
nustatyta tvarka perduodamas į Antstolių informacinės sistemos duomenų bazę.
Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Teismo pavedimu dokumentai perduodami ir
įteikiami Civilinio proceso kodekso [7] nustatyta tvarka.
Antstolis fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Dokumentai asmeniui perduodami ir įteikiami asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitu
Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarkoje nustatytu būdu, informuojant, kad dokumentą perduoda antstolis. Perduodančio asmens prašymu antstolis asmeniškai įteikdamas perduodamus dokumentus gali, o įstatymo nustatytais atvejais privalo dokumentus
priimančiam asmeniui išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti arba sukelia šių
dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti [4].
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Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarka. Dokumentus fizinio ar juridinio asmens
prašymu įteikia (perduoda) Lietuvos Respublikoje esantiems juridiniams ar fiziniams asmenims antstolis. Antstolio pavedimu dokumentus įteikti (perduoti) gali antstolio padėjėjas. Kai dokumentai gavėjui siunčiami registruotu laišku per pašto paslaugas teikiančią
įmonę ar kurjerį, antstolis, o jo pavedimu – padėjėjas, turi užtikrinti, kad įteikiant (perduodant) dokumentus būtų laikomasi šių taisyklių.
Antstolis negali tikrinti prašomų įteikti dokumentų turinio ir už jį neatsako.
Fizinis ar juridinis asmuo, prašantis įteikti (perduoti) dokumentą, pateikia antstoliui [13]:
• nustatytos formos prašymą;
• asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
• dokumento, kurį prašoma įteikti (perduoti), originalą;
• kai dokumentą prašo įteikti (perduoti) asmens atstovas, turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys asmens atstovo įgaliojimus.
Gauti prašymai įteikti (perduoti) dokumentus eilės tvarka registruojami Prašymų ir
pavedimų įteikti dokumentus žurnale. Žurnale nurodoma:
• asmens, pateikusio prašymą, vardas ir pavardė;
• asmens kodas;
• kai prašymą pateikia juridinis asmuo – jo pavadinimas ir kodas;
• prašymo pateikimo data;
• prašymo registracijos eilės numeris.
Dokumentai asmeniui gali būti įteikiami (perduodami) [13]:
• įteikiant asmeniškai pasirašytinai šio asmens (gavėjo) gyvenamojoje, darbo ar buveinės vietoje (jei įteikiama juridiniam asmeniui);
• siunčiant registruotu laišku nurodytu asmens (gavėjo) gyvenamosios, darbo, buveinės ar kitu adresu;
• įteikiant asmeniškai pasirašytinai antstolio (antstolių) kontoroje. Tokiu atveju
asmeniui (gavėjui) ar jo įgaliotam atstovui pasiūloma atvykti į antstolio (antstolių) kontorą;
• kitu būdu, jei šis perdavimo (įteikimo) būdas užtikrina, jog perduodamas dokumentas (visa jame esanti informacija) bus perduotas (taps žinomas) gavėjui.
Kai dokumentai įteikiami (perduodami) juridiniam asmeniui ar perduoti šio juridinio
asmens vadovui, valdymo organui, raštinės, o jei jos nėra - kitam darbuotojui, laikoma, jog
jie buvo įteikti (perduoti) juridiniam asmeniui.
Kai dokumentai įteikiami (perduodami) fiziniam asmeniui jo gyvenamojoje ar darbo
vietoje, tačiau įteikimo (perdavimo) momentu šio asmens nurodytoje vietoje nėra, laikoma
jog jie buvo įteikti (perduoti) tinkamai, jei jie buvo įteikti vienam iš pilnamečių gavėjo
šeimos narių, o jei jų nėra – gavėjo gyvenamosios vietos namo (bendrijos) administracijai,
ar darbovietės administracijai.
Asmens, prašančio įteikti (perduoti) dokumentą prašymu, dokumento gavėjui gali
būti išaiškinamos teisinės pasekmės, kurias gali sukelti ar sukelia šio dokumento įteikimas
ar atsisakymas jį priimti. Jei dokumentas siunčiamas registruotu laišku, prie jo gali būti
pridedamas rašytinis dokumento įteikimo pasekmių išaiškinimas.
Asmuo (gavėjas, o jei jo nėra – kitas asmuo), kuriam įteiktas dokumentas, pasirašo
dokumento gavimo pažymoje apie dokumento gavimą.

40

Kai gavėjas, o jei jo nėra – kitas asmuo, atsisako priimti jam perduodamą dokumentą,
dokumentą įteikiantis asmuo apie tai pažymi dokumento gavimo pažymoje [13].
Antstolio patvirtinta dokumento gavimo pažyma, kurioje yra atžyma apie tai, jog
dokumentas yra įteiktas (o jei gavėjas ar kitas asmuo atsisakė jį priimti – atžyma apie atsisakymą priimti dokumentą) ir nurodyti jį priėmusio asmens vardas ir pavardė (jei įteikta ne
gavėjui, papildomai nurodomas dokumentą priėmusio asmens ryšys su gavėju) bei įteikto
dokumento pavadinimas išduodama asmeniui, kurio prašymu buvo atliekamas dokumento
perdavimas (įteikimas). Prie dokumento gavimo pažymos taip pat pridedama dokumento,
kuris buvo įteiktas, kopija. Dokumentų kopijas antstolis tvirtina savo parašu ir antspaudu,
nurodo dokumentų įteikimo datą ir prašymo įteikti dokumentus registracijos numerį.
Jei dokumento nepavyko įteikti dėl to, jog gavėjas nebuvo rastas nurodytu gyvenamosios, darbo ar buveinės vietos adresu, ar dėl to, jog gavėjas atsisakė priimti perduodamus
dokumentus, ir dokumentai negalėjo būti įteikti, prašymą pateikusiam asmeniui asmeniškai ar jo nurodytu adresu (siunčiant registruotu laišku) grąžinami jo pateikti dokumentai,
nurodant dokumentų neįteikimo priežastis.
Asmens prašymas perduoti (įteikti) dokumentus ir dokumento gavimo pažyma, kartu
su antstolio patvirtinta dokumentų, kuriuos buvo prašoma įteikti, kopija, nustatyta tvarka
saugomi antstolio (antstolių) kontoroje [13].
Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Tarpininkavimu vykdant turtines
prievoles siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles apima priemones,
kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas [4].
Teikdamas tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugas, antstolis negali taikyti priemonių, pažeidžiančių ar ribojančių asmens teises. Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, taip pat tais atvejais, kai kreditorius nepateikia antstoliui dokumentų, patvirtinančių
skolininko turtinės prievolės kreditoriui egzistavimą ir jos dydį. Jei skolininkas ginčija
turtinę prievolę ar jos dydį teisme, tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga
negali būti teikiama, o pradėjus teikti turi būti nutraukta.
Antstolis privalo nedelsdamas informuoti asmenį, kurio prašymu teikiama tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga, jei paaiškėja, kad dėl skolininko ar trečiųjų
asmenų veiksmų, skolininko turtinės padėties negalima grąžinti įsiskolinimo ne teismo
tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių [4].
Duomenų bei informacijos, gautų vykdant veiklą, apskaita ir saugojimas. Antstolio priimti vykdyti vykdomieji dokumentai įtraukiami į bendrą vykdomųjų dokumentų
sąrašą. Duomenys apie vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą saugomi antstolio (antstolių) kontoroje. Duomenų apie vykdomųjų dokumentų priėmimą ir vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą
bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir sunaikinimo
tvarką tvirtina teisingumo ministras. Antstolis privalo užtikrinti duomenų apie vykdomųjų
dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, tinkamą naudojimą ir saugojimą. Duomenims rinkti, kaupti ir perduoti gali būti naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, specialios programos, duomenų bazės,
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duomenų perdavimo tinklai, sudarantys antstolių informacinę sistemą, kurios nuostatus ir
duomenų teikimo tvarką nustato teisingumo ministras [4].
Informacija apie fizinio asmens privataus gyvenimo aplinkybes bei profesines paslaptis arba juridinių asmenų komercines paslaptis, gauta ar paaiškėjusi vykdant vykdomuosius dokumentus, konstatuojant faktines aplinkybes, įteikiant ar perduodant dokumentus,
negali būti atskleidžiama ar pateikiama, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Pažymos apie vykdymo veiksmus, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, atliekant šiuos veiksmus surašyti dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikiami tik vykdymo procese dalyvavusiems asmenims, juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių prašymu buvo atlikti faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų įteikimo ar perdavimo
veiksmai, arba jų įgaliotiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus [4].

10.2. Antstolių civilinės atsakomybės draudimas
Antstolio profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant antstolio funkcijas, viršijančią 1000 litų, draudžiama privalomuoju
draudimu. Antstolio profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra
antstolio civilinė atsakomybė už žalą, padarytą atliekant antstolio funkcijas neteisėtais
antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmais. Antstoliai profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami sudarant bendrą visų antstolių
profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo draudėjas yra Lietuvos antstolių rūmai. Kiekvienas antstolis
Lietuvos antstolių rūmams privalo mokėti draudimo įmoką.
Antstolis gali pats papildomai draustis antstolių profesinės civilinės atsakomybės
privalomuoju draudimu už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant
antstolio funkcijas. Draudiminiu įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu
atlikti antstolio, jo atstovo, padėjėjų ar kitų darbuotojų neteisėti veiksmai (veikimas,
neveikimas), kurie yra pagrindas žalai atsirasti. Žalą, padarytą atliekant antstolio funkcijas, atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo išmoką. Jeigu draudimo atlyginimo
nepakanka žalai visiškai atlyginti, žalą padaręs antstolis atlygina draudimo išmokos ir
faktinės žalos dydžio skirtumą [4].
Draudimo objektas. Draudimo objektas yra apdraustojo civilinė atsakomybė už
žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir
šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 1 metai nuo draudimo sutarties pabaigos,
dėl draudimo sutarties galiojimo metu padarytų neteisėtų antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar
antstolio darbuotojo veiksmų atliekant antstolio funkcijas.
Draudimo objektas nėra apdraustojo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą neteisėtais antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmais atliekant antstolio
funkcijas, jų pačių ir jų šeimos narių turtui. Draudimo objektas taip pat nėra apdraustojo
civilinė atsakomybė už bet kokią kitą jo veiklą, nesusijusią su antstolio funkcijomis [12].
Draudiminis įvykis. Draudiminis įvykis yra draudimo sutarties galiojimo metu atlikti antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo neteisėti veiksmai (veikimas,
neveikimas), kurie yra pagrindas atsirasti žalai, ir reikalavimo atlyginti šią žalą pateikimas
apdraustajam, jeigu reikalavimas atitinka visas šias sąlygas [12]:
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•
•
•
•

