JAV PAREIŠKIMAI DĖL DOKUMENTŲ ĮTEIKIMO KONVENCIJOS 2 IR 12
STRAIPSNIŲ

Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamentas, kuris, remiantis 1965 m. Hagos
konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse įteikimo 2 str., yra paskirtas centrine
įstaiga, įgalioja atlikti Konvencijoje numatytas funkcijas privačiai įstaigai – Tarptautinei proceso
persiuntimo įstaigai (Process Forwarding International), esančiai Sietle, Vašingtono valstijoje.
Šiuo procedūriniu pasikeitimu nėra skiriama nauja centrinė įstaiga, Jungtinių Amerikos Valstijų
Teisingumo departamentas ir toliau lieka centrine įstaiga šios Konvencijos rėmuose.
Tarptautinė proceso persiuntimo įstaiga yra skiriama vienintele privačia dokumentų įteikimo
įstaiga, kuri veikia Jungtinių Amerikos Valstijų vardu, t.y. gauna prašymus dėl dokumentų įteikimo,
įteikia dokumentus ir užpildo liudijimą apie dokumentų įteikimą. Minėta įstaiga veikia šiose
teritorijose: Jungtinėse Amerikos Valstijose (50 valstijų ir Kolumbijos apylinkėje), Guamoje,
Amerikos Samoa, Puerto Riko, Jungtinių Valstijų Virdžinijos salose ir Šiaurės Marianos salų
sandraugoje.
Pažymėtina, jog tarptautinės proceso persiuntimo įstaigos paprastai taikomas dokumentų
įteikimo būdas – dokumentų įteikimas asmeniškai. Tuo atveju, jei dokumentų įteikti asmeniškai
nėra galimybės, taikomi kiti dokumentų įteikimo metodai, jei tai leidžia Jungtinių Amerikos
Valstijų įstatymas dėl jurisdikcijos. Ši įstaiga taip pat privalo užpildyti dokumentus dėl dokumentų
įteikimo ir juos grąžinti užsienio prašančiajai įstaigai per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo
datos.
Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį į tai, jog nuo 2003 m. birželio 1 d. prašymai dėl
dokumentų įteikimo yra siunčiami adresu: Process Forwarding International, 633 Yesler Way,
Seattle, Washington, 98104 USA, tel: (206) 521-2979; fax.: 206-224-3410, elektroninis paštas:
info@hagueservice.net; internetinė svetainė: http://www.hagueservice.net.
Prašymai dėl dokumentų įteikimo turi būti pateikti dviem egzemplioriais, pridedant tinkamai
išverstus dokumentus. Prašyme dėl dokumentų įteikimo turi būti nurodyta asmens ar įmonės,
kuriai/iam prašoma įteikti dokumentus vardas ir pavardė bei adresas.
Pažymėtina, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip ir Kanada, Prancūzija bei
Liuksemburgas, Konvencijos 12 str. 2 d. atžvilgiu padarė pareiškimą dėl atitinkamo mokesčio už
dokumentų įteikimą. Šis mokestis taikomas Konvencijos valstybėms dalyvėms bei valstybėms,
nesančioms daugiašalių sutarčių dėl dokumentų įteikimo dalyvėms. Šiuo metu JAV nustatytas 95
dolerių mokestis įteikiant dokumentus asmeniškai ar paštu (ir toks jis bus iki 2015 m. sausio 29 d.).
Mokėjimai atliekami į šią sąskaitą: Wells Fargo Bank, Account No. 2007107119, Swift
Code WFBIUS6S, Routing No. 121000248.
Atkreipiame dėmesį į tai, jog atliekant mokėjimus būtina nurodyti asmenį ar įmonę, kuriai
prašoma įteikti dokumentus. Apmokėjimai gali būti atlikti VISA, Mastercard bei kitomis
tarptautinėmis kreditinėmis kortelėmis, bankiniu pervedimu, tarptautine pinigine perlaida ir
vyriausybės išleistais čekiais. Asmeniniai čekiai nepriimami. Siunčiant prašymą dėl dokumentų
įteikimo būtina pridėti banko kvitą, įrodantį, jog buvo tinkamai sumokėtas mokestis. Priešingu
atveju dokumentai bus grąžinti papildymui.
Jungtinių Amerikos Valstijų bei kitų Konvencijos dalyvių pareiškimus ir išlygas bei visą
kitą informaciją, susijusią su šia Konvencija, galima rasti internetinėje svetainėje adresu:
http://hcch.net.
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