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Šiame straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės procesinių dokumentų įteikimo civiliniame procese pro-
blemos.

In this article main problems of the service of procedural documents in civil procedure are analyzed.

Įvadas

2002 metų Civilinio proceso kodekse [1] (toliau
- CPK) yra daug naujovių procesinių dokumen-
tų įteikimo srityje. Kai kurios naujovės pasiteisi-
no ir prigijo, kitos gana patrauklios idėjos kol
kas lieka neįgyvendinamos ar nepopuliarios. Be
to, praėjus kiek daugiau nei trejiems metams po
naujojo CPK įsigaliojimo paaiškėjo ir tam tikrų
problemų, kylančių dėl nevisiškai tobulo CPK
teisinio reguliavimo. Rengdamas šj straipsnį au-
torius siekė ištyrinėti pagrindines procesinių do-
kumentų įteikimo srityje kylančias problemas,
pateikti siūlymų, kaip jas optimaliai būtų galima
spręsti. Daugelis straipsnyje aptariamų klausimų
iki šiol nebuvo nuodugniai pristatyti Lietuvos
mokslinėje teisės literatūroje.

Įteikimas elektroninėmis
priemonėmis

CPK numatytos galimybės procesinius doku-
mentus įteikti elektroninėmis priemonėmis.
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Šio kodekso 117 straipsnio pirmojoje dalyje nu-
statyta, kad teismas procesinius dokumentus
per telekomunikacijų galinius įrenginius gali
įteikti dalyvaujančio byloje asmens sutikimu.
CPK 124 straipsnio antrojoje dalyje nurodyta,
kad įteikiant procesinius dokumentus teleko-
munikacijų galiniais įrenginiais asmuo per tris
dienas turi elektroniniu parašu pasirašyti nu-
statytos formos pažymą arba kitokia forma pa-
tvirtinti, kad jam dokumentai įteikti. Kitaip yra
laikoma, kad dokumentai neįteikti.

Nepaisant to, kad šios pozityviosios teisės
nuostatos iš principo atvėrė galimybes taikyti
procesinių dokumentų įteikimą elektroninėmis
priemonėmis, jos kol kas lieka neįgyvendintos.
Galimos priežastys yra šios.

Pirma, elektroninių paslaugų ir elektroni-
nės valdžios sektoriai Lietuvoje apskritai kol
kas plėtojami gana vangiai. Elektroninis para-
šas nėra populiarus, žymi visuomenės dalis ne-
pasitiki elektroniniu susižinojimu, juo nesinau-
doja ir neturi pakankamai žinių bei techninių



priemonių užtikrinti elektroninio susižinojimo
saugumą ir patikimumą.

Antra, nėra nustatyta jokių aiškių procesi-
nių dokumentų elektroninio įteikimo techni-
nių reikalavimų ir standartų.

Trečia, teismai kol kas techniškai nėra pa-
sirengę įteikinėti procesinius dokumentus elek-
troninėmis priemonėmis saugiai ir patikimai,
išlaikydami šių dokumentų autentiškumą, tiks-
liai ir patikimai identifikuodami siuntėją ir ap-
skaitydami dokumento išsiuntimą, patikimai iš-
saugodami su tuo susijusius duomenis.

Ketvirta, nepakankamas teisėjų ir teismų
darbuotojų informacinių technologijų išmany-
mas.

Penkta, galiojančio CPK nuostatos nepa-
kankamai skatina teismų ir bylininkų elektro-
ninį susižinojimą.

Taigi problemų kompleksas yra didelis ir su-
dėtingas. Kyla klausimas, ar apskritai vērtajās
spręsti. Autoriaus manymu, atsakyti į šį klau-
simą vertėtų teigiamai.

Užsienio šalių, kurios įdiegė procesinių do-
kumentų įteikimo elektroninėmis priemonė-
mis sistemas, patirtis rodo, kad tokios sistemos
padeda gerokai taupyti teismų išlaidas. Štai
Austrijos federalinės teisingumo ministerijos
skaičiavimais, tokia sistema Austrijos biudže-
tui kasmet padeda sutaupyti apie 4 mln. eurų
[2], gana didelis proceso kaštų ekonomijos
efektas pasireiškė ir atskirose Vokietijos žemė-
se, kurios perėjo prie procesinių dokumentų
įteikimo elektroninėmis priemonėmis [2], Pie-
tų Korėjoje 2006 metais įdiegus procesinės in-
formacijos siuntimo mobiliųjų telefonų trum-
posiomis žinutėmis (SMS) sistemą planuoja-
ma sutaupyti iki 160 mln. vonų (460 tūkst, litų)
per metus [3]. Tačiau bylinėjimosi išlaidų tau-
pymas nėra vienintelė ir greičiausiai ne svar-
biausia paskata pereiti prie procesinių doku-
mentų įteikimo elektroniniu būdu. Būtų svar-
biau pagreitinti ir palengvinti teismo ir bylinin-

kų susižinojimą, informacijos mainus. Vykdant
elektroninius procesinių duomenų mainus,
šiems duomenims tvarkyti galima naudoti mo-
dernias dokumentų ir bylų valdymo, elektro-
ninės valdybos technologijas. Elektroniniai
procesinių duomenų mainai, atsižvelgiant į pa-
sirinktą technologiją, gali sudaryti sąlygas pa-
didinti tradiciškai pranešimais ir šaukimais iš
teismų dalyvaujantiems byloje asmenims per-
duodamos procesinės informacijos kiekį. Tai
galėtų užtikrinti geresnę civilinio proceso ko-
kybę, didesnį civilinio proceso skaidrumą byli-
ninkams. Įdiegus procesinių dokumentų patei-
kimo teismui elektroninėmis priemonėmis
naudojant specialius šablonus sistemą, parengti
procesinius dokumentus dalyvaujantiems by-
loje asmenims būtų paprasčiau. Būtent šios
priežastys ir skatina imtis veiksmų šalinti pro-
cesinių dokumentų įteikimo elektroninėmis
priemonėmis kliūtis.

