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Reglamento taikymo sritis
KOKIOSE BYLOSE?

Civilinėse ir komercinėse bylose.

Netaikomas: mokesčių, muitų ar
administracinių bylų atžvilgiu arba
valstybės narės atsakomybei už
veiksmus arba neveikimą vykdant
valdžios funkcijas.

KOKIE DOKUMENTAI?

▪ Teisminiai

▪ Neteisminiai (valdžios institucijos
ar pareigūno parengti ar patvirtinti
dokumentai ir kt. dokumentai,
kurių oficialus perdavimas kitoje
VN gyvenančiam adresatui yra
būtinas siekiant įgyvendinti, įrodyti
ar apsaugoti teisę ar reikalavimą
pagal civilinę arba komercinę
teisę; neapima administracinių
institucijų dokumentų, išduotų
administracinių procedūrų
tikslais).

NUO KADA TAIKOMAS?

Nuo 2022 m. liepos 1 d.
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PERDUODANTI AGENTŪRA - visi bendrosios
kompetencijos teismai, kurie nagrinėja civilines ir
komercines bylas.

GAUNANTI AGENTŪRA - Lietuvos antstolių rūmai.

Institucijos, per kurias vyksta įteikimas

Įteikimas vyksta per perduodančias ir gaunančias agentūras per e-CODEX sistemą.

Centrinė įstaiga yra atsakinga už: (i) informacijos teikimą perduodančiosioms agentūroms; (ii) problemų, galinčių atsirasti
perduodant dokumentus, sprendimą; (iii) prašymo įteikti dokumentus kompetentingai gaunančiajai institucijai persiuntimą
išimties tvarka, perduodančiosios agentūros prašymu.

CENTRINĖ ĮSTAIGA- Teisingumo ministerija.
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Teisminiai dokumentai tiesiogiai perduodami
tarp perduodančiųjų ir gaunančiųjų agentūrų.

Netaikomi legalizavimo reikalavimai ar kiti
lygiaverčiai formalumai.

Įteiktiniems dokumentams gali būti naudojami
„kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ arba
„kvalifikuoti elektroniniai parašai“.

Kartu su perduotinu dokumentu pateikiamas
prašymas, parengtas pagal nustatytą formą.
Forma pildoma VN, į kurią kreipiamasi, oficialia
kalba arba kt. kalba, kurią ta VN nurodžiusi kaip
priimtiną:

▪ Lietuvoje – lietuvių ir anglų kalbos.

Teisminių dokumentų perdavimas ir įteikimas (1)
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Gavusi dokumentą, gaunančioji agentūra išsiunčia
gavimo patvirtinimą perduodančiajai agentūrai kuo
skubiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 7 dienas
nuo gavimo.

Gaunančioji agentūra:

▪ pati įteikia dokumentą arba paveda kitiems jį įteikti
pagal VN, į kurią kreipiamasi, teisę arba

▪ įteikia perduodančiosios agentūros reikalaujamu
konkrečiu būdu, jei tas būdas neprieštarauja tos VN
teisei.

Gaunančioji agentūra imasi visų būtinų priemonių, kad
dokumentas būtų įteiktas kuo skubiau ir bet kuriuo
atveju ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo.

Teisminių dokumentų perdavimas ir įteikimas (2)
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Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Adresatas gali atsisakyti priimti įteiktiną dokumentą, jei tas dokumentas nėra parengtas viena iš
šių kalbų arba nėra pridėtas jo vertimas į bet kurią iš šių kalbų:

▪ kalba, kurią adresatas supranta arba

▪ VN, į kurią kreipiamasi, oficialiąja kalba.

Atsisakyti priimti dokumentą galima:
▪ įteikimo metu arba
▪ per 2 savaites nuo jo įteikimo, pateikiant rašytinį pareiškimą dėl atsisakymo

priimti dokumentą (gaunančiai agentūrai išsiunčiant L formą arba pateikti
rašytinį pareiškimą, kuriame nurodoma, kad adresatas atsisako priimti
dokumentą dėl kalbos, kuria jis įteiktas).
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Kitoje VN esantiems asmenims
teisminiai dokumentai gali būti įteikiami
tiesiogiai paštu – registruotu laišku su
gavimo patvirtinimu arba lygiaverte
priemone.