pareikštas dėl trečiajam asmeniui padarytos žalos;
pareikštas kaip rašytinė pretenzija;
pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu arba per šalių nustatytą terminą;
pareikštas dėl žalos, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu arba per šalių
nustatytą terminą, dėl neteisėtų antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmų atliekant antstolio funkcijas;
• pareikštas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje atliktų neteisėtų antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmų atliekant antstolio funkcijas.
Jeigu trečiajam asmeniui žala, kuri atsirado dėl neteisėtų antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmų atliekant antstolio funkcijas, padidėjo po to, kai tretysis
asmuo pareiškė apdraustajam aukščiau nurodytus kriterijus atitinkantį reikalavimą, vėlesnis reikalavimo atlyginti padidėjusią žalą pateikimas, net jeigu reikalavimas pareikštas
pasibaigus terminui, yra draudiminis įvykis.
Nedraudiminis įvykis. Nedraudiminis įvykis yra reikalavimo atlyginti žalą (nuostolius) pateikimas [12]:
• neturtinę, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
• padarytą tyčiniais antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmais,
išskyrus tuos atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip;
• atsiradusią dėl veikos, kuri užtraukia antstoliui, jo atstovui, padėjėjui ar antstolio
darbuotojui baudžiamąją atsakomybę;
• dėl antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pagal sutartį ar įstatymą;
• dėl draudėjo, antstolio, jo atstovo, padėjėjo, antstolio darbuotojo ar trečiųjų asmenų veiksmų siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką;
• atsiradusią dėl bet kokios veikos, nesusijusios su antstolio funkcijomis;
• kurią antstolis, jo atstovas, padėjėjas ar antstolio darbuotojas padarė apsvaigęs nuo
alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
• tiesiogiai ar netiesiogiai sąlygotą toliau nurodytų arba su jais susijusių įvykių, neatsižvelgiant į tai, kad žalos (nuostolių) atsiradimui ar jų dydžiui galėjo turėti įtakos
kitos priežastys ir aplinkybės [12]:
1) karu, agresija, priešiškais užsienio jėgų veiksmais, karinio pobūdžio veiksmais
(nepriklausomai nuo to, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietiniu karu, maištu,
revoliucija, sukilimu, vidaus neramumais, pasiekusiais sukilimo, karinės arba
neteisėtos jėgos panaudojimo mastą;
2) bet kokio pobūdžio teroristiniu aktu (pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar
sveikatai, turtui arba infrastruktūros objektams sukėlimu panaudojant arba grasinant panaudoti jėgą, pvz., sprogdinant, padegant, paskleidžiant radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus ir panašiai, siekiant politinių, religinių, ideologinių ar etninių tikslų, taip
pat ir paveikti ar įbauginti vyriausybę ir (ar) visuomenę ar jos dalį).
Draudimo rizikos padidėjimas ar sumažėjimas. Jeigu draudimo rizika padidėja po
draudimo sutarties sudarymo, apdraustasis privalo tuoj pat raštu pranešti draudikui apie
draudimo rizikos padidėjimą, kai pats tai sužino. Galimus draudimo rizikos padidėjimo
atvejus draudikas privalo raštu nurodyti draudėjui sudarant draudimo sutartį, o draudėjas
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privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su jais. Draudėjas privalo galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus raštu nurodyti apdraustajam [12].
Padidėjus draudimo rizikai, draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties
sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Sudarant draudimo sutartį, draudikas privalo raštu
nurodyti draudėjui tvarką, kurios laikantis bus apskaičiuojama padidinta draudimo įmoka,
o draudėjas – raštu patvirtinti, kad su minėtąja tvarka susipažino.
Jeigu draudimo sutarties galiojimo metu paaiškėja, kad draudimo rizika sumažėja,
draudėjas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo
įmoką. Galimus draudimo rizikos sumažėjimo atvejus draudikas raštu privalo nurodyti draudėjui sudarant draudimo sutartį, o draudėjas – raštu patvirtinti, kad su jais susipažino [12].
Apdraustojo pareigos įvykus draudiminiam įvykiui. Įvykus draudiminiam įvykiui ir gavęs reikalavimą atlyginti žalą, apdraustasis privalo laikytis draudiko nurodymų ir
veikti taip, kad žala būtų sumažinta arba jos išvengta.
Be raštiško draudiko sutikimo apdraustasis neturi teisės iš dalies ar visiškai pripažinti
ar tenkinti reikalavimą atlyginti žalą.
Įvykus draudiminiam įvykiui, apdraustasis turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti, laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai
apdraustajam duoti. Draudikas atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, jeigu žala atsirado dėl
to, kad apdraustasis sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai žalai sumažinti ar išvengti.
Jeigu apdraustajam pareiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo teisme, jis apie tai
nedelsdamas privalo informuoti draudiką.
Draudikas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo apdraustojo pranešimo apie pareikštą ieškinį turi teisę pareikalauti, kad apdraustasis įgaliotų draudiko paskirtus asmenis atstovauti
apdraustojo interesams teisme. Jeigu apdraustojo interesams teisme atstovauja draudiko
paskirti asmenys, draudikas privalo atlyginti apdraustajam patirtas ir iš jo priteistas bylinėjimosi išlaidas, taip pat atlyginimo už atstovo pagalbą teisme išlaidas.
Jeigu apdraustasis neįvykdo nustatytų pareigų, draudikas neprivalo atlyginti bylinėjimosi išlaidų ir atlyginimo už atstovo pagalbą teisme išlaidų [12].
Draudimo išmoka gali būti mokama tik nustačius draudiminio įvykio faktą ir žalos
dydį. Teisę kreiptis dėl draudimo išmokos išmokėjimo turi apdraustasis ir tretysis asmuo.
Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, atsižvelgdamas į padarytos žalos dydį.
Žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų
teisės aktų nuostatas.
Kai teismas yra priėmęs sprendimą ar nutartimi patvirtinęs taikos sutartį civilinėje byloje pagal trečiojo asmens ieškinį apdraustajam dėl žalos atlyginimo, žalos dydis
nustatomas atsižvelgiant į įsiteisėjusį teismo sprendimą ar įsiteisėjusią teismo nutartį
patvirtinti taikos sutartį.
Draudimo sutarties šalys atskiru susitarimu gali nustatyti, kad padarytos žalos dydį
nustatys draudimo sutarties šalių paskirti nepriklausomi ekspertai. Šiuo atveju šalių susitarimu būtina nustatyti nepriklausomų ekspertų skyrimo, jų darbo apmokėjimo, atliekamo
tyrimo ir išvadų pateikimo tvarką.
Jeigu žalos dydis neviršija Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme [4] nurodytos sumos – 1000 litų arba lygus šiai sumai, žalą trečiajam asmeniui atlygina apdraustasis. Jeigu
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žalos dydis viršija Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme [4] nurodytą sumą – 1000 litų,
draudikas privalo visiškai atlyginti trečiojo asmens patirtą žalą [12].
Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos ir žalos dydžio. Jeigu draudimo sumos
nepakanka draudimo išmokoms visiems reikalavimo teisę turintiems asmenims išmokėti, draudimo išmoka paskirstoma proporcingai, atsižvelgiant į šių asmenų skaičių ir žalos dydį.
Jeigu draudimo sutartyje nenurodyta kitaip, draudikas gali būti atleidžiamas nuo
draudimo išmokos mokėjimo šiais atvejais [6]:
• jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl karo veiksmų ar radioaktyvaus spinduliavimo
poveikio;
• jeigu žala atsirado dėl turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu;
• kitais įstatymų numatytais atvejais.

10.3. Antstolio įgaliojimų sustabdymas ir pasibaigimas
Antstolio įgaliojimai teisingumo ministro įsakymu gali būti sustabdomi, jei [6]:
• antstolis yra įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Antstolio įgaliojimai sustabdomi iki sprendimo baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo. Jei baudžiamoji byla nutraukiama arba įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis, teisingumo ministro įsakymu antstolio įgaliojimai atnaujinami;
• atlikus antstolio veiklos patikrinimą, buvo nustatyta šiurkščių pažeidimų tvarkant, saugant ir naudojant pinigines lėšas ar kitas materialines vertybes, kurios
antstoliui buvo patikėtos ar buvo gautos jam atliekant antstolio funkcijas ir dėl to
iškelta drausmės byla. Šiuo atveju antstolio įgaliojimai gali būti sustabdyti, kol
bus išnagrinėta drausmės byla;
• antstolis nesumoka Lietuvos antstolių rūmams privalomojo civilinės atsakomybės
draudimo įmokos;
• antstolio įgaliojimai gali būti sustabdomi ir kitų įstatymų nustatyta tvarka bei
pagrindais.
Antstolis, kurio įgaliojimai sustabdyti, arba šio antstolio atstovas įgaliojimų sustabdymo laikotarpiu negali vykdyti antstolio veiklos.
Antstolio įgaliojimai pasibaigia [6]:
• antstoliui mirus,
• atleidus jį iš antstolių.
Asmuo atleidžiamas iš antstolių:
• netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės;
• jo prašymu;
• kai dėl sveikatos būklės pagal medicininės komisijos išvadą negali dirbti antstoliu;
• įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo antstolis nuteistas už nusikalstamą veiką;
• paskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš antstolių;
• jei jis neatestuojamas;
• sukakęs 65 metus ir jeigu teisingumo ministras nepratęsė antstolio įgaliojimų,
atsižvelgdamas į atestavimo ir sveikatos patikrinimo rezultatus. Antstolio įgaliojimai negali būti pratęsti daugiau kaip iki 70 metų;
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• jei, paskirtas antstoliu, per du mėnesius nuo paskyrimo dienos neprisiekia;
• jei po jo paskyrimo antstoliu paaiškėja anksčiau buvę faktai, kuriuos žinojus paskyrimo metu būtų buvę atsisakyta skirti jį antstoliu.
Antstolis atleidžiamas teisingumo ministro įsakymu. Pasibaigus antstolio įgaliojimams, asmuo išbraukiamas iš Lietuvos antstolių sąrašo.
Pasibaigus antstolio įgaliojimams, vykdomosios bylos ir kiti dokumentai, neišmokėtos išieškotos piniginės lėšos ar turtas, perimtas, bet neperduotas išieškotojui, teisingumo
ministro nustatyta tvarka perduodami kitam antstoliui (antstoliams), o antstolio archyvas
teisingumo ministro nustatyta tvarka perduodamas Lietuvos antstolių rūmams.
Antstolių rūmai ne tik tvarko antstolių, kurių įgaliojimai pasibaigę, archyvą, bet ir
atlieka šias funkcijas [6]:
• koordinuoja antstolių veiklą;
• atstovauja antstolių interesams valstybės valdžios institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;
• rengia teisės aktų projektus antstolių veiklos klausimais ir teikia juos Teisingumo
ministerijai;
• kontroliuoja antstolių veiklą;
• organizuoja ir vykdo antstolių ir antstolių padėjėjų kvalifikacijos kėlimą;
• kitos funkcijos.
Lietuvos antstolių rūmai yra viešas juridinis asmuo.
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11. SPRENDIMŲ VYKDYMAS
11.1. Vykdomieji dokumentai
Vykdomieji dokumentai yra [7]:
• vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių
pagrindu;
• teismo įsakymai;
• institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek,
kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
• kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka
nustato įstatymai.
Vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti šias procesinių dokumentų formas [19]:
• Raginimą įvykdyti sprendimą (1 priedas);
• Siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (2 priedas);
• Vykdymo išlaidų paskaičiavimą;
• Turto arešto aktą (3 priedas);
• Turto aprašą (4 priedas);
• Patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą;
• Patvarkymą areštuoti lėšas;
• Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą (5 priedas);
• Varžytynių protokolą (6 priedas);
• Turto pardavimo iš varžytynių aktą (7 priedas);
• Turto perdavimo išieškotojui aktą (8 priedas);
• Išieškojimo negalimumo aktą;
• Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo;
• Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo;
• Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą;
• Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (9 priedas).
Vykdomasis dokumentas turi būti pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba išieškotojo pateiktus duomenis. Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti,
gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti. Antstolio procesinius veiksmus vykdant vykdomuosius dokumentus kontroliuoja, antstolio pareiškimus teismui ir skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio veiklos
teritorijoje yra vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Tuo atveju, kai vykdymo
veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų teritorijose, antstolio procesinius veiksmus kontroliuoja, skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra
pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta, teisėjas. Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta, pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolio
procesinės veiklos kontrolė vykdoma Civilinio proceso kodekso [6 nustatytais atvejais ir
tvarka patikrinant ir patvirtinant antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus [19].