Tam, kad procesinių duomenų įteikimas
elektroninėmis priemonėmis taptų realybe, rei-
kėtų išspręsti keletą uždavinių.

Pirma, būtina nustatyti techninius reikala-
vimus procesinių duomenų mainams ir užtik-
rinti tinkamą teismų techninį pasirengimą. Šio-
je srityje pirmieji žingsniai jau padaryti. Teis-
mų tarybos sudaryta darbo grupė, koordinuo-
janti Lietuvos teismų informacinės sistemos
(LITEKO) problemų sprendimą ir šios siste-
mos plėtrą, parengė LITEKO raidos planą. Ja-
me išspręsti LITEKO kompiuterinės techni-
nės ir programinės įrangos tobulinimo klausi-
mai, apibrėžti funkciniai reikalavimai tokiems
LITEKO posistemiams - teismų dokumentų
elektroninė valdymo sistema, teismų ir kitų
proceso dalyvių apsikeitimo procesiniais duo-
menimis modulis, teismų tarpusavio saugaus
elektroninio susižinojimo modulis. LITEKO
raidos planas buvo patvirtintas Teismų tarybos
2006 metų gegužę [4] ir pradėtas įgyvendinti
antrojoje 2006 metų pusėje.
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Pažymėtina, kad procesinių duomenų mai-
nų sistemai neturėtų reikėti didelių sąnaudų
(ypač dėl teismo siunčiamų procesinių doku-
mentų įteikimo) iš bylininkų. Kitaip ji būtų ne-
populiari ir neveiksminga.

Antra, tobulintini procesiniai įstatymai, sie-
kiant sudaryti palankias sąlygas plėtotis ir veik-
ti saugioms ir patikimoms procesinių duomenų
mainų tarp teismų ir kitų proceso dalyvių siste-
moms. Šiuo požiūriu reikėtų išspręsti ne vieną
klausimą. Tam, kad procesinius dokumentus bū-
tų galima įteikti elektroninėmis priemonėmis,
nepakanka turėti technologiją, užtikrinančią
elektroninį įteikimą. Teismui turi būti pateiktas
bylininko elektroninio ryšio adresas, įstatymu
nustatyta pareiga priimti procesinio dokumen-
to elektroninį įteikimą, apibrėžti elektroninio
įteikimo teisiniai padariniai. CPK įtvirtinta sis-
tema, kad elektroninis įteikimas galimas tik da-
lyvaujančio byloje asmens sutikimu, nesudaro
sąlygų aktyviau plėtoti elektroninį įteikimą.

Čia paminėtina Europos Sąjungos elektro-
ninės vyriausybės apdovanojimą už procesinių
dokumentų mainų sistemą 2003 metais gavu-
sios Austrijos patirtis. Advokatai, bankai, drau-
dimo bendrovės ir kiti teismo bylose dažnai da-
lyvaujantys asmenys turi įstatymų nustatytą pa-
reigą priimti procesinių dokumentų elektroninį
įteikimą, nuolat tikrinti atitinkamas elektroni-
nes „pašto dėžutės", kur gali atkeliauti teismo
siunčiami procesiniai dokumentai. Pirmasis
įteikimas atsakovui visada yra „popierinis" pa-
tvirtinant apie siuntos gavimą. Tradiciškai tai
laikoma patikimo įteikimo etalonu. Šios prie-
monės garantuoja, kad didelė „popierinės"
teismo korespondencijos dalis perkeliama į
elektroninę terpę. Apie panašų teisinį regulia-
vimą vertėtų pamąstyti ir Lietuvoje. Advoka-
tams, antstoliams, notarams ir kitiems daž-
niems bylininkams (bankams, draudimo įmo-
nėms ir kt.) įstatymas turėtų nustatyti pareigą
priimti elektroninėmis priemonėmis teismo

siunčiamus procesinius dokumentus. Atsižvel-
giant į valstybės valdžios institucijų deklaruo-
jamus siekius aktyviai plėtoti elektroninės vy-
riausybės priemones, tokia pareiga taip pat ga-
lėtų būti nustatoma iš valstybės biudžeto išlai-
komoms valstybės ir savivaldybių institucijoms,
įstaigoms ir organizacijoms. Kiti proceso daly-
viai - pavieniai fiziniai ir juridiniai asmenys,
kurie teismo proceso bylose dalyvauja retai -
elektroninį įteikimą galėtų pasirikti savanoriš-
kai konkrečioje byloje.