▪ Dokumentų įteikimui galima naudoti privatųjį arba viešąjį
paštą, dokumentus įteikiant įvairiomis laiškų formomis,
įskaitant laiškų paketus.

▪ Pagal ESTT praktiką - tiesioginis dokumentų įteikimas paštu
laikomas teisėtai įvykdytu ir tada, kai dokumentas nebuvo
pristatytas adresatui asmeniškai, jei jis buvo įteiktas adresato
namų adresu suaugusiam, kuris gyvena tame pačiame namų
ūkyje, arba yra įdarbintas adresato, ir kuris yra pajėgus ir nori
priimti dokumentą, nebent kai pagal teismo vietos VN teisę tą
dokumentą leidžiama įteikti tik adresatui asmeniškai.

Įteikimas paštu
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Teisminiai dokumentai tiesiogiai asmeniui, kurio
adresas kt. VN įteikimo tikslais yra žinomas, gali
būti įteikiami el. įteikimo priemonėmis, kurias
pagal teismo vietos VN teisę galima naudoti
dokumentų įteikimui šalies viduje, įskaitant ir el.
paštą.

Elektroninio įteikimo sąlygos:

▪ duotas aiškus išankstinis sutikimas;

▪ patvirtinimas, kad dokumentą gavo;

▪ VN gali nurodyti papildomas sąlygas,
kuriomis leis naudoti el. įteikimo būdą el.
laišku.

Įteikimas elektroniniu būdu



9

Kai bylos iškėlimo dokumentas turėjo būti perduotas kitai VN
ir atsakovas į teismo posėdį neatvyko, teismo sprendimas
nepriimamas tol, kol nenustatyta, jog:

▪ dokumento įteikimas buvo atliktas laiku, kad atsakovas
turėjo pakankamai laiko pasiruošti gynybai, ir

▪ dokumentas buvo įteiktas VN, į kurią kreipiamasi, teisėje
nustatytu būdu arba dokumentas buvo taktiškai įteiktas
atsakovui/pristatytas į jo gyv. vietą.

Kiekviena VN gali nuspręsti, kad teismas gali priimti
sprendimą ir tuo atveju, jei nebuvo gautas įteikimo
pažymėjimas, jeigu:

▪ dokumentas perduotas vienu iš reglamente nustatytų būdų;

▪ nuo perdavimo dienos praėjo pakankamas laikotarpis, kuris
yra ne trumpesnis nei 6 mėn.;

▪ nepaisant dėtų pastangų, nebuvo gauta jokio įteikimo
pažymėjimo.

Atsakovo neatvykimas į 
teismą (1)



10

Kai bylos iškėlimo dokumentas turėjo būti perduotas kitai VN ir
buvo priimtas teismo sprendimas neatvykusio atsakovo nenaudai,
atsakovas gali būti atleistas nuo teismo sprendimo apskundimo
termino pasibaigimo pasekmių, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

▪ atsakovas ne dėl savo kaltės nesužinojo apie dokumentą
pakankamai anksti, kad spėtų pasiruošti gynybai, arba nesužinojo
apie teismo sprendimą pakankamai anksti, kad spėtų jį apskųsti;

▪ atsakovas pateikė prima facie gynybos argumentų bylos
nagrinėjimui iš esmės.

Kiekviena VN gali nurodyti, kad toks prašymas taikyti atleidimą
nebus priimtinas, jei jis pateikiamas pasibaigus jos nurodytam
terminui, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 metai nuo teismo
sprendimo priėmimo dienos:

▪ Lietuvoje – prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo
padavimo terminą nenagrinėjamas, jeigu praėjo daugiau kaip 1
metai nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Atsakovo neatvykimas į 
teismą (2)
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Daugiau informacijos:

Agnė Kisieliauskaitė
Asocijuotoji teisininkė
El.p. agne.kisieliauskaite@ellex.legal
Tel. +370 640 41060

https://ellex.legal/lt/ekspertai/agne-kisieliauskaite/
https://ellex.legal/lt/ekspertai/agne-kisieliauskaite/
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