47

Tuo atveju, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, antstolis išieškojimuose iki 200 litų siunčia siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas.
Procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams
laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių
įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, išieškotojo prašymu ir jo lėšomis raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje.
Tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą,
priima patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą paslėpti. Įteikęs ar išsiuntęs raginimą įvykdyti sprendimą, antstolis gali įpareigoti skolininką šio pateikti duomenis apie turimą turtą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie
turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.
Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas [7].
Antstolio pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai skolininko darbdavio ar skolininkui pajamas mokančioje institucijoje eilės tvarka registruojami Vykdomųjų dokumentų
apskaitos knygoje nurodant [19]:
• vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti datą;
• vykdomojo dokumento ir jį išdavusios institucijos pavadinimą;
• antstolio, pateikusio šį dokumentą vykdyti, vardą, pavardę;
• antstolio (antstolių) kontoros, kurioje jis dirba, adresą;
• išieškotojo ir skolininko vardus bei pavardes;
• kai išieškotojas yra juridinis asmuo – jo pavadinimą ir įmonės kodą;
• išieškotojo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą;
• išieškotojo sąskaitos banke rekvizitus;
• išieškotiną sumą;
• jeigu atsiųstas vykdomasis dokumentas išieškoti periodines išmokas, – šių išmokų
dydį ir periodiškumą.
Knygoje taip pat registruojami ir asmens prašymai savo noru mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis.
Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo
teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimu, antstolis išieško visą vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir išmoka ją išieškotojui, neatskaičiuodamas su darbo teisiniais
santykiais susijusių privalomų mokesčių (įmokų). Tačiau jeigu skolininkas, pervesdamas
į antstolio depozitinę sąskaitą priteistą sumą, atskaito iš jos su darbo teisiniais santykiais
susijusius mokesčius, jis privalo antstoliui pateikti mokesčių atskaitymo apskaičiavimą,
kuriame nurodomi iš išieškomų sumų atskaitomi mokesčiai ir jų dydžiai. Šiuo atveju antstolis skolininko pervestą sumą išmoka išieškotojui, kartu pateikdamas skolininko atsiųsto
apskaičiavimo kopiją. Apskaičiavimo originalas paliekamas vykdomojoje byloje.
Jeigu iškeldinimas vykdomas nedalyvaujant iškeldinamajam ar bent vienam pilnamečiui jo šeimos nariui arba iškeldinamasis atsisako pasiimti iškeldinamą turtą, šis turtas įrašomas į turto aprašą ir esant galimybei įkainojamas. Jei yra didelis kiekis vienarūšių ir (arba)
mažaverčių daiktų (namų apyvokos reikmenų, aprangos, avalynės, dokumentų, knygų ir
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pan.), jie gali būti supakuojami į dėžes, maišus ir kt. arba sudedami į atskiras patalpas, kurios
užantspauduojamos ir joms suteikiamas numeris. Šis numeris įrašomas turto apraše.
Kai nėra galimybių užtikrinti iškeldinamojo turto apsaugą, antstolis aprašyto turto
saugotoju skiria išieškotoją [19].
Priimdamas vykdymui nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje antstolis patikrina ar vykdytiname dokumente yra atitinkama atžyma apie tai, jog nutarimą priėmusi
institucija ar pareigūnas pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininko darbovietę, valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui arba mokymo įstaigai išskaityti
baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio arba kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos.
Vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui šiais atvejais [7]:
1) išieškotojo prašymu;
2) jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma;
3) jeigu išieškotojas atsisakė paimti skolininko turtą, neparduotą vykdant sprendimą;
4) jeigu nėra skolininko turto ir išieškotojo nurodytu adresu skolininkas negyvena ar
nedirba arba jeigu nežinoma juridinio asmens buveinė;
5) jeigu išieškotojas savo veiksmais sprendimo įvykdymą padaro neįmanomą;
6) jeigu skolininkas neturi kito turto, išskyrus būstą, kuriame gyvena, ir išieškoma
suma neviršija trijų tūkstančių litų;
7) jeigu antstolis nusišalino ar buvo nušalintas ir nebuvo gautas išieškotojo pageidavimas perduoti vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui;
8) jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje;
9) nustačius, kad skolininkas Lietuvos Respublikos teritorijoje negyvena, nedirba ir
neturi turto ar pajamų.
Antstolis, grąžindamas vykdomąjį dokumentą 2 - 5 punktuose nurodytais atvejais, surašo
nustatytos formos aktus. Grąžinant vykdomąjį dokumentą, išieškotojui turi būti paaiškintos dokumento grąžinimo priežastys ir nurodytas dokumento pakartotinio pateikimo senaties terminas.
Jeigu išieškotojas atsisakė išieškojimo, antstolis turi pasirašytinai išaiškinti išieškotojui vykdomosios bylos nutraukimo pasekmes, išskyrus atvejį, jeigu išieškotojas raštu
informuoja antstolį, kad jam šios pasekmės yra žinomos.
Taikos sutartis vykdymo procese. Vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas
turi teisę sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartį šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui. Gavęs taikos sutartį, antstolis vykdomosios bylos vykdymą sustabdo ir
ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui,
kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Teisėjas, gavęs pareiškimą patvirtinti taikos sutartį,
priima nutartį, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Jeigu taikos sutarties sąlygos
nevykdomos, išieškotojo rašytiniu pareiškimu teismas priima nutartį išduoti vykdomąjį raštą
dėl taikos sutarties vykdymo. Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu [7].

11.2.Vykdymo priemonės
Priverstinio vykdymo priemonės. Jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą
nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo
tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai.
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Priverstinio vykdymo priemonės yra [7]:
• išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;
• išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis;
• uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles;
• dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;
• išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų;
• tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas
išieškotojui;
• skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui
padengti;
• skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti;
• priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas;
• kitos įstatymų numatytos priemonės.
Vienu metu gali būti taikomos kelios priemonės.
Išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė [7]:
1) pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai;
2) antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių
popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto;
3) trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, išskyrus 4
ir 5 punkte nurodytus atvejus;
4) ketvirtąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis;
5) penktąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis
gyvena.
Negalima išieškoti šių skolininkui priklausančių sumų [7]:
• kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip
kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai nesilaikoma normalių darbo sąlygų;
• sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;
• valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpa;
• valstybės pašalpa šeimoms, auginančioms vaikus;
• socialinė pašalpa;
• laidojimo pašalpa;
• kitos tikslinės socialinės išmokos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų nepasiturinčių šeimų (asmenų) šalpai, kai šeimos (asmenys) dėl objektyvių priežasčių neturi pakankamai pajamų pragyvenimui.

11.3. Vykdomųjų dokumentų duomenų saugojimas, apskaita,
naudojimas
Antstolio (antstolių) kontoroje organizuojama duomenų apie vykdomųjų dokumentų
priėmimą ir vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą (įteiki-
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mą) ir šių veiksmų atlikimo metu gautų duomenų ar surašytų dokumentų saugojimas, apskaita, naudojimas ir sunaikinimas. Kitų dokumentų ir duomenų, naudojamų antstolio veikloje
saugojimo, apskaitos ir naudojimo organizavimas atliekamas antstolio nuožiūra, siekiant
užtikrinti tvarkingą ir efektyvų antstolio darbą, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato privalomuosius šių dokumentų saugojimo, naudojimo ir apskaitos reikalavimus [14].
Antstolis privalo užtikrinti tinkamą duomenų apie vykdomųjų dokumentų vykdymą,
faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, šių veiksmų atlikimo metu gautų duomenų ir surašytų dokumentų tinkamą naudojimą, apskaitą ir saugojimą.
Pažymos apie vykdymo veiksmus, faktinių aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, atliekant šiuos veiksmus surašyti dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikiami tik vykdymo procese dalyvavusiems asmenims, juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių prašymu buvo atlikti faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų įteikimo ar perdavimo
veiksmai, arba jų įgaliotiems asmenims, taip pat teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Informacija apie fizinio asmens privataus gyvenimo aplinkybes bei profesines
paslaptis arba juridinių asmenų komercines paslaptis, gauta ar paaiškėjusi vykdant
vykdomuosius dokumentus, konstatuojant faktines aplinkybes, įteikiant (perduodant)
dokumentus ir kitus raštus negali būti atskleidžiama ar pateikiama, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus [14].
Antstolio priimti vykdyti vykdomieji dokumentai apskaitomi ir saugomi antstolių
informacinėje sistemoje jos nuostatų nustatyta tvarka.
Kiekvienas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade registruojamas eilės tvarka, suteikiant jam atitinkamą registracijos numerį. Registracijos numeris sudaromas iš skaičių derinio – trijų skaičių antstolio
indekso, einamųjų metų dviejų paskutinių skaičių ir dokumento įregistravimo antstolio
vietinėje duomenų bazėje eilės numerio. Vykdomajai bylai suteikiamas vykdomajam dokumentui suteiktas registracijos numeris.
Antstolis formuoja atskirą savo vykdomųjų bylų sąrašą, kurį sudaro Vieningame
vykdomųjų dokumentų sąvade sukaupti duomenys apie jo priimtus vykdyti vykdomuosius dokumentus [14].
Antstolio vykdomųjų bylų sąrašas atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per savaitę, atspausdinant atsinaujinusius Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenis. Šie duomenys, patvirtinti antstolio parašu ir antspaudu, susegami eilės tvarka į Antstolio vykdomųjų bylų žurnalą. Žurnalo lapai sunumeruojami, nurodomos žurnalo pildymo pradžios
bei pabaigos (kalendorinių metų pabaigos) datos.
Antstolio vykdomųjų bylų sąrašas gali būti sudaromas ir kitoje duomenų bazėje, jei joje nurodomi duomenys atitinka Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade
kaupiamus duomenis.
Vykdomojoje byloje saugomas vykdomasis dokumentas bei kaupiama visa informacija, gauta ar paaiškėjusi atliekant vykdymo veiksmus pagal šioje byloje esantį vykdomąjį dokumentą, priimti procesiniai dokumentai, gauti vykdymo proceso dalyvių prašymai,
pareiškimai ar kiti raštai, teismų ir kitų valstybės (savivaldybės) institucijų sprendimai ir
raštai, susiję su vykdomąja byla.
Vykdomosios bylos, kurioje vykdytas vykdomasis dokumentas yra įvykdytas, medžiaga yra vieša. Asmuo, pageidaujantis susipažinti su įvykdytos vykdomosios bylos me-
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džiaga, privalo pateikti antstoliui rašytinį prašymą ir, antstoliui pareikalavus, sumokėti
vykdomosios bylos medžiagos pateikimo išlaidas.
Kalendoriniais metais užbaigtos vykdomosios bylos nustatyta tvarka perduodamos
antstolio archyvui, išskyrus atvejus, kai jose esantys dokumentai ar duomenys yra ar gali
būti reikalingi tolimesniam naudojimui [12].
Antstolio archyve dokumentai saugomi iki jų sunaikinimo.
Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, įteikus vieną protokolo egzempliorių
asmeniui, kurio prašymu (pavedimu) buvo atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas, kartu su priedais saugomi užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konstatavimo protokolui
suteiktas registracijos numeris, asmens, kurio prašymu (pavedimu) buvo atliktas faktinių
aplinkybių konstatavimas, vardas ir pavardė arba pavadinimas (kai tai yra juridinis asmuo)
bei faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymo data.
Užklijuotame voke saugomas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas įstatymų
nustatytais atvejais gali būti pateiktas teismui.
Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai kartu su priedais saugomi antstolio (antstolių) archyve, laikantis antstolio (antstolių) bylų nomenklatūroje nustatytų terminų [12].
Asmens prašymas perduoti (įteikti) dokumentus fiziniam ar juridiniam asmeniui,
esančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, kartu su antstolio patvirtinta dokumentų, kuriuos buvo prašoma įteikti, kopija, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai nebuvo įteikti arba
gavėjas juos atsisakė priimti, saugomi antstolio (antstolių) archyve, laikantis antstolio
(antstolių) bylų nomenklatūroje nustatytų terminų.
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12. TURTO AREŠTAS IR REALIZAVIMAS
12.1. Turto arešto pagrindai
Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba
šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas
uždraudimas ar apribojimas.
Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis turi
teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolio. Antstolis negali
areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo
išlaidoms padengti [7].
Antstolis, nukreipdamas išieškojimą į daiktus, gali areštuoti iš esmės didesnės vertės
daiktą (daugiau turto) negu reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti tik tuo
atveju jei areštuojamas daiktas yra nedalus ir skolininkas neturi kito tos pačios ar pirmesnės eilės turto arba šio turto neužtenka išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti,
arba šis turtas yra nelikvidus, arba skolininkas raštu prašo nukreipti išieškojimą į šį turtą.
Jeigu yra keli tos pačios eilės skolininkui priklausantys nedalūs daiktai, kurių kiekvieno pradinė kaina, nustatyta parduodant pirmose varžytynėse, iš esmės viršytų išieškomą
sumą ir vykdymo išlaidas, antstolis areštuoja tą daiktą, kurio pradinė kaina būtų mažesnė,
o jeigu šių daiktų vertė vienoda, – atsižvelgia į išieškotojo pasiūlymus.
Turto arešto aktas paskelbiamas žodžiu nurodant, kad turto arešto akte nurodytas turtas
yra areštuojamas. Jeigu asmuo, kuriam paskelbiamas turto arešto aktas, atsisako pasirašytinai
jį priimti, antstolis tai pažymi turto arešto akte ir laikoma, kad turto arešto aktas šiam asmeniui
buvo paskelbtas, šiuo atveju turto arešto aktas paliekamas asmeniui, kuriam jis buvo paskelbtas, arba, nesant galimybės palikti, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiamas šio asmens
adresu registruotu laišku. Tais atvejais, kai yra areštuojami produktai, kiti greitai gendantys
daiktai, gyvūnai ir jie Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka [7] paimami ir nedelsiant
perduodami realizuoti, turto areštas įsigalioja nuo turto aprašymo momento. Šiuo atveju turto
arešto aktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiamas skolininkui registruotu laišku.
Skolininko turtas aprašomas dalyvaujant skolininkui. Jeigu paties skolininko nėra, turtas
aprašomas dalyvaujant kuriam nors iš pilnamečių jo šeimos narių, o jeigu ir šių nėra, - dalyvaujant teismo ar antstolio paskirtam turto saugotojui (administratoriui). Skolininko juridinio
asmens turtas aprašomas dalyvaujant skolininko atstovui ar atsakingam darbuotojui (valdymo
organo nariui, kitam administracines funkcijas vykdančiam arba raštinės darbuotojui).
Kiekvieną areštuotą daiktą antstolis gali pažymėti areštą rodančiu ženklu. Ženkle
nurodoma, kad turtas yra areštuotas, ir turtą areštavusio antstolio vardas ir pavardė.
Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme [16] nustatytus reikalavimus.
Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad
turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.
Tuo atveju, kai antstoliui nereikia vykdyti piniginių lėšų paieškos banke, kredito
įstaigoje ar pas kitą asmenį, jis gali areštuoti pinigines sumas šia tvarka [7]: antstolis,
gavęs kredito įstaigos ar kito asmens pranešimą, kad reikalavimas sustabdyti skolininko
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piniginių lėšų išmokėjimą įvykdytas, per tris dienas bankui, kredito įstaigai ir skolininkui
išsiunčia patvarkymą, kuris prilyginamas turto arešto aktui, areštuoti skolininko lėšas ir jas
pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkyme nurodoma [19]:
• piniginių lėšų arešto pagrindas;
• kredito įstaigos ar kito asmens pavadinimas;
• areštuotų piniginių lėšų suma;
• antstolio depozitinės sąskaitos rekvizitai;
• antstolio veiksmų apskundimo tvarka.
Jeigu skolininko lėšas kredito įstaigose areštuoja antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, pirmiausiai lėšos nurašomos pagal antstolio
patvarkymą, išskyrus tuos atvejus, kai lėšos areštuojamos Baudžiamojo proceso kodekso [5]
nustatyta tvarka ir pagrindais. Institucijos ir pareigūnai, kurie buvo areštavę lėšas skolininko
sąskaitoje, gali Civilinio proceso kodekso [7] nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo.
Panaikinus lėšų kredito įstaigose areštą, uždėtą Baudžiamojo proceso kodekso [5] nustatytais pagrindais, lėšos nurašomos antstoliui, kurio patvarkymu jos buvo areštuotos [19].
Jeigu skolininko lėšas areštuoja keli antstoliai, tuomet lėšos nurašomos tam antstoliui, kurio areštas įregistruotas anksčiau, išskyrus tuos atvejus, kai vėliau sąskaitą areštavęs
antstolis vykdo vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo pirmesnės eilės išieškotojams – tiek, kiek reikia pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimams patenkinti.