Kai dėl pirmojo procesinio dokumento įtei-
kimo atsakovui, būtų galima nustatyti alterna-
tyvą teismui pasirinkti atsižvelgiant į aplinky-
bes (kam, kokiomis aplinkybėmis ir kaip tiks-
liai įteikiamas dokumentas) naudoti arba tra-
dicinį įteikimą paštu, arba elektroninį įteiki-
mą. Pažymėtina, kad įsivaizdavimas, jog „po-
pierinis" įteikimas patvirtinant gavėjo rašyti-
niu parašu apie įteikimą yra patikimesnis ir sau-
gesnis įteikimo būdas už elektroninį būdą, yra
ne kas kita kaip klaidingas stereotipas, kurį pa-
laiko gyvastingas konservatyvus mąstymas ir
menkas elektroninių ryšių technologijų išma-
nymas. Pasirūpinus pakankamomis autentifi-
kavimo ir saugumo techninėmis bei organiza-
cinėmis priemonėmis, elektroninis įteikimas
gali tapti gerokai patikimesnis už „popierinį".
Suklastoti saugias asmens elektroninio identi-
fikavimo priemones yra sudėtingiau negu paš-
tininkui ar kurjeriui, kuris įteikia procesinių do-
kumentų korespondenciją, paprasčiausiai pri-
sistatyti kitu žmogumi ir patvirtinti siuntos ga-
vimą neįskaitomu parašu. Todėl būtų galima
nustatyti, kad pirmasis procesinių dokumentų
įteikimas atsakovui arba kitų procesinių doku-
mentų, į kuriuos dalyvaujantis byloje asmuo tu-
ri atsiliepti, įteikimas galėtų būti vykdomas ir
elektroniniu būdu pagal modelį, kuris numa-
tytas CPK124 straipsnyje, jį kiek patobulinus.
Gavėjas įteikimą turėtų patvirtinti arba saugiu
elektroniniu parašu, arba kitu patikimai asme-
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nį identifikuojančiu būdu. Ganėtinai trumpą
įstatyme šiuo metu nustatytą trijų dienų ter-
miną patvirtinti elektroninėmis priemonėmis
siunčiamų procesinių dokumentų gavimą bū-
tų racionalu keisti kitu terminu. Įteikimas bū-
tų efektyvesnis, jeigu šis terminas būtų lanks-
tus, kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas
teismo.

Sprendžiant teismo informavimo apie da-
lyvaujančio byloje asmens elektroninių ryšių
adresą klausimą, vertėtų papildyti reikalavimus
procesiniams dokumentams rekvizitu elektro-
ninio ryšio adresas. Jeigu dalyvaujantis byloje
asmuo teisės aktų įpareigotas arba pats pasi-
renka elektroninį procesinių dokumentų įtei-
kimą, nurodyti šį adresą, informuoti apie jo pa-
sikeitimus turėtų būti privalu. Kita vertus, at-
skiroms bylininkų kategorijoms nustačius pa-
reigą priimti elektroninį procesinių dokumen-
tų įteikimą, būtų galima sudaryti elektroninio
ryšio adresų duomenų bazes. Asmuo, kurio
elektroninio ryšio adresas įtrauktas į tokią duo-
menų bazę, pateikdamas procesinį dokumen-
tą galėtų nebenurodinėti šio adreso procesi-
niuose dokumentuose, bet turėtų pareigą pa-
tikslinti adresą, kuris būtų įtrauktas į duome-
nų bazę, jeigu jis pasikeistų.

Dėl procesinių dokumentų įteikimo mo-
mento pažymėtina, kad, vykdant įteikimą elek-
troninėmis priemonėmis, šis momentas papras-
tai turėtų būti kitoks, nei įteikiant dokumen-
tus paštu. Ir tai derėtų aiškiai aptarti CPK. Pro-
cesinis dokumentas turėtų būti laikomas įteiktu
elektroninėmis priemonėmis, kai jis išsiunčia-
mas adresatui arba kai adresatui sudaroma pri-
eiga prie procesinio dokumento turinio ir iš-
siunčiama informacija apie šią prieigą, jeigu ją
numatyta siųsti. Nustačius tokią prezumpciją
būtų užtikrinta, kad dalyvaujantys byloje asme-
nys sąžiningai įgyvendins pareigą priimti pro-
cesinių dokumentų elektroninį įteikimą ir pa-
reigą bendradarbiauti su teismu, eliminuotos

sąlygos vengti procesinių dokumentų įteikimo,
kai procesinis dokumentas įteikiamas elektro-
ninėmis priemonėmis. Nurodytą prezumpciją
turėtų būti galima paneigti, jeigu su procesi-
nio dokumento turiniu adresatas negalėtų su-
sipažinti dėl teismų informacinės sistemos ge-
dimo, duomenų praradimo dėl elektroninių ry-
šių sistemos sutrikimo ar kitų panašių objek-
tyvių priežasčių, nepriklausančių nuo dalyvau-
jančio byloje asmens valios.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų ir numa-
tyti galimybes perduoti didesnį informacijos
kiekį, būtų racionalu diegti tokią procesinių do-
kumentų įteikimo technologiją, kuri procesi-
nio dokumento turinį saugotų specialiame teis-
mų informacinės sistemos serveryje, o adresa-
tams elektroniniu paštu, trumposiomis mobi-
liųjų telefonų žinutėmis (SMS), faksu ar pan.
būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kad
teismų informacinėje sistemoje asmeniui su-
daryta prieiga prie konkretaus procesinio do-
kumento ir kaip internete galima peržiūrėti šio
procesinio dokumento turinį. Tokia technolo-
gija leistų užfiksuoti ir nagrinėjančiam bylą teis-
mui perduoti tikslią informaciją apie kiekvie-
ną procesinio dokumento peržiūrą. Techniškai
būtų įmanoma fiksuoti ir duomenis apie SMS
ar fakso informacinio pranešimo gavimą gali-
niame elektroninių ryšių įrenginyje. Panašios
procesinių dokumentų įteikimo sistemos vei-
kia Austrijoje ir Vokietijoje.

