DĖL 2007 M. LAPKRIČIO 13 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTO (EB) NR. 1393/2007 DĖL TEISMINIŲ IR NETEISMINIŲ DOKUMENTŲ
CIVILINĖSE ARBA KOMERCINĖSE BYLOSE ĮTEIKIMO VALSTYBĖSE NARĖSE
(DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS) IR PANAIKINANČIO TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) NR.
1348/2000 TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE
2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Civilinį procesą reglamentuojančių Europos
Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 trečiojo skirsnio pakeitimo įstatymas,
2015 m. gruodžio 22 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 46 straipsnio pakeitimo
įstatymas, taip pat 2016 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-16
patvirtintas teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo
tvarkos aprašas.
Remiantis šiais teisės aktais pagal Reglamento 2 straipsnio 2 dalį įstaiga, kompetentinga priimti kitų
valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo, paskirti Lietuvos antstolių rūmai. Lietuvos antstolių
rūmai, gavę prašymus įteikti dokumentus iš kitų valstybių narių perduodančių agentūrų, organizuoja ir
koordinuoja dokumentų įteikimą ir paveda antstoliams įteikti dokumentus pagal Reglamento 7 straipsnio 1
dalį. Taip pat Lietuvos Respublikoje nustatytas 110 (šimtas dešimt) eurų dokumentų įteikimo pagal
Reglamentą paslaugos mokestis.
Atsižvelgdama į šiuos nacionalinės teisės aktų pakeitimus, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija yra pateikusi Europos Komisijai atnaujintą pranešimą dėl Reglamento taikymo Lietuvoje :
2 straipsnis – Perduodančios ir gaunančios agentūros
Pagal Reglamento 2 straipsnio 1 dalį kompetentingomis perduodančiomis agentūromis Lietuvos
Respublikoje yra visi Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai, kurie nagrinėja civilines ir
komercines bylas, t. y. visi apylinkių teismai, apygardų teismai, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas.
Pagal Reglamento 2 straipsnio 2 dalį kompetentinga gaunanti agentūra Lietuvos Respublikoje yra
Lietuvos antstolių rūmai.
Lietuvos antstolių rūmai (angl. Chamber of Judicial Officers of Lithuania)
adresas: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. +370 5 2750067, +370 5 275 0068
El. p. info@antstoliurumai.lt
Tinklalapis: www.antstoliurumai.lt
Sąskaitos Nr. LT92 4010 0424 0031 5815 AB DnB bankas, banko kodas 40100
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 126198978.
Lietuvos antstolių rūmai turi jurisdikciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Gaunanti agentūra dokumentus gali priimti paštu ir elektroniniu paštu.
Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos Reglamento I priede pateiktai tipinei formai užpildyti yra
lietuvių ir anglų kalbos.
3 straipsnis - Centrinė įstaiga
Pagal Reglamentą centrinė įstaiga Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
adresas: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika;
tel.: +370 5 2662940 / +370 5 2662917 / +370 5 2662939/ +370 5 2662918;
faksas: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854;
el. paštas: rastine@tm.lt.
4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos Reglamento I priede pateiktai tipinei formai užpildyti yra
lietuvių ir anglų kalbos.
8 straipsnis - Atsisakymas priimti dokumentą
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyti konkretūs terminai dokumentams įteikti.
9 straipsnis - Įteikimo data
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyti konkretūs terminai dokumentams įteikti.
10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija
Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos Reglamento I priede pateiktai tipinei formai užpildyti yra
lietuvių ir anglų kalbos.
11 straipsnis. – Įteikimo išlaidos
Dokumentų įteikimo paslaugos pagal Reglamento 11 straipsnio 2 dalies a punktą Lietuvos
Respublikoje mokestis yra 110 (šimtas dešimt) eurų.
Pateikiant Lietuvos antstolių rūmams prašymą įteikti dokumentus kartu pateikiami įrodymai apie
nurodyto mokesčio sumokėjimą mokėjimo pavedimu į Lietuvos antstolių rūmų sąskaitą. Jei pateikiant prašymą
įteikti dokumentus nesumokamas nurodytas 110 EUR mokestis ir nepridedami įrodymai apie šio mokesčio
sumokėjimą, dokumentus Lietuvos antstolių rūmai grąžina perduodančiajai agentūrai pagal Reglamentą ir
informuoja apie dokumentų gražinimo priežastį, taip pat pateikia informaciją apie nustatyto mokesčio dydį ir
galimus jo sumokėjimo būdus. Toks dokumentų grąžinimas neužkerta kelio pateikti dokumentus įteikti
pakartotinai.
Lietuvos antstolių rūmai, atsižvelgdami į aplinkybes, gali perduoti antstoliui įteikti dokumentus ir
nesumokėjus nustatyto 110 EUR mokesčio, jei turi įrodymų, kad šis mokestis bus sumokėtas ar padengtas
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos lėšomis.
Jeigu prašyme įteikti dokumentus prašoma juos įteikti konkrečiu papildomų išlaidų reikalaujančiu
būdu, šias išlaidas, kurios neįskaitomos į nurodytą mokestį, pareiškėjas iš anksto padengia prašomu būdu pagal
Lietuvos antstolių rūmų (antstolių) pateiktus konkretų išlaidų dydį pagrindžiančius įrodymus.
13 straipsnis – Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai
Lietuvos Respublika informuoja, kad prieštarauja Reglamento 13 straipsnyje numatytam dokumentų
įteikimui savo teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios
valstybės narės piliečiams.
15 straipsnis – Tiesioginis įteikimas
Lietuvos Respublika informuoja, kad Reglamento 15 straipsnyje numatytas dokumentų įteikimas
Lietuvos Respublikoje nėra leidžiamas.
19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą
Lietuvos Respublika informuoja, kad Lietuvos Respublikos teismai gali priimti sprendimą net ir tuo
atveju, kai nebuvo gautas įteikimo ar pristatymo pažymėjimas, jeigu įvykdomos visos Reglamento 19
straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.
Lietuvos Respublika informuoja, kad Reglamento 19 straipsnio 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo
nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių nebus nagrinėjamas, jeigu jis pateikiamas
praėjus vieneriems metams nuo teismo sprendimo dienos.