12.2. Turto realizavimo tvarka
Turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise
priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi
turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita Civiliniame
kodekse [6] nustatyta tvarka.
Antstolis gali turtą realizuoti, jeigu turtą pats areštavo, išskyrus atvejus, kai antstolis
Civilinio proceso kodekso [7] nustatyta tvarka yra pakeičiamas.
Jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis,
kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas
antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo.
Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais [19].
Skelbimo laikraštyje apie būsimą turto pardavimą iš varžytynių kopija turi būti saugoma vykdomojoje byloje.
Varžytinių eiga. Asmuo, pageidaujantis varžytynėse dalyvauti raštu, privalo antstoliui pateikti rašytinį patvirtinimą, kad nėra kliūčių dalyvauti varžytynėse, mokėjimo dokumento, įrodančio pradinės įmokos sumokėjimą, kopiją ir savo pasiūlymą dėl kiekvieno
išvaržomo daikto kainos, už kurią jis pageidauja įsigyti šį turtą. Kiekviename pateikiamame pasiūlyme turi būti nurodyta [19]:
• asmens vardas;
• pavardė;
• asmens kodas;
• adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas);
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• pageidaujamas įsigyti turtas;
• kaina, už kurią pageidaujama įsigyti turtą;
• varžytynių data ir laikas;
• antstolio, paskelbusio varžytynes, vardas ir pavardė;
• asmens, pageidaujančio įsigyti turtą, parašas.
Pasiūlymas, patvirtinimas, kad nėra kliūčių dalyvauti varžytynėse, ir mokėjimo dokumento, įrodančio pradinės įmokos sumokėjimą, kopija pateikiami užklijuotame voke.
Asmuo, priėmęs voką su asmens, pageidaujančio dalyvauti varžytynėse raštu, kainos pasiūlymu, patikrina, ar šis vokas atitinka reikalavimus ir įregistruoja atskirame raštu
varžytynėse dalyvaujančių asmenų žurnale. Žurnalo, kuriame registruojami asmenų, pageidaujančių dalyvauti varžytynėse raštu, kainos pasiūlymai, lapai turi būti sunumeruoti ir
susiūti. Žurnale turi būti nurodoma [19]:
• voko pristatymo į antstolių kontorą data ir tikslus laikas;
• pažymima, kad vokas nepažeistas;
• pasirašoma voką įregistravusio asmens.
Užregistruoti vokai su asmenų, pageidaujančių dalyvauti varžytynėse raštu, pasiūlymais saugomi vykdomojoje byloje.
Jei pirkėjas atsisako pasirašyti varžytynių protokole, apie jo atsisakymą pasirašyti
antstolis pažymi varžytynių protokole. Informavus varžytynių dalyvius žodžiu, varžytynių eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašai. Antstolio daromas garso ar
vaizdo įrašas saugomas antstolio kontoroje. Apie daromą garso ar vaizdo įrašą pažymima varžytynių protokole.
Varžytynių eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas. Antstolio daromas
garso ar vaizdo įrašas saugomas antstolio kontoroje. Apie daromą garso ar vaizdo įrašą
pažymima varžytinių protokole.
Parduodant turtą iš varžytynių, pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti [19]:
• ne mažiau kaip penkis procentus pradinės turto pardavimo kainos, jeigu parduodamo turto pradinė kaina iki penkiasdešimties tūkstančių litų;
• ne mažiau kaip keturis procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo
penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų;
• ne mažiau kaip tris procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą
tūkstančių litų.
Jeigu raštu pasiūlyta kaina atitinka pirmojo kainos padidėjimo reikalavimus, ji
laikoma pradine varžytynėse parduodamo turto kaina, o jeigu raštu kainą pasiūlo keli
asmenys, – pradine kaina laikoma aukščiausia raštu pasiūlyta kaina. Jeigu varžytynėse
raštu dalyvauja keli pirkėjai, o jų pasiūlytos kainos yra vienodos ir daugiau niekas nepasiūlo didesnės kainos, turtas parduodamas tam pirkėjui, kurio vokas su pasiūlymu buvo
užregistruotas pirmiau kitų.
Varžytinės yra paskelbiamos neįvykusiomis šiais atvejais:
• kai nedalyvauja nei vienas pirkėjas ar dalyvauja tik vienas pirkėjas;
• varžytinėse nepasiūloma kaina, kuri atitinka anksčiau aptartus pirmojo padidėjimo kriterijus;
• pirkėjas nesumoka visos sumos už nupirktą turtą;
• paaiškėja, kad pirkėjas negali dalyvauti varžytinėse;
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• teisėjui atsisakius patvirtinti pardavimo iš varžytinių aktą, nes yra padaryti įstatymų pažeidimai.
Varžytinių neįvykimas išieškotojui ir skolininkui sukelia tokias pasekmes: antstolis
pasiūlo išieškotojui pasiimti neparduotą iš varžytinių gyvenamąjį būstą ir sumokėti antstoliui sumą, kuri viršija išieškomą sumą. Skolininkui tokiu atveju grąžinama suma, kuri lieka
atsiskaičius su išieškotoju ir apmokėjus vykdymo išlaidas.
Antrosios varžytinės. Išieškotojui nesutinkant paimti to turto yra rengiamos antrosios varžytinės. Pažymėtina, kad jos turi būti surengtos ne vėliau kaip po mėnesio po varžytinių paskelbimo neįvykusiomis. Antrosios varžytinės pasižymi tuo, kad parduodamo
turto pradinė kaina yra 60 proc. turto kainos. Kainos pakėlimui taikomas tas pats principas
kaip ir pirmųjų varžytinių atveju. Antrosios varžytinės taip pat gali būti paskelbtos neįvykusiomis tais pačiais pagrindais kaip ir pirmosios. Išieškotojui vėl yra siūloma paimti
parduodamą varžytinėse turtą. Galimos dvejopos pasekmės [23]:
• turtą buvo siūloma paimti, nes neatsirado nei vieno ar buvo tik vienas pirkėjas
arba nebuvo pakelta kaina laikantis aptartų taisyklių. Šis atvejis skolininkui sukelia tokias pasekmes: turtas grąžinamas skolininkui, turto areštas panaikinamas,
pakartotinai dėl to paties turto galima kreiptis pagal tuos pačius vykdomuosius
dokumentus ne anksčiau kaip po 1 m.;
• turtą pasiūlius paimti, kai pirkėjas nesumoka visos sumos, kai pirkėjas neturėjo
teisės dalyvauti varžytinėse arba teisėjui atsisakius tvirtinti turto pardavimo iš varžytinių aktą, yra skelbiamos antrosios pakartotinės varžytinės. Jos vyksta tomis
pačiomis sąlygomis kaip ir varžytinės, kurios paskelbiamos neįvykusiomis.
Būsto išvaržymas. Dažnai kyla problemų dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse [7] yra
numatyta šios procedūros įgyvendinimo tvarka.
Toks išieškojimas yra kraštutinė priemonė, kai negalima išieškoti skolos iš skolininkui priklausančių pinigų, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos, kilnojamojo turto, kito nekilnojamojo turto.
Vykdymo procese skolininku yra laikomas asmuo, kuris privalo atlikti vykdomajame
dokumente, t. y. vykdomajame rašte, išduotame teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarimo, nutarties pagrindu; teismo įsakyme; institucijos ar pareigūno nutarime administracinės
teisės pažeidimų bylose, kiek tai yra susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, nurodytus
veiksmus. Skolininkui priklausantis gyvenamasis būstas šiame procese yra parduodamas
iš varžytinių. Varžytinės – priverstinis viešas skolininko turto pardavimas, kai turtas perleidžiamas kito asmens, kuris pasiūlo didžiausią kainą, nuosavybėn specialia nustatyta
tvarka siekiant gauti lėšų, kuriomis atsiskaitoma su skolininko kreditoriais [23].
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006-02-27 civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2006
pažymėjo, kad antstoliai parduodami už nesumokėtas komunalines paslaugas paskutinį
būstą, kuriame gyvena vaikai, turi pareigą išaiškinti skolininkui teisę kreiptis į teismą su
prašymu nevykdyti išieškojimo iš paskutinio būsto.
Varžytinės yra skolininko gyvenamojo būsto realizavimo būdas, o iki jų surengimo
reikia atlikti šias procedūras:
• nustatyti turto priklausymą skolininkui;
• areštuoti gyvenamąjį būstą.
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Turto priklausymo skolininkui nustatymas pasireiškia tokiais veiksmais [23]:
• antstolis nustato, ar visas gyvenamasis būstas priklauso skolininkui;
• nustatoma tikroji gyvenamojo būsto vertė;
• išsiaiškinama, ar turtas nėra įkeistas Hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas, nustatomi
kiti galimi jo apribojimai.
Turto areštu yra laikoma priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba jo valdymo,
naudojimo, disponavimo laikinas uždraudimas ar apribojimas. Turtas yra areštuojamas surašant
turto arešto aktą. Galioja bendra taisyklė, kad turto areštas įsigalioja nuo turto arešto paskelbimo skolininkui momento. Yra išimtis tuo atveju, kai nėra galimybės apie turto areštą paskelbti,
todėl įsigaliojimo momentas – turto arešto akto įregistravimas turto arešto aktų registre.
Parduodant iš varžytinių gyvenamąjį būstą, kaip ir kitus nekilnojamuosius daiktus,
reikia laikytis paskelbimo apie varžytines tvarkos. Ši tvarka pasižymi tokiais aspektais:
• paskelbimo vietos,
• paskelbimo termino.
Gyvenamasis skolininko būstas ar kitas turtas yra parduodamas varžytinėse tam pirkėjui, kuris pasiūlo didžiausią kainą. Antstolis surašo parduoto skolininko gyvenamojo
būsto pardavimo iš varžytinių aktą. Šis aktas turi būti patvirtintas apylinkės teismo, kurio
veiklos teritorijoje veikia antstolis, teisėjo. Teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytinių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.
Skolininkas turi galimybę iki varžytinių pradžios pačiam arba per kitus asmenis
surasti iš varžytinių parduodamo gyvenamojo būsto pirkėją. Toks pirkėjas pasirašo
turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. Toks aktas kartu su vykdomąją byla perduodamas tvirtinti teisėjui. Labai aktuali taisyklė, kuri numato turto pardavimo iš varžytinių nutraukimą, kai į antstolio depozitinę sąskaitą yra sumokama
realizuojamo turto vertė arba mažesnė suma, kurios pakanka padengti įsiskolinimą ir
vykdymo išlaidas. Tokiu atveju turtas grąžinamas skolininkui.