Atsižvelgiant į sparčią informacinių tech-
nologijų pažangą, įstatymo lygio teisės aktu ne-
vertėtų detaliai reglamentuoti technologinių
teismų ir proceso dalyvių procesinės informa-
cijos mainų sistemos klausimų. Įstatyme pakak-
tų nurodyti svarbiausius bendruosius reikala-
vimus, o technines detales galėtų nustatyti koks
nors įgyvendinamasis aktas (teisingumo minist-
ro įsakymas, Vyriausybės nutarimas ar pan.).

Minėta, kad siekiant padidinti procesinių
dokumentų įteikimo bylininkams elektroninė-
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mis priemonėmis teikiamą naudą, tikslinga tokį
procesinių dokumentų įteikimą suvokti kaip di-
desnės sistemos - procesinių duomenų elek-
troninių mainų tarp teismų ir bylininkų - su-
dedamąją dalį. Antras stambus šios sistemos
posistemis turėtų būti procesinių dokumentų
pateikimas teismui elektroniniu būdu. Techno-
loginiai sprendiniai abiem šiems posistemiams
turėtų būti bendri. Įstatyme vertėtų aiškiai nu-
statyti, kad procesinių dokumentų pateikimas
teismui elektroninėmis priemonėmis yra gali-
mas, jeigu išlaikytas teksto vientisumas ir gali-
ma patikimai identifikuoti procesinį dokumen-
tą padavusį asmenį. Įgyvendinamajame akte
sprendžiant dėl procesinių dokumentų patei-
kimo teismui detalių būtų racionalu nustatyti,
kad elektroninėmis priemonėmis procesiniai
dokumentai pateikiami užpildant specialius
procesinių dokumentų šablonus, parengtus pa-
gal teismų informacinėje sistemoje naudoja-
mus procesinės informacijos klasifikatorius.
Taip būtų sudarytos sąlygos teismų informaci-
nei sistemai automatiškai atpažinti ir perkelti
į duomenų bazes duomenis iš procesinio do-
kumento. Taigi būtų taupomas teismo darbo
laikas. Kartu tai sudarytų prielaidas numatyti
skatinimo pateikti dokumentus teismui elek-
troninėmis priemonėmis ekonomines priemo-
nes. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad proce-
siniam dokumentui, pateiktam elektroniniu
būdu, apdoroti teisme reikia mažiau sąnaudų,
galėtų būti taikomos žyminio mokesčio leng-
vatos, jeigu procesinis dokumentas teismui pa-
teikiamas elektroniniu būdu užpildant specia-
lų šabloną.

Kartu vertėtų išspręsti ir priedų pateikimo
teismui problemą. Jeigu į teismą kreipiamasi
elektroniniu būdu, logiška, kad procesinio do-
kumento priedai turėtų būti skaitmeninės prie
procesinio dokumento pridedamų dokumen-
tų kopijos. Siekiant padidinti kopijų patikimu-
mą, būtų galima nustatyti, kad kopijos turi bū-

ti patvirtintos saugiu elektroniniu parašu. Pro-
cesinių dokumentų priedų skaitmeninimas, ku-
ris būtų vykdomas jau procesinio dokumento
pateikimo stadijoje, leistų teismams paprasčiau
informuoti dalyvaujančius byloje asmenis apie
gautą procesinį dokumentą ir jo priedus. CPK
113 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl pro-
cesinio dokumento ir jo priedų egzempliorių
skaičiaus negali būti taikomi elektroniniu bū-
du pateikiamiems procesiniams dokumentams
dėl technologinių duomenų perdavimo elek-
troninėmis priemonėmis ypatybių. Elektroni-
niu būdu pateikiami duomenys gali būti kopi-
juojami be didesnių papildomų sąnaudų.

Trečia, pradedant aktyviai naudotis teismų
ir proceso dalyvių procesinių dokumentų mai-
nų sistema, turėtų būti vykdomi teismų ir pro-
ceso dalyvių mokymai. Reikėtų parengti pa-
galbinę ir informacinę medžiagą ne tik teisė-
jams ir teismo tarnautojams, bet ir advokatams,
juriskonsultams, kitiems bylininkams. Šią me-
džiagą reikėtų platinti įvairiais kanalais, skelbti
internete. Lygia greta su mokymais turėtų vykti
ir procesinių duomenų elektroninių mainų sis-
temos populiarinimas.

Procesinių dokumentų įteikimas elektroni-
nėmis priemonėmis nei dabar, nei artimiausio-
je ateityje nepakeis tradicinio įteikimo paštu.
Todėl toliau šiame straipsnyje verta panagri-
nėti įteikimo paštu problemas.

Įteikimas paštu

Teismų tarybos sudaryta darbo grupė, nagri-
nėjusi procesinių dokumentų įteikimo proble-
mas [5], 2006 metais apklausė visus Lietuvos
teismus, procesinius dokumentus įteikiančias
įmones ir nustatė, kad bendrieji procesinių do-
kumentų įteikimo rodikliai yra gana aukšti -
apie 86 proc. Tai rodo, kad procesiniai doku-
mentai įteikiami pakankamai efektyviai ir es-
miniai procesinių dokumentų įteikimo paštu
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sistemos pokyčiai nėra būtini. Tačiau tam tikri
klausimai vis dėlto galėtų būti sprendžiami op-
timaliau, siekiant dar labiau padidinti procesi-
nių dokumentų įteikimo rodiklius, pagreitinti
įteikimą ir grįžtamosios informacijos apie jį ga-
vimą, ekonomiškiau naudoti lėšas.

