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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija šiuo raštu atkreipia Jūsų dėmesį, kad Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos tinklalapyje www.tm.lt skiltyje Tarptautinis
bendradarbiavimas (http://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/tarptautbendrad) yra paskelbtos šios
dokumentų, kuriuos galima pildyti tiesiogiai, formos:
– 1965 m. Hagos Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba
komercinėse bylose įteikimo užsienyje (toliau – Konvencija dėl dokumentų įteikimo) forma
(prašymas, pažymėjimas, santrauka su įspėjimu):
pdf ir doc. formatu lietuvių-anglų-prancūzų kalbomis;
pdf ir doc. formatu lietuvių-anglų-rusų kalbomis;
doc formatu lietuvių-anglų-ukrainiečių kalbomis.
– 1970 m. Hagos Konvencijos dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo
užsienyje (toliau – Konvencija dėl įrodymų paėmimo) forma (prašymas surinkti įrodymus):
pdf formatu lietuvių-anglų-prancūzų kalbomis.
Primename, jog pagal Konvencijos dėl dokumentų įteikimo 7 str. 1 d. reikalavimus,
standartinės formų nuostatos turi būti rašomos prancūzų arba anglų kalba, jos taip pat gali būti
rašomos valstybės, kurioje dokumentai parengti, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.
Atitinkami blankai užpildomi arba valstybės, į kurią kreipiamasi, kalba, arba prancūzų ar anglų
kalba. Bendradarbiaujant ir kreipiantis į valstybes, kurioms taip pat galioja Konvencija dėl
dokumentų įteikimo, Lietuvos Respublikos teisminės institucijos teisinės pagalbos prašymus
adresuoja tiesiogiai atitinkamos valstybės centrinei institucijai, kurią ši valstybė nurodė savo
pareiškime. Konvencijos dėl įrodymų paėmimo 4 str. 4 d. įtvirtina teisę susitarančiai šaliai nurodyti
kalbą arba kalbas, kuriomis teisinės pagalbos prašymai gali būti siunčiami jos centrinei įstaigai,
todėl kiekvienu atveju rekomenduotina pasitikslinti, kokia prašomosios valstybės institucija (os)
yra paskirta centrine įstaiga ir kokia kalba būtina siųsti teisinės pagalbos prašymus pagal šių
Konvencijų nuostatas.
Tuo pačiu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija norėtų priminti, kad vadovaujantis
minėtų Konvencijų nuostatomis, bei atsižvelgiant į minėtose Konvencijose nurodytus tikslus bei į
šių Konvencijų aiškinamuosius raštus, teisinės pagalbos prašymai turi būti siunčiami tiesiogiai
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prašomosios valstybės centrinei įstaigai, t. y. ne per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.
Pažymėtina, jog šios Konvencijos įtvirtinta tiesioginio bendradarbiavimo principą, kada teisinės
pagalbos prašymai teikiami tiesiogiai kitos valstybės nurodytai centrinei institucijai ir Lietuvos
teisminės institucijos tiesiogiai gauna atsakymus į pateiktus teisinės pagalbos prašymus pagal
minėtas Konvencijas, o tai leidžia sutrumpinti bendrą teisinės pagalbos prašymo vykdymo trukmę.
Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija rekomenduotų aktyviau naudotis
minėtomis Konvencijomis, kaip teisiniu pagrindu bendradarbiaujant su minėtose Konvencijose
dalyvaujančiomis valstybėmis civilinėse bylose dokumentų įteikimo ir įrodymų rinkimų srityse.
Tuo pačiu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija norėtų priminti, kad 2019 metų
balandžio 23 d. raštu Nr. (1.13) 7R-2564 išplatino Lietuvos Respublikos teismams rekomendacijas
dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose su Baltarusija, Rusija, Ukraina ir Moldova –
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastebėjimu, šalimis su kuriomis Lietuvos
Respublikos teisminių institucijų bendradarbiavimo praktika yra dažniausia. Atsižvelgiant į tai,
teismų ir bendradarbiavimo partnerių patogumo dėlei, parengėme pirmiau minėtas dokumentų
formas ir anksčiau nurodytų valstybių kalbomis.
Konvencijoje dėl dokumentų įteikimo ir Konvencijoje dėl įrodymų paėmimo dalyvaujančių
valstybių sąrašą, paskirtas centrines įstaigas, padarytas išlygas bei pareiškimus, siunčiamiems
dokumentams keliamus reikalavimus bei visą kitą informaciją, susijusią su šiomis Konvencijomis,
galima rasti adresu internete: https://www.hcch.net/.
Siekiant sudaryti prielaidas Lietuvos Respublikos teismams tinkamai ir sklandžiai pildyti
šiame aplinkraštyje nurodytas dokumentų formas, siūlytume Nacionalinei teismų administracijai
taip pat paskelbti šias dokumentų formas savo interneto tinklalapyje.
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