12.3. Vykdymo išlaidos
Vykdymo išlaidos – tai pinigų sumos, kurias apmoka vykdymo proceso šalys už
sprendimų vykdymo veiksmų atlikimą.
Vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo [10] nustatyta
tvarka. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos
formos antstolio kvitą ir (arba) kitą teisės aktuose nustatytą dokumentą. Antstolis gali
atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 200 litų.
Apie vykdymo išlaidų sumokėjimą antstolis pažymi vykdomajame dokumente, nurodydamas [19]:
• sumokėtą sumą,
• apmokėjimo datą,
• kvito arba mokėjimo nurodymo numerį,
• pasirašo bei patvirtina savo antspaudu.
Apie vykdymo išlaidų apmokėjimą gali būti nurodoma prie vykdomojo dokumento
pridedamame lape, jeigu vykdomame vykdomajame dokumente šiam įrašui nėra vietos.
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Atsižvelgdamas į išieškotojo – fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo. Tuomet šios išlaidos išieškomos iš skolininko.
Antstolis taip pat turi teisę atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą. Gali būti atidėtas ne
daugiau kaip pusės bendrųjų vykdymo išlaidų apmokėjimas. Vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo. Visos vykdymo
išlaidos išieškomos iš skolininko pagal nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. Skirtumas
tarp išieškotojo apmokėtų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme (2005
10 27 d. Nr. 1R-352) ,,Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” [19] numatytų
vykdymo išlaidų dydžių išieškomas antstoliui.
Išieškotojo – fizinio asmens prašymu gali būti atidėtas visų bendrųjų vykdymo išlaidų apmokėjimas, bet ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.
Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo valstybės naudai antstolis turi teisę atidėti visų vykdymo išlaidų apmokėjimą arba atleisti išieškotoją
nuo šių išlaidų apmokėjimo.
Išieškant valstybės naudai pagal teismų priimtus sprendimus vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš teismų sprendimų vykdymui skirtų asignavimų, išskyrus
atvejus, kai išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų apmokėjimo. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą ir apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma [19]:
• vykdomosios bylos numeris;
• teismo pavadinimas;
• teismo sprendimo (vykdomojo rašto) numeris;
• sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) data;
• skolininko vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresai;
• išieškotojo duomenys;
• išieškotina suma;
• vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai kiekvienoje vykdomojoje byloje.
Teisingumo ministerija apmoka vykdymo išlaidas per dešimt dienų nuo šių dokumentų gavimo. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.
Vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus
atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu apmokėjimas už šių vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.
Išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko ir pervedamos
išieškotojui.
Vykdymo išlaidų gali neapmokėti išieškotojai – fiziniai asmenys, kurie teisės aktų
nustatyta tvarka yra pripažinti socialiai remtinais. Antstolis, gavęs išieškotojo prašymą
ir dokumentus, patvirtinančius, kad išieškotojas yra pripažintas socialiai remtinu, priima
patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Už socialiai remtinus asmenis vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Antstolis pateikia
Teisingumo ministerijai patvarkymą, kuriame, be kitų patvarkyme nustatytų reikalavimų,
turi būti detalizuotos visos vykdymo išlaidos. Kartu antstolis pateikia prašymą ir apskaitos
dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma [19]:
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• vykdomosios bylos numeris;
• teismo pavadinimas;
• teismo sprendimo (vykdomojo rašto) numeris;
• sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) data;
• skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresai);
• išieškotina suma;
• vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai kiekvienoje vykdomojoje byloje.
Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.
Išieškotojas, prisijungęs prie išieškojimo, apmoka vykdymo išlaidas nuo vykdomojo
dokumento priėmimo (prisijungimo momento).
Vykdymo išlaidų rūšys. Vykdymo išlaidos skirstomos į:
• bendrąsias vykdymo išlaidas;
• vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. Išieškojimuose,
kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 10 litų, šios vykdymo išlaidos ir pašto
(kurjerių) bei transporto išlaidos neskaičiuojamos, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 10 iki 50 litų, vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) bei transporto
išlaidos negali viršyti 20 litų, o nuo 50 iki 200 litų – negali viršyti 50 litų;
• atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.
Vykdymo išlaidas sudaro [7]:
• išlaidos, susijusios su turto apžiūra, areštu, įkainojimu, pervežimu, saugojimu ir
realizavimu;
• atlyginimas ekspertams, vertėjams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems vykdymo procese;
• ryšių išlaidos;
• skolininko, jo turto arba vaiko paieškos išlaidos;
• antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos;
• išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, internete;
• išlaidos, susijusios su kuratoriaus paskyrimu;
• kitos su sprendimų vykdymu susijusios išlaidos.
Išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui
bendrąsias vykdymo išlaidas. Bendrosios vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei
antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.
Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrųjų vykdymo
išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą.
Bendrosios vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis
dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą.
Tuo atveju, kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti
išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos
bendrąsias vykdymo sumas bei sumas, mokėtinas už atskirus vykdymo veiksmus, tačiau
palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.
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Atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis apskaičiuojamas
atsižvelgiant į išieškotinas ir išieškotas sumas arba išieškotojui perduoto neparduoto skolininko turto vertę, nurodytą turto perdavimo akte, procentus bei minimalų antstolio atlyginimo dydį. Jei skaičiuojant antstolio atlyginimą procentais nuo išieškotos sumos atlyginimo dydis yra mažesnis už nustatytą minimalų antstolio atlyginimą, išieškomas minimalus
antstolio atlyginimas [19].
Tuo atveju, jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos ir antstolio atlyginimas nustatomas pagal minimalų atlyginimą, antstolio atlyginimo dydis nustatomas proporcingai
minimalaus atlyginimo dydžiui pagal išieškotinos ir realiai išieškotos sumos santykį.
Tuo atveju, kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas pagal keletą vykdomųjų dokumentų, antstolio atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrą pagal
visus vykdomuosius dokumentus išieškotiną bei realiai išieškotą sumą.
Jeigu vykdomoji byla baigiama išsiuntus vykdomąjį dokumentą išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų ir po to vykdomasis
dokumentas grąžinamas antstoliui, pakartotinai bendrosios vykdymo išlaidos nemokamos.
Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar jiems prilygintų skolininko pajamų, antstoliui apmokamos 30 litų bendrosios vykdymo ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už
sprendimo įvykdymą šiuo atveju neimamas.
Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar
piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškotina suma yra laikoma
išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną. Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats
į antstolio depozitinę sąskaitą, atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą neimamas.
Vykdant sprendimą dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus
veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, iš skolininko išieškomas atlyginimas
antstoliui už sprendimo įvykdymą taip pat ir tuomet, kai skolininkas neįvykdo sprendimo
per nustatytą terminą, – už kiekvieną sprendimo neįvykdymo atvejį, jeigu dėl to antstolis
surašo aktą apie sprendimo neįvykdymą.
Išieškotojas, sumokėjęs bendrąsias vykdymo išlaidas, antstoliui pareikalavus privalo
apmokėti visas vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. Vykdomasis dokumentas išieškotojui gali būti grąžinamas tik po to, kai yra išspręstas visų
vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimas [19].
Antstolis, užbaigdamas vykdomąją bylą, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus.
Išieškotojas, atsiimdamas vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti visas vykdymo
išlaidas, kurios susidarė iki vykdomojo dokumento atsiėmimo, įskaitant ir tas, nuo kurių
jis buvo atleistas ar kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas.
Kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.
Kai skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė nuo išieškojimo,
išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlyginimą antstoliui už
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vykdomojo dokumento įvykdymą. Tokiu atveju išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos
iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo bei apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas
šioje sutartyje, visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.
Tuo atveju, kai vykdomoji byla nutraukiama dėl to, jog mirus skolininkui reikalavimas ar
pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos. O jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad pasibaigė šiam išieškojimui įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas,
iš skolininko išieškomos ir išieškotojui grąžinamos visos jo sumokėtos vykdymo išlaidos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas, išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo
išlaidos negrąžinamos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad reorganizavus ar likvidavus juridinį
asmenį – vykdymo proceso dalyvį negalimas teisių ar pareigų perėmimas, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.
Tuo atveju, kai vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad skolininkas ir išieškotojas yra
tas pats asmuo, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudaro skolos
padengimo sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo bei apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos [19]. Pagal skolos
padengimo sutartį skolininkas perduoda savo turtą, kuris kreditoriui neįkeistas, kreditoriui
nuosavybės teise kaip užmokestį už savo piniginę ar kitą turtinę skolą. Skolos padengimo
sutarčiai taikomos pirkimo–pardavimo sutarčių taisyklės. Asmeniui, perduodančiam turtą
(skolininkui) pagal skolos padengimo sutartį, tenka visos pardavėjo pareigos. Skolos padengimo sutartis laikoma sudaryta tuo momentu, kai turtas perduodamas kreditoriui [19].
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, antstolis privalo grąžinti išieškotojui visas šio sumokėtas vykdymo
išlaidas. Iš skolininko šiuo atveju vykdymo išlaidos neišieškomos. Tačiau jeigu paaiškėja,
kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas
ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento
įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.
Jeigu vykdomoji byla užbaigiama teismui nusprendus patenkinti pareiškimą dėl
antstolio nušalinimo, išieškotojui grąžinamos jo sumokėtos bendrosios vykdymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai nušalinimas pareiškiamas po to, kai buvo areštuotas skolininko
turtas – šiuo atveju išieškotojo sumokėtos bendrosios vykdymo išlaidos jam negrąžinamos. Kitos sprendimų vykdymo išlaidos, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio
nušalinimo, išieškotojui negrąžinamos.
Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė priimti iš skolininko paimtus tam tikrus daiktus, nurodytus teismo sprendime, išieškotojo sumokėtos
vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.
Antstolis, vykdymo procese priimdamas išieškotinas sumas, sprendimo vykdymo
išlaidas ar pinigų sumas už Antstolių įstatyme [4] numatytų funkcijų vykdymą ir pas-
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laugų teikimą asmeniui, įmokėjusiam pinigines lėšas, privalo išduoti nustatytos formos
antstolio kvitą. Antstolis, priimdamas lėšas ir išrašydamas kvitus, vadovaujasi Pinigų
priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėmis [8].
Į antstolio depozitinę sąskaitą taip pat įmokamos išieškotojo įmokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos, skirtos pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams
visuomenės informavimo priemonėse, bankiniams pavedimams, mokamiems užklausimams ir
kitoms išlaidoms, kurias antstolis, vykdydamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems
asmenims. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozite esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse [7; 19].