CPK 123 straipsnio trečiojoje dalyje nusta-
tyta, kad jeigu procesinį dokumentą pristatan-
tis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar
darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas ku-
riam nors iš kartu su juo gyvenančių pilname-
čių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šei-
mos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotu-
mą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, - namo
(bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo
organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovie-
tės administracijai. Dėl įteikimo namo (bendri-
jos) administracijai, butų eksploatavimo orga-
nizacijai bei seniūnijos seniūnui pažymėtina, kad
šia galimybe beveik nesinaudojama.

Pirma, procesinių dokumentų įteikimo
funkcija yra nebūdinga daugiabučių namų sa-
vininkų bendrijoms, šiuos namus administruo-
jančios įmonėms ir seniūnijoms.

Antra, šią funkciją minėti subjektai prak-
tiškai turėtų įgyvendinti savo sąskaita, nes mo-
kėti už ją nenumatyta.

Trečia, jie nėra pasirengę tinkamai vykdyti
procesinių dokumentų įteikimą.

Ketvirta, teismams, taip pat pašto ir pasiun-
tinių paslaugas teikiančių įmonių darbuoto-
jams dažnai būna nežinomi duomenys apie
konkrečių namų savininkų bendrijų administ-
raciją ir namus administruojančias įmones.

Todėl CPK tobulinimo darbo grupė dar
2005 metų pavasarį nutarė siūlyti panaikinti
CPK 123 straipsnio trečiosios dalies nuostatas
dėl procesinių dokumentų įteikimo namo (ben-
drijos) administracijoms, butų eksploatavimo
organizacijoms ir seniūnijų seniūnams.

Tam tikras procesinių dokumentų įteikimo
praktines problemas gali lemti nepakankamas

teismų finansavimas ir netinkamas pašto pa-
slaugų pirkimų organizavimas. Antai dažni at-
vejai, kai teismai taupydami pinigus praneši-
mus siunčia ne registruotu, kaip kad reikalau-
jama pagal CPK 117 straipsnio pirmąją dalį, o
paprastu paštu. Tai motyvuojama lėšų stygiu-
mi. Tačiau daugiau nei pusė Lietuvos teismų
pašto paslaugas perka iš vienintelio šaltinio -
AB „Lietuvos paštas", nevykdydami viešųjų pir-
kimų procedūrų. Vietovėse, kur AB „Lietuvos
paštas" neturi konkurentų surenkant pašto ko-
respondenciją, tokia praktika pateisinama ir pa-
gal Viešųjų pirkimų įstatymo [6] 10 straipsnio
antrosios dalies 8 punktą leidžiama. Tačiau ki-
tose vietovėse vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 2 straipsnio 27 dalimi procesinių do-
kumentų įteikimo paslaugos turi būti perka-
mos pagal viešųjų pirkimų tvarką. Teismų, ku-
rie vykdo viešųjų pirkimų procedūras, atsilie-
pimai rodo, kad po procesinių dokumentų įtei-
kimo paslaugas perkant pagal viešųjų pirkimų
tvarką mažinama paslaugų kaina, o paslaugų
kokybė išlieka nepakitusi arba padidėja [7].

Tam tikrais atvejais neveiksmingą įteikimą
gali lemti nepakankamas teismo ir procesinį
dokumentą įteikiančio asmens susikalbėjimas,
lėtas ir neefektyvus grįžtamasis ryšys. Spren-
džiant šias ir kitas panašaus pobūdžio techni-
nes problemas, tikslinga teismams bei pašto ir
pasiuntinių įmonėms, kurie įteikia procesinius
dokumentus, periodiškai rengti pasitarimus,
vykdyti šių įmonių darbuotojų mokymus, plė-
toti įvairias priemones, kurios sudarytų sąly-
gas teismams operatyviau gauti informaciją
apie konkrečių procesinių dokumentų įteiki-
mo būklę, neįteikimo priežastis bei prireikus
duoti pavedimą dėl procesinio dokumento per-
siuntimo kitu adresu ar nurodymus, kaip pa-
štininkui (pasiuntiniui) elgtis vienoje ar kitoje
situacijoje. Tokios priemonės galėtų būti infor-
macijos ir elektroninių ryšių technologijos (ati-
tinkamai suderinant LITEKO bei pašto ir pa-
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siuntinių įmonių informacines sistemas), ope-
ratyvaus paaiškinimų teismams dėl konkrečių
siuntų įteikimo (neįteikimo) aplinkybių patei-
kimo nustatymas viešųjų pirkimų reikalavi-
muose ir sutartyse su procesinių dokumentų
įteikimo paslaugų teikėjais ir kt. Šioje srityje
yra erdvės tobulinti ir teismų praktiką. Pavyz-
džiui, teismų pranešimuose ir šaukimuose nu-
rodomi teismų raštinių telefonai. Tačiau šiais
telefonais pašto ir pasiuntinių įmonių darbuo-
tojai paprastai negali iškart gauti reikiamos in-
formacijos apie konkretaus procesinio doku-
mento įteikimą, operatyvių nurodymų, kaip
spręsti iškilusias problemas. Susisiekus su teis-
mo raštine nurodytu telefonu dažnai prašoma
perskambinti kitu telefonu. Iš dalies dėl to mi-
nėtais telefonais pašto ir pasiuntinių įmonių
darbuotojai, iškilus problemų, nesinaudoja. Pa-
sitaikė net atvejų, kai procesinis dokumentas
buvo įteikiamas jame neteisingai nurodytu ad-
resu, paliekami pranešimai apie siuntos gavi-
mą, nors asmuo, gyvenantis tuo adresu, kuriuo
faktiškai buvo vykdomas įteikimas, paštininkui
ne kartą išaiškindavo, kad procesinio doku-
mento adresatas gyvena šalimais. Panašias pro-
blemas būtų galima išspręsti, jeigu teismai už-
tikrintų, kad šaukimuose, pranešimuose ir ki-
tuose dokumentuose nurodant teismo darbuo-
tojų kontaktinius telefonus šiais telefonais bū-
tų „vieno langelio" principu teikiama visa rei-
kiama informaciją apie konkretų procesinį do-
kumentą bei pašto ar kurjerių tarnybai reikia-
mi nurodymai, kaip spręsti dėl to procesinio
dokumento įteikimo kylančius klausimus.