12.4. Išieškotų piniginių lėšų paskirstymas
Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu
patvarkymu. Patvarkyme antstolis nurodo [7]:
• patvarkymo surašymo datą,
• savo vardą ir pavardę,
• vykdomosios bylos numerį,
• bylos šalis,
• sprendžiamo klausimo esmę,
• motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas.
Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodami priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys. Patvarkymo nuorašai minėtais
atvejais, o jeigu antstolis pripažįsta esant reikalinga, ir kitais atvejais, siunčiami vykdymo proceso šalims ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Šiame patvarkyme, be bendrų Civiliniame proceso kodekse [7] nurodytų antstolio
patvarkymui reikalavimų, nurodoma [19]:
• išsamus vykdymo išlaidų paskaičiavimas;
• bendra išieškotina suma pagal išieškotojų reikalavimų tenkinimo eiliškumą;
• konkreti kiekvienam išieškotojui (nurodant vardą ir pavardę, o jeigu išieškotojas
yra juridinis asmuo, – pavadinimą) tenkanti suma, atskirai nurodant ieškotojų sumokėtas ir jiems grąžintinas vykdymo išlaidas;
• skolininkui grąžintina suma.
Jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo išlaidoms ir visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, ši suma antstolio patvarkymu paskirstoma šia tvarka [19]:
• pirmiausiai nuo išieškotos sumos atskaitomos ir išieškotojams grąžinamos jų sumokėtos vykdymo išlaidos. Jeigu išieškotos sumos nepakanka visoms išieškotojų
sumokėtoms vykdymo išlaidoms apmokėti, šios išlaidos paskirstomos proporcingai išieškotojų sumokėtoms vykdymo išlaidoms;
• nuo išieškotos sumos atskaičius išieškotojui grąžintinas vykdymo išlaidas, nuo likusios sumos atskaitomos vykdymo išlaidos, kurių mokėjimas išieškotojui buvo
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atidėtas. Nuo likusios sumos atskaitomas atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą;
• jeigu išieškotos sumos nepakanka visoms vykdymo išlaidoms apmokėti, dėl likusių vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą,
kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas per antstolio nurodytą laiką vykdymo
išlaidų nesumoka, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas
vykdymo išlaidas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas šias sumas priteisti.
Lėšos už priverstinai parduotą hipoteka įkeistą turtą, atskaičius vykdymo išlaidas,
pervedamos į hipotekos skyriaus depozitinę sąskaitą.
Išlaidos, susijusios su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu, išieškomos iš skolininko. Išlaidos, susijusios su pinigų išmokėjimu grynaisiais ar persiuntimu paštu, išskaičiuojamos iš asmenų, kuriems pinigai išmokami ar siunčiami.
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13. ANTSTOLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA
Antstolių informacinė sistema – tai duomenims, susijusiems su vykdomųjų dokumentų vykdymu ir faktinių aplinkybių konstatavimu, gauti, sisteminti, saugoti ir naudoti
naudojamos kompiuterinės įrangos, kompiuterinių programų, duomenų bazių ir duomenų
perdavimo tinklų bei juose esančių duomenų visuma.
Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą užtikrina Teisingumo ministerija.
Antstolių informacinėje sistemoje naudojami duomenų apie pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus įrašymo, apskaitos ir apdorojimo būdai turi užtikrinti optimalų
antstolio atliekamų procesinių veiksmų organizavimą ir įforminimą. Naudojamos duomenų apdorojimo ir procesinių dokumentų parengimo formos turi būti suderintos su galiojančiais teisės aktais ir atitikti nustatytus raštvedybos reikalavimus.
Antstolių informacinę sistemą sudaro šios dalys [3]:
• vieningas vykdomųjų dokumentų sąvadas (centrinė duomenų bazė);
• antstolių vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazės (vietinės duomenų bazės);
• faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazė (centrinė duomenų bazė);
• interneto tinklalapis www.antstoliai.lt, kuriame skelbiama apie iš varžytynių parduodamą turtą.
Antstolių informacinėje sistemoje sukauptus ir apskaitomus duomenis turi teisę naudoti tik nustatyti vartotojai, nurodydami suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Turi būti
užtikrinta šių duomenų apsauga nuo bet kokio neteisėto duomenų naudojimo. Vieningo
vykdomųjų dokumentų sąvado (centrinės duomenų bazės), faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazės, apsaugą nuo neteisėto naudojimo užtikrina Teisingumo
ministerija. Antstolio vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazės (vietinės duomenų bazės)
apsaugą nuo neteisėto naudojimo užtikrina pats antstolis.
Vieningas vykdomųjų dokumentų sąvadas - tai šių nuostatų nustatyta tvarka antstolių
į centrinę duomenų bazę perduoti ir joje kaupiami duomenys apie vykdomus ir įvykdytus
vykdomuosius dokumentus.
Kiekvienas antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo įrašyti šį dokumentą į Vieningą vykdomųjų dokumentų sąvadą pateikdamas šiuos duomenis [3]:
• vykdomosios bylos numerį, kurį sudaro antstolio numeris, vykdomosios bylos numeris Antstolio vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazėje, paskutinieji du kalendorinių metų skaičiai;
• vykdomojo dokumento pavadinimas;
• vykdomosios bylos iškėlimo data;
• išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas, o jei išieškotojas yra juridinis asmuo –
jo pavadinimas ir kodas;
• skolininko vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma,
kai skolininko asmens kodas nežinomas arba kai skolininkas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis), o jei skolininkas yra juridinis asmuo – jo pavadinimas ir kodas;
• išieškotina suma, perduotinas turtas arba vykdymo esmė, jei vykdomasis dokumentas yra neturtinio pobūdžio;
• antstolio vardas, pavardė ir numeris.
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Antstolis privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamų procesinių veiksmų
atlikimo pateikti Vieningam vykdomųjų dokumentų sąvadui šiuos duomenis apie
vykdomosios bylos eigą [3]:
• išieškojus pinigines lėšas (perdavus turtą išieškotojui) – išieškotų piniginių lėšų
sumą. Jei nerealizuotas skolininko turtas perduodamas išieškotojui, nurodoma
išieškotojui perduoto turto vertė,
• užbaigus vykdomąją bylą – nurodomas vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas
ir data.
Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenys kaupiami ir naudojami vykdomųjų bylų vykdymo ir statistinės informacijos surinkimo tikslais.
Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenys yra prieinami teisingumo ministro įgaliotiems antstolių organizacinės veiklos tikrinimo funkcijas atliekantiems Teisingumo ministerijos tarnautojams ir kiekvienam antstoliui (antstolio atstovui, padėjėjui, kitam
įgaliotam antstolio darbuotojui).
Keisti Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade sukauptus duomenis gali tik šiuos
duomenis suformavęs antstolis (antstolio sutikimu – jo atstovas, padėjėjas, kitas įgaliotas
antstolio darbuotojas). Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade užtikrinamas visų pakeitimų išsaugojimas, išsaugant duomenis, kurie buvo keisti (originalų duomenų variantą), pakeitimus (naujai įrašytus duomenis), bei pakeitimų datą ir laiką [3].
Užtikrinamas nenutrūkstamas Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado funkcionavimas, o jam nutrūkus dėl objektyvių priežasčių – kiekvieno antstolio atskirai atliekamas duomenų apie vykdomąsias bylas įvedimas ir tuo atveju, jei Vieningas vykdomųjų dokumentų sąvadas neveikia.
Siekiant užtikrinti Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade esančių duomenų išsaugojimą, daroma Vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenų kopija, kuri galėtų
būti panaudota tik vykdomųjų dokumentų duomenų atkūrimo tikslams.
Antstolis arba, antstolio sutikimu – jo atstovas, padėjėjas, kitas įgaliotas antstolio
darbuotojas, turi teisę naudotis Antstolių informacinės sistemos duomenų bazėje sukauptais duomenimis. Antstolių informacinės sistemos administratorius ir Teisingumo
ministerijos tarnautojai, teisingumo ministro paskirti vykdyti antstolių administracinės
veiklos kontrolę, taip pat gali susipažinti su Antstolių informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis. Antstoliai ir kiti asmenys, kuriems Antstolių informacinėje sistemoje saugomi duomenys paaiškėjo vykdant tarnybines ar darbines funkcijas arba kitokiu
būdu, neturi teisės perduoti šių duomenų tretiesiems asmenims ar kitaip juos platinti,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus [3].
Antstolio vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazė. Antstolio vykdomųjų bylų
duomenų apskaitos bazė – tai kiekvieno antstolio vietinė duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie antstolio vykdant vykdomuosius dokumentus atliktus procesinius
veiksmus ir surašytus dokumentus bei kiti antstoliui reikalingi duomenys ir informacija,
susijusi su vykdomosios bylos vykdymu.
Vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazės duomenys specialia programine įranga
perduodami į Vieningą vykdomųjų dokumentų sąvadą.
Duomenys apie skolininko turtą, jo turimas lėšas, gaunamą darbo užmokestį ar
kitas pajamas bei lėšas, skolininkui priklausančias iš trečiųjų asmenų, taip pat kiti ants-
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tolio funkcijoms vykdyti reikalingi duomenys ir informacija gali būti gaunami WEB
priemonėmis (elektroniniu paštu, internetu) ar kitu būdu, jeigu dėl šių duomenų teikimo
antstolis su asmens duomenų valdytoju, kuris turį teisę tvarkyti ir teikti asmens duomenis, yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį.
Vykdomųjų bylų duomenų apskaitos bazėje registruojami duomenys bei antstoliui
atliekant vykdymo veiksmus priimti procesiniai sprendimai (antstolio patvarkymai) ir kiti
procesiniai dokumentai [3].
Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazė. Faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolų apskaitos bazė – tai šių nuostatų nustatyta tvarka antstolių į centrinę duomenų bazę perduoti juridinių ir fizinių asmenų prašymu surašyti faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolai (protokolų elektroninės formos).
Juridinių ar fizinių asmenų prašymu surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo elektroninę formą antstolis privalo ne vėliau kaip kitą dieną nuo surašymo dienos
,,MS Word document” formate perduoti į Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų
apskaitos bazę. Perduodamas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, antstolis privalo nurodyti šiuos duomenis [3]:
• faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo numerį, kurį sudaro antstolio numeris,
paskutinieji du kalendorinių metų skaičiai bei šio antstolio einamaisiais kalendoriniais metais surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo eilės numeris
(pirmajam kalendoriniais metais antstolio surašytam protokolui suteikiamas eilės
numeris „1“, vėlesni protokolai numeruojami eilės tvarka);
• asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, vardą, pavardę, asmens kodą, o jei tai yra juridinis asmuo – jo pavadinimą ir įmonės kodą;
• faktinių aplinkybių konstatavimo datą;
• antstolio vardą, pavardę ir numerį.
Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo paiešką duomenų bazėje gali atlikti tik
antstoliai.
Antstoliai, kiti asmenys neturi teises peržiūrėti Faktinių aplinkybių konstatavimo
protokolų elektroninių formų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Interneto tinklapis, kuriame skelbiama apie iš varžytynių parduodamą turtą.
Kiekvienas antstolis apie iš varžytynių parduodamą turtą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka privalo paskelbti interneto tinklapyje www.antstoliai.lt.
Civilinio proceso kodekse nustatytą informaciją apie iš varžytynių parduodamą turtą
(skelbimą apie būsimas varžytynes) antstolis interneto tinklapyje paskelbia ne vėliau kaip
likus vienam mėnesiui iki varžytynių dienos, o įstatymų nustatytais atvejais – ne vėliau
kaip likus dvidešimčiai dienų iki varžytynių dienos.
Skelbimas apie varžytynes interneto tinklapyje saugomas iki varžytynių dienos ir
išimamas iš tinklapio ne anksčiau kaip kitą dieną po varžytynių pasibaigimo [3].
Antstolių informacinės sistemos administratorius privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones apsaugant duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo ar naudojimo.