Siekiant efektyvesnio teismų ir pašto bei pa-
siuntinių įmonių bendradarbiavimo, būtų pras-
minga atsisakyti duomenis apie teismo šauki-
mų, ieškinių ir kitų CPK124 straipsnio pirmo-
joje dalyje nurodytų procesinių dokumentų
įteikimą perduoti teismams grįžtamosiomis
pažymomis. Atsižvelgiant į tai, kad teismuose
nuo 2005 metų pradžios veikia bendra infor-

macinė sistema, kurioje galima automatiniu
būdu apdoroti įvairius duomenis apie teismų
bylas, duomenis apie procesinių dokumentų
įteikimą būtų racionalu pateikti teismams api-
bendrintai, efektyviausia - elektronine forma.
Taip būtų išvengta dvigubo šių procesinių do-
kumentų kelio, kai visų pirma siunčiamas pro-
cesinis dokumentas, o vėliau - grįžtamoji pa-
žyma. Grįžtamosiose pažymose užfiksuojami
gana svarbūs duomenys - įteikimo data, as-
mens, gaunančio procesinius dokumentus, pa-
rašas, šio asmens duomenys, kai įteikiama ne
pačiam adresatui. Tačiau praktika patvirtina,
kad ginčų dėl šių duomenų, kuriems išspręsti
prireikia originalių pažymų, kyla labai retai. To-
dėl minėti originalūs duomenys galėtų būtų
saugomi pašto ir pasiuntinių įmonių registruo-
se, poįstatyminio lygio aktais reglamentuojant
jų saugojimo tvarką ir terminus. Teismams pir-
miau nurodytu būdu (apibendrintai) galėtų bū-
ti perduodamos šių duomenų kopijos, o pri-
reikus originalo (originalių parašų ir kt.), teis-
mai galėtų pareikalauti pateikti teismui pašto
ar pasiuntinių įmonės saugomą registrą. Taip
įmanoma pagreitinti grįžtamosios informaci-
jos pateikimą teismams ir beveik dvigubai su-
mažinti minėtų procesinių dokumentų įteiki-
mo kainą.

Kai kuriuose teismuose dalis procesinių do-
kumentų išnešiojama pasitelkiant vidines teis-
mo kurjerių tarnybas. Teismo kurjerių vykdo-
mas procesinių dokumentų įteikimas papras-
tai įvykdomas greičiau, patikimiau. Dažnai pa-
što ar pasiuntinių įmonėms nepavykus įteikti
procesinių dokumentų teismo kurjeriai suge-
ba juos įteikti. Grįžtamasis ryšys užtikrinamas
nedelsiant. Tai lemia tiesioginis teismo kurje-
rių darbas teisme, jų geresnis apmokymas ir
tiesioginė kontrolė. Tačiau teismo kurjeriai iš-
nešioja tik vietines siuntas adresatams, nedaug
nutolusiems nuo teismo. Dėl kurjerių išlaiky-
mo ekonomiškumo teismai turi įvairios patir-
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ties. Vienuose teismuose nustatyta, kad teis-
mo kurjerių darbas mažina teismo pašto išlai-
das, tačiau kituose teismuose paaiškėjo, kad
naudotis privačių kurjerių paslaugomis yra pi-
giau [7]. Sprendžiant dėl vidinių teismo kurje-
rių tarnybų steigimo ir (arba) išlaikymo tiks-
lingumo, racionalu visų pirma įvertinti konkre-
taus teismo siuntų srautus. Teismo kurjerių tar-
nybų didesnis efektyvumas pasireiškia ten, kur
yra santykiškai didesni siuntų srautai į tą pačią
vietovę, nedaug nutolusią nuo teismo. Be to,
atsižvelgtina ir į toje vietovėje pašto ir pasiun-
tinių paslaugas teikiančių įmonių siūlomas pa-
slaugas, jų kokybę ir įkainius. Vilnius, Šiaulių,
Kauno pašto ir pasiuntinių įmonės procesinių
dokumentų įteikimą sugeba vykdyti gana grei-
tai, patikimai ir santykiškai pigiai.

Vertinant galimybę įsteigti visus Lietuvos
teismus aptarnaujančią teismo kurjerių tarny-
bą, jos steigimo tikslingumas būtų abejotinas.

Pirma, rinkoje yra pakankamai daug pašto
ir pasiuntinių paslaugų teikėjų, kurie sugeba
gana efektyviai įteikinėti procesinius doku-
mentus. Be to, procesinių dokumentų įteiki-
mą prireikus dar galima vykdyti ir per antsto-
lius, o tai garantuoja patikimiausią įmanomą
įteikimą.

Antra, abejotinas tokios tarnybos ekonomi-
nis naudingumas. Jai įsteigti, administruoti ir
išlaikyti reikėtų didelių pradinių investicijų į
administravimą, infrastruktūrą, darbo priemo-
nes, darbuotojus, jų mokymą ir pan. Siekiant
veiklos kokybės, į šiuos dalykus nemažai inves-
tuoti reikėtų nuolat.

Trečia, abejotina, ar tokia teismo kurjerių
tarnyba galėtų visiškai pakeisti universaliųjų
pašto paslaugų teikėjų paslaugas ir įteikinėti
siuntas visoje Lietuvoje (taip pat rajonuose ir
kaimo vietovėse).

Ketvirta, nėra objektyvių duomenų aiškiai
tvirtinti, kad tokios tarnybos veiklos efektyvu-
mas galiausiai pranoktų pašto ir pasiuntinių pa-

slaugas teikiančių įmonių bei antstolių veiklos
efektyvumą (ypač, kai dokumentus įteikiama
labiau nuo teismų nutolusiose vietose, kai ad-
resatų paprastai darbo metu nebūna įteikimo
adresais, kai adresatai vengia procesinių do-
kumentų įteikimo ir pan.).

Todėl būtų racionaliau analizuoti kiekvie-
no konkretaus teismo vidinės teismo kurjerių
tarnybos veiklos tikslingumą ir pradėti akty-
viau plėtoti vidinių teismo kurjerių tarnybų
bendradarbiavimą.

Svarstant apie galimus procesinių doku-
mentų įteikimo paštu tvarkos patobulinimus,
verta atkreipti dėmesį į tai, kad teismai siun-
čia gana didelį kiekį pagal šablonus rengiamų
dokumentų (šaukimų, pranešimų ir kt.). To-
kių dokumentų vidutinis srautas per vieną dar-
bo dieną 2006 metais svyravo apie 4,5 tūkst,
vnt. [7]. Turint tokius pagal šablonus rengia-
mų dokumentų srautus ekonomiškai gali būti
racionalu pradėti naudotis informacijos paren-
gimo, skaitmeninio spausdinimo, įdėjimo į vo-
kus, išsiuntimo ir įteikimo paslaugų komplek-
sais. Įmonės, kurios teikia šiuos paslaugų kom-
pleksus, duomenis, kurie turi būti išspausdinti
procesiniame dokumente, iš siuntėjo priima
paketiniu režimu informacijos ir elektroninių
ryšių technologijomis ar įrašytus į duomenų
laikmenas (CD, DVD ir kt.). Šios įmonės at-
lieka visą galutinį laiško parengimo ir išsiunti-
mo procesą - duomenų įrašymą į šabloną,
skaitmeninį išspausdinimą, įdėjimą į vokus, iš-
siuntimą ir įteikimą. Naudojantis šiais paslau-
gų kompleksais taupomas siunčiančių įmonių,
organizacijų ir įstaigų darbuotojų darbo laikas,
siuntos administruojamos elektroniniu būdu,
operatyviau ir tiksliau, gali būti užtikrinamas
tikslesnis siuntų adresavimas, įmanoma elek-
troniniu būdu gauti grįžtamąj ą informacij ą apie
siuntos išsiuntimą, statusą, įteikimą ar neįtei-
kimą. Lietuvoje minėtas paslaugas teikia dvi
įmonės, taigi galėtų būti skelbiami viešieji pir-
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kimai, kurių metu būtų galima tikėtis teikėjų
konkurencijos kainomis ir paslaugų kokybe.
Nurodytais informacijos parengimo, skaitme-
ninio spausdinimo, įdėjimo į vokus, išsiuntimo
ir įteikimo paslaugų kompleksais Lietuvoje
naudojasi Valstybinė mokesčių inspekcija, Na-
cionalinė mokėjimų agentūra, telekomunika-
cijos paslaugų bendrovės, bankai, draudimo
įmonės, komunalinių paslaugų teikėjai ir kt.
[7]. Austrijoje panašiu principu administruo-
jamos procesinių dokumentų siuntos. Centra-
lizuotas elektroninis procesinių dokumentų
duomenų administravimas, perdavimas išorės
subjektams ir elektroninis grįžtamasis ryšys ga-
lėtų tapti įmanomi plėtojant LITEKO sistemą ir
joje įdiegus elektroninį dokumentų valdymo mo-
dulį. Kadangi šį modulį įdiegti jau numatyta
LITEKO raidos plane, svarstytina galimybė jį
įdiegus naudotis informacijos parengimo,
skaitmeninio spausdinimo, įdėjimo į vokus, iš-
siuntimo ir įteikimo paslaugų kompleksais.