66

LITERATŪRA
1. BAGDANAVIČIŪTĖ V. (Versus) www.buhalteris.lt.
2. Hipotekos registro veiklą reglamentuojantys teisės aktai. www.3.lrs.lt/cgi-bin/
preps2?
3. Lietuvos Respublikos antstolių informacinės sistemos nuostatai (2002 12 20 d.
Nr. 400) // Valstybės žinios, 2003, Nr. 2 – 57.
4. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas (2002 05 09 d. Nr. IX - 876) // Valstybės
žinios, 2002, Nr. 53 – 2042. Aktuali redakcija nuo 2005 11 22.
5. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo
ir įgyvendinimo įstatymas (2002 03 14 d. Nr. 785) // Valstybės žinios, 2002, Nr.
37 – 1341.
6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2000 07 18 d. Nr. VIII – 1864)// Valstybės žinios, 2000, Nr. 74
– 2262. Aktuali redakcija nuo 2007 06 30.
7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2002 02 28 d. Nr. IX - 743)//Valstybės žinios, 2002, Nr. 36
– 1340.
8. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas (2002 10 30 d. Nr. 340) ,,Dėl
pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2002, Nr. 105-4709; 2005, Nr. 1013711.
9. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (2004 04 13 d. Nr. IX
– 2112)//Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.
10. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas (1999 10 28 d. Nr. VIII - 1370),Valstybės
žinios, 1999, Nr. 97-2775.
11. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (2004 11 04 d.
Nr. IX – 2535) // Valstybės žinios, 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (2002 09 05 d. Nr. 1395) ,,Dėl antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo”// Valstybės žinios, 2004, Nr. 128-4605.
13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas (2002 07 08 d. Nr. 202)
,,Dėl dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarkos patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2003, Nr. 3-82.
14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas (2002 07 08 d. Nr. 202)
,,Dėl duomenų apie vykdomųjų dokumentų priėmimą ir vykdymą, faktinių
aplinkybių konstatavimą bei dokumentų perdavimą ar įteikimą, saugojimo,
apskaitos, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo” // Valstybės žinios,
2003, Nr.3 –82.
15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas {2004 03 22 d. Nr.1R-96)
,,Dėl hipotekos, priverstinės hipotekos, įkeitimo ir priverstinio įkeitimo lakštų
pildymo instrukcijos patvirtinimo”// Valstybės žinios, 2004, Nr.75-2604.
16. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (1999 05 25d.
Nr. VIII - 1202)//Valstybės žinios, 1999, Nr. 52-1672.

67

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas (2007 02 27 d. Nr. 23) “Dėl hipotekos
registro vystymo koncepcijos patvirtinimo”//Valstybės žinios, 2007, Nr. 30-1093.
18. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2003 04 01 Nr. 83) įsakymas ,,Dėl
Lietuvos antstolių rūmų įstatų ir antstolių profesinės etikos kodekso paskelbimo”
// Valstybės žinios, 2003, Nr.: 34.
19. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas (2005 10 27 d. Nr. 1R352) ,,Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo”// Valstybės žinios,
2005, Nr.130.
20. Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo, registruojamo Hipotekos registre,
principai. www. lhrlt/index.php?-981615385#Pagrindiniai.
21. Skolos perkėlimas.www.infolex.lt/Portal/start.asp?Tema=18str=17391.
22. SMALIUKAS A. Istorinė kilnojamojo turto įkeitimo teisės analizė: klasikinis ir
tradicinis modeliai // Teisė. Nr.45. – Vilnius: VU, 2002.
23. Teisės portalas. www.infolex.lt.
24. www.3.lrs.lt/cgi - bin/preps2?

68

Sprendimų vykdymo instrukcijos
1 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_________________________________________________________________
Kam: ............................................................................
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

..............................................................................
(adresas)

RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ
Vykdomoji byla Nr. .......................
200.... m. .................. mėn. .... d.
.......................................................
(vietovės pavadinimas)

Pranešu Jums, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) ..................................................
.................................................... 200 m. ................................................. d.
(vardas, pavardė; pavadinimas)

pateikė man vykdyti .................................................................................................
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas

......... m. .........................d. išduotą ........................................................ Nr. ..........
(vykdomojo dokumento pavadinimas)

dėl ........................................................................................................................... .
(išieškojimo dalykas)
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 655 straipsniu, 656 straipsniu,
.............. straipsniu, raginu Jus per .............. dienų nuo šio raginimo gavimo dienos
...................................................................................................................................
(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti ir vykdymo išlaidos)

Vykdymo išlaidas sudaro:
1. ....................................... Lt bendrosios vykdymo išlaidos;
2. vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):
2.1..........................................................................................................,............ Lt;
2.2..........................................................................................................,............ Lt;
2.3..........................................................................................................,............ Lt;
..................................................................................................................................
Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu, bus pradėta
priverstinio vykdymo procedūra.
Jeigu sprendimą esate įvykdęs, nedelsiant informuokite antstolį ir pateikite
sprendimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus.
1
Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį, Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio
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Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

Pagal Civilinio proceso kodekso 643 straipsnį Jūs turite teisę:
1) dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus;
2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais
supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą;
3) gauti pažymas apie vykdymo eigą;
4) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
5) apskųsti antstolio veiksmus;
6) reikšti prašymus, nušalinimus;
7) sudaryti taikos sutartis;
8) kitas Civilinio proceso kodekso numatytas teises.
Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius
veiksmus atlikti gali būti skundžiami .......................................................................teismui.
(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią
skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą
arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo
atlikimo (CPK 512 straipsnis).
Pagal Civilinio proceso kodekso 644 ir 645 straipsnius Jūs privalote:
1) nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsiant pranešti apie
savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį
pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;
2) kviečiamas atvykti pas antstolį;
3) domėtis vykdymo eiga;
4) pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis
esantį turtą, lėšas kredito įstaigose;
5) vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Antstolis ...................................................................................
(parašas) (vardas, pavardė)

_____________________________

Ši nuostata raginime nurodoma, kai vykdomas sprendimas dėl lėšų išieškojimo.

1
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
2 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
Kam:_________________________________Vykdomoji byla Nr. _____________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________
(adresas)

SIŪLYMAS
SUMOKĖTI SKOLĄ IR VYKDYMO IŠLAIDAS
_____________________________
(data)

_____________________________
(vietovė)

Pranešu Jums, kad priėmiau vykdymui ____________________________________
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą _________________________________________________________________
(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ___________ dėl _________ Lt išieškojimo iš Jūsų.
Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 ir 654 straipsniais bei Sprendimų
vykdymo instrukcijos ______________ punktais, siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio
pranešimo gavimo dienos, ____________ Lt skolą išieškotojui _____________________
________________________ ir ____________ Lt vykdymo išlaidų,
(išieškotojo pavadinimas)

iš viso __________ Lt sumokėti į antstolio ____________________________________
(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą _______________________________________________________
(banko sąskaitos rekvizitai)

Vykdymo išlaidas sudaro:
1. ....................................... Lt bendrosios vykdymo išlaidos;
2. vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):
2.1. ...................................................................................................... , ............ Lt;
2.2. ...................................................................................................... , ............ Lt;
2.3. ...................................................................................................... , ............ Lt;
..................................................................................................................................
Nesumokėjus nurodytos sumos per nurodytą terminą, bus pradėta priverstinio
vykdymo procedūra.
Jeigu skolą esate sumokėjęs, tai patvirtinančius dokumentus privalote nedelsdamas pateikti antstoliui.
Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį, Jūs turite teisę pateikti ants-
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toliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio
Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.
Pagal Civilinio proceso kodekso 643 straipsnį Jūs turite teisę:
1) dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus;
2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais
supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą;
3) gauti pažymas apie vykdymo eigą;
4) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
5) apskųsti antstolio veiksmus;
6) reikšti prašymus, nušalinimus;
7) sudaryti taikos sutartis;
8) kitas Civilinio proceso kodekso numatytas teises.
Pagal CPK 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius
veiksmus atlikti gali būti skundžiami .......................................................................teismui.
(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią
skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą
arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo
atlikimo (CPK 512 straipsnis).
Pagal Civilinio proceso kodekso 644 ir 645 straipsnius Jūs privalote:
1) nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Antstoliui nedelsiant pranešti apie
savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį
pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;
2) kviečiamas atvykti pas antstolį;
3) domėtis vykdymo eiga;
4) pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis
esantį turtą, lėšas kredito įstaigose;
5) vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.
Antstolis ...................................................................................
(parašas) (vardas, pavardė)

_____________________________
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
3 priedas
Vykdomoji byla Nr. ...............................
TURTO AREŠTO AKTAS
200............. m. .................................. mėn. .............. d. ................. val. .............. min..
..............................................................................................................................................
(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

Antstolis (antstolio padėjėjas) .....................................................................................
Antstolio kontoros adresas ..........................................................................................
Turto arešto pagrindas .................................................................................................
(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas, vykdomojo dokumento pavadinimas)

Vykdomojo dokumento Nr. .....................Vykdomojo dokumento išdavimo data
.............................
Skolininkas ar asmuo, kurio turtas areštuojamas
.......................................................................................................................................
(fizinio ar juridinio asmens kodas) (fizinio asmens –vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)
Išieškotojas (asmuo, kurio reikalavimus tenkinant areštuojamas turtas)
.......................................................................................................................................
(fizinio ar juridinio asmens kodas) (fizinio asmens –vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas)
Surašant aktą dalyvaujantys asmenys

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

Turto arešto būdai:
Valdymo teisės apribojimas

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį bei ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

Naudojimosi teisės apribojimas

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų bei vaisių ar kitos naudos priverstinis
laikinas apribojimas)

Disponavimo teisės apribojimas

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti,
įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti
– priverstinis laikinas apribojimas)
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Turto arešto mastas -

Lt.

ct.

Kiti su turto areštu susiję apribojimai:.....................................................................
...................................................................................................................................
Pažymėti areštuoti daiktai (nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius):
...............................................................................................................................................

AREŠTUOTI DAIKTAI
Eil. Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požyNr. miai (svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas
Daikto vertė
(jei jis nustatomas) (pinigais)

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Viso areštuoto turto vertė:............ Lt.................... ct.
(suma skaičiais)

...................................................................................................................................
(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):
...................................................................................................................................
............................................................................................
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
┴─┴─┴─┴─┘
┘
(fizinio ar juridinio asmens kodas)
(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio
asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
┴─┴─┴─┴─┘
┘

............................................................................................

(fizinio ar juridinio asmens kodas)
(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio
asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

DAIKTŲ PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR
ADMINISTRUOTI SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto
vertė (pinigais)

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali
būti paduodamas ..................................................................... apylinkės teismui ne vėliau
(teismo pavadinimas)

kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo
arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti,
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bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.
Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti
(administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio
turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.
Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos.
Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo
gali pareikšti ne vėliau kaip penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Antstolis ...............................................................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:
Skolininkas.........................................................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

Išieškotojas.................................................................... ......................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

Kiti asmenys dalyvaujantys
surašant turto arešto aktą:......................................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

.......................................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):
........................................................................................................
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴
┴─┴─┴─┴─┘
┘
(fizinio ar juridinio asmens kodas)

(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta;
juridinio asmens – pavadinimas, buveinės

adresas)

Turto saugotojas ....................................................................................................................
(parašas)
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(vardas, pavardė)

Sprendimų vykdymo instrukcijos
4 priedas
...............................................................................................................................................

(institucija ar antstolis priėmęs ar surašęs vykdomąjį dokumentą ar turto arešto aktą, vykdomojo

...............................................................................................................................................
... priedas
dokumento pavadinimas, jo ar turto arešto akto numeris, priėmimo data)

TURTO APRAŠAS
200...... m. .............................. mėn. .......... d..................... val. .............. min.
Eil.
Nr.

termi- Daikto vertė
Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai Arešto
nas
(jei
jis
nus- (pinigais)
(svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)
tatomas)

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Eil.
Nr.

termi- Daikto vertė
Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai Arešto
nas
(jei
jis
nus- (pinigais)
(svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)
tatomas)

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Eil.
Nr.

termi- Daikto vertė
Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai Arešto
nas
(jei
jis
nus- (pinigais)
(svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)
tatomas)

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Eil.
Nr.

termi- Daikto vertė
Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai Arešto
nas
(jei
jis
nus- (pinigais)
(svoris, metmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)
tatomas)

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Unikalus
numeris└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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Visa aprašytų daiktų vertė ................. Lt. ............ ct.
(suma skaičiais)

...............................................................................................................................................
(suma žodžiais arba nurodyti, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

Aprašytų daiktų savininkas (bendraturčiai):
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(fizinio ar juridinio asmens kodas)
(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio
asmens – pavadinimas, buveinės adresas)
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(fizinio ar juridinio asmens kodas)
(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio
asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų, dalyvaujančių aprašant turtą, pastabos bei pareiškimai, taip pat antstolio patvarkymai dėl jų
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, jog skundas dėl antstolio veiksmų gali
būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą
jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Toks
skundas turi būti pateiktas ............................................................, kurio apylinkės teismui
(teismo pavadinimas)
veiklos teritorijoje veikia antstolis.
Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, jog perduoto saugoti
(administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio
turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.
Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos.
Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo
gali pareikšti ne vėliau kaip penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.
Antstolis (antstolio padėjėjas)...............................................................................................................
(parašas) (vardas, pavardė)

...............................................................................................................................................
(antstolio kontoros adresas, telefono numeris)

Aprašo nuorašą gavau:
Skolininkas
(parašas)

............................................................................

(parašas)

............................................................................

Išieškotojas

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)
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Kiti asmenys dalyvaujantys
surašant turto arešto aktą:

(parašas)

(parašas)

................................................................
(vardas, pavardė)

................................................................
(vardas, pavardė)

Šiame apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti bei turto aprašo nuorašą gavau. Areštuoto
turto saugotojas (administratorius):
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

(fizinio ar juridinio asmens kodas)
(fizinio asmens – vardas, pavardė, gyv. vieta; juridinio
asmens – pavadinimas, buveinės adresas)

________________________
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
5 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
PATVIRTINTA
............................................................................................................
(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris)

200 m. ........................ mėn. ........ d. ....................................................................................
(teismo pavadinimas)

apylinkės teismo teisėjas ....................... ...........................................
(parašas) (vardas, pavardė)

A.V.
TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI
AK TAS
200 ........ m. ........................ mėn. ........ d.
Nr. .......................
.................................................
(vietovės pavadinimas)
Aš, antstolis .................................................................. 200....m. ...................... mėn. .... d.
(vardas, pavardė)

skolininko pasiūlytam pirkėjui pardaviau .............................................................................
...............................................................................................................................................
(parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
pirkėjui ..................................................
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘......
unikalus turto numeris
(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas.
juridinio asmens pavadinimas, kodas)

...............................................................................................................................................

................................ už ...............................................Lt. ....................................ct.
(................................................................................................................................)
(suma žodžiais)

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 200 ....... m. ........................ mėn. ........ d.
Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią
ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.
Antstolis

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pirkėjas

(parašas)

(vardas, pavardė)

_________________________
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
6 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
_________
VARŽYTYNIŲ
P R O T O K O LAS
200 .......... m. ........................ mėn. ........ d.
Nr. .......................
.................................................
(vietovės pavadinimas)
Atlikdamas vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ............................................
turto pardavimo varžytynes veda antstolis...........................................................................
(vardas pavardė)

Varžytynės paskelbtos ..........................................................................................................
(skelbime nurodytas varžytynių laikas)

Varžytynių vieta ir pradžia ...................................................................................................
Dalyvauti varžytynėse užsiregistravo: ..................................................................................
..............................................................................................................................................
(vardai pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos,

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(juridinių asmenų pavadinimai, kodai, buveinės adresai)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Raštu dalyvauti varžytynėse užsiregistravo : ........................................................................
...............................................................................................................................................
(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Į varžytynes atvyko: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
(vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

84

Asmenys kuriems neleidžiama dalyvauti varžytynėse:
..............................................................................................................................................
(vardai, pavardės, asmens kodai )

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Iš varžytynių parduodamas turtas: .......................................................................................
(turto pavadinimas, vertė kiekvieno daikto skyrium)

...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Skolininko nurodymai, kurie daiktai varžytynėse turi būti parduodami pirma kitų:
...............................................................................................................................................
(daiktų pavadinimas ir pardavimo eiliškumas)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TURTO IŠVARŽYMO EIGA:
Turto pavadinimas, nustatyta turto vertė ir nustatyta
pradinė kaina

Varžytynių dalyvio vardas ir pavardė

Varžytynių dalyvių
pasiūlyta kaina (kainų
didinimo intervalai) už
parduodamą turtą
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Parduota:
Daikto pavadinimas

Kaina, už kurią Pirkėjo, pasiūliusio didžiausią
parduotas
kaina vardas pavardė, asmens
daiktas
kodas

Varžytinėse dalyvaujančių asmenų pastabos: .......................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą pirkėjas privalo sumokėti per penkias
dienas nuo varžytynių pabaigos.
Visiems varžytynėse dalyvaujantiems asmenims paaiškinama, jog skundas dėl
antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos,
kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo
atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo
veiksmo atlikimo. Toks skundas turi būti pateiktas ..............................................................
..................................................................................apylinkės teismui, kurio veiklos
(teismo pavadinimas)

teritorijoje veikia antstolis.
Varžytynės baigtos ..................................................................................................
Antstolis
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(parašas)

...........................................
(vardas, pavardė)

Protokolą surašęs asmuo

.......................................................................

Pirkėjai:

.......................................................................

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Išieškotojas
Skolininkas

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

.......................................................................
(vardas, pavardė)

.....................................................................
(vardas, pavardė)

......................................................................
(vardas, pavardė)

.......................................................................
(vardas, pavardė)

Kiti asmenys, dalyvavę varžytynėse:
(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

...........................................................................
(vardas, pavardė)

...........................................................................
(vardas, pavardė)

.......................................................................
(vardas, pavardė)

.......................................................................
(vardas, pavardė)

________________________________
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
7 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
PATVIRTINTA
..................................................................................................................
(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris
200... m. ........................ mėn. ........ d. ...................................................
(teismo pavadinimas)

apylinkės teismo teisėjas ......................................... ............................
(parašas) (vardas, pavardė)

A.V.
TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ
AKTAS
200 .......... m. ........................ mėn. ........ d.
Nr. .......................
.................................................
(vietovės pavadinimas)

Aš, antstolis ................................................................ 200 .... m. .............. mėn. .....d.
(vardas, pavardė)

.................................................................iš varžytynių parduota...........................................
(varžytynių vieta)

(parduoto turto pavadinimas ir

...............................................................................................................................................
turto apibūdinimas)

...........................................................................................................unikalus turto numeris
pirkėjui ........................................................
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─

(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas. Juridinio asmens – pavadinimas, kodas. Juridinio asmens buveinė
(adresas))

.............................................................................................................už .............. Lt. .... ct.
(............................................................................................................................................)
(suma žodžiais)

Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę
galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.
Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 200 m . ........................ mėn. ........ d.
PRIDEDAMA:
1) skelbimas apie varžytynes;
2) varžytynių protokolas.
Antstolis
............................................................
(parašas)

Pirkėjas
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(parašas)

(vardas, pavardė)

............................................................
(vardas, pavardė)

Sprendimų vykdymo instrukcijos
8 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
PATVIRTINTA
..................................................................................................................
(teisėjo rezoliucija arba nutarties priėmimo data ir numeris)

..................................................................................................................
(teismo pavadinimas)

200... m. ........................ mėn. ........ d. ......................................
apylinkės teismo teisėjas ......................... ...................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.
TURTO PERDAVIMO IŠIEŠKOTOJUI AKTAS
200 .......... m. ........................ mėn. ........ d.
Nr. .......................
.................................................
(vietovės pavadinimas)

Aš, antstolis ........................................................, vadovaudamasis Civilinio proceso
(vardas, pavardė)

kodekso 702 straipsniu, ............... straipsniu, 200 .... m. ..................................d. perdaviau
..............................................................................................................................................
(parduoto turto pavadinimas ir turto apibūdinimas)

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................nikalus turto numeris
pirkėjui ........................................................
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─
...............................................................................................................................................
(pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

...............................................................................................................................................
......................................... už ............................Lt. ......ct.
(.............................................................................................................................................
(suma žodžiais)

Šis aktas yra surašytas trimis egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę
galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.
Antstolis
Išieškotojas

(parašas)

(parašas)

............................................................
(vardas, pavardė)

............................................................
(vardas, pavardė)

............
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Sprendimų vykdymo instrukcijos
9 priedas
(Herbas)
ANTSTOLIS (vardas, pavardė)
_______________________________________________________________________
_________
FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMO
P R O T O K O LAS
Vykdomoji byla Nr. .......................
Pradėtas rašyti: .................... val. ................... min.
Baigtas rašyti: ..................... val. ................... min.
200 ..... m. .................................. d. Nr. ...............
........................................
(vietovės pavadinimas)

Aš, antstolis ................................................................ 200 .... m. ............... mėn. ... d.
(vardas, pavardė)

...... val. ...... min. pradėjau vykdyti ......................................................................................
(teismo pavadinimas)

......................................................................................... 200..... m................... mėn. ......d.
pavedimą
konstatuoti faktines aplinkybes: ..........................................................................................
(aplinkybės, kurias pavesta konstatuoti)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Konstatuoju: ........................................................................................................................
(smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas)

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Faktinių aplinkybių konstatavimas baigtas 200... m. ............................ d. ..... val. ..... min.
Konstatuojant faktines aplinkybes naudotos techninės priemonės (pažymėti):
Vaizdą įrašančios: .....................................................................................................
Garsą įrašančios: ......................................................................................................
Kitos:..........................................................................................................................
(nurodyti)

Laikmenos, kuriose užfiksuotos faktinės aplinkybės, yra faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolo sudedamoji dalis.
PRIDEDAMA:
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1. ..............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
Antstolis ...................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

________________
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Tiražas 250 vnt.
Spausdino UAB „Ardiva“
Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas,
Tel.: (8-37) 36 34 01; Faks.: (8-37) 33 47 34;
El. p.: info@ ardiva.lt; www. ardiva.lt.
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