Baigiant apie procesinių dokumentų įtei-
kimą paštu reikėtų aptarti procesinių doku-
mentų įteikimo išlaidų administravimo proble-
mą. Teismų patiriamos procesinių dokumentų
įteikimo išlaidos pagal ilgą laiką galiojusią tvar-
ką nebuvo laikomos teismo (bylinėjimosi) iš-
laidomis. Šios išlaidos į teismo (bylinėjimosi)
išlaidų sąrašą pateko tik 1998 metais [8], kai
Lietuvos teismų sistemą sukrėtė įsiskolinimų
už pašto paslaugas krizė. Nors 1998 metais
įvykdytą reformą papildyti teismo išlaidų są-
rašą teismo pašto išlaidomis sukėlė teismų pa-
tiriami finansiniai sunkumai, ši reforma iš es-
mės nepadėjo išspręsti ją lėmusios problemos.
Taip atsitiko dėl kelių priežasčių.

Pirma, buvo numatyta pašto išlaidas priteis-
ti į valstybės pajamas, o ne į teismų sąskaitas.
O teismo pašto išlaidos buvo išmokamos iš teis-
mų sąskaitų. Problemų kildavo, kai valstybė ne-
skirdavo pakankamų biudžetinių asignavimų
teismams pašto išlaidoms.

Antra, paaiškėjo, kad nė vienoje byloje fak-
tiškai nesuskaičiuojamos, nepriteisiamos ir ne-
išieškomos visos teismo pašto išlaidos. Norint
jas visas apskaičiuoti ir išieškoti, tenka skirti
neproporcingai daug pastangų ir lėšų, reikia
bandyti nuspėti sunkiai nuspėjamus dalykus
(pavyzdžiui, kiek tiksliai kainuos teismo spren-
dimo nuorašų išsiuntimas dalyvaujantiems by-
loje asmenims, kai įmanomos situacijos, jog dėl
kokių nors priežasčių nuorašai nebus įteikti iš
pirmo karto), apskaičiuoti sunkiai apskaičiuo-
jamus dalykus (pavyzdžiui, kiek kainavo vie-
nas teismo kurjerio, kuris dirba teisme kaip
valstybės tarnautojas, įvykdytas įteikimas).

Teismų pašto išlaidų problema pradėjo
spręstis savaime, kai atsirado galimybių sunor-
minti teismų biudžetinį finansavimą. 1998 me-
tų reforma tam neturėjo didelės įtakos.

Naujajame CPK buvo pabandyta išspręsti
nevisiškai pasiteisinusio ankstesnio teisinio re-
guliavimo iškeltus klausimus. CPK 92 straips-
nio pirmojoje dalyje nustatyta, kad šalis turi
pati apmokėti savo procesinio dokumento
siuntimo išlaidas. Toks teisinis reguliavimas tu-
rėjo įgalioti teismą reikalauti iš šalių susimo-
kėti iš anksto jų procesinių dokumentų išsiun-
timo kitiems proceso dalyviams išlaidas. Taip
buvo siekiama išvengti priverstinio išieškojimo
ir su tuo susijusių neproporcingai didelių išlai-
dų. Tačiau įstatyme numatyta sistema nebuvo
iki galo tobula. Nenustatytas išankstinis užsta-
to paėmimas, nenumatyta, kaip teismas turė-
tų elgtis, jeigu šalis nurodytų sumų neįmoka.
Kita vertus, šalių siunčiamų procesinių doku-
mentų apmokėjimas iš anksto išsprendžia tik
dalies teismo išlaidų procesiniams dokumen-
tams įteikti padengimo klausimą. Teismų šau-
kimų, pranešimų, procesinių sprendimų nuo-
rašų įteikimo išlaidos pagal CPK 92 straipsnio
pirmosios dalies normą negali būti apmoka-
mos, nes tai ne šalių, o teismo procesiniai do-
kumentai.
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Dėl išlaidų, susijusių su procesinių doku-
mentų įteikimu, dydžio ir apmokėjimo tvarkos
įstatymas (CPK 92 str. 2 d.) nukreipė į įstaty-
mo įgyvendinamąjį - teisingumo ir finansų mi-
nistrų įsakymą. Šį aktą 2002 m. gruodžio 6 d.
patvirtinus [8], paaiškėjo, kad juo nebuvo įgy-
vendinta CPK 92 straipsnio pirmosios dalies
naujovė ir nebuvo pakeista nuo seno nusisto-
vėjusi tvarka, jog pašto ir kurjerių išlaidos visų
pirma apmokamos iš teismui skirtų biudžeti-
nių asignavimų. Taip įstatymo įgyvendinama-
sis aktas buvo supriešintas su įstatymo (CPK
92 str. 1 d.) nuostata.

Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų
įteikimu civilinėje byloje, dydžių ir jų apmo-
kėjimo tvarkos 6 punkte numatyta, kad, įtei-
kiant procesinius dokumentus registruotu pa-
štu, per asmenis, teikiančius kurjerio paslau-
gas ar per antstolius, įteikimas apmokamas iš
valstybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis šiuo
punktu, byloje dalyvaujantis asmuo gali būti
paprašytas pervesti įteikimo nurodytais būdais
išlaidas į teismo specialiąją sąskaitą iš anksto
tik jeigu jis pareiškė prašymą, kad procesinis
dokumentas jam ar kitam byloje dalyvaujan-
čiam asmeniui būtų įteikiamas konkrečiu bū-
du. Pastarąją normą reikėtų interpretuoti kiek
siaurinamai, kad teismas gali pareikalauti iš
anksto sumokėti procesinio dokumento įteiki-
mo išlaidas tik j eigų j os būtų didesnės už įpras-
tas įteikimo išlaidas toje konkrečioje situaci-
joje (pavyzdžiui, kai prašoma iškart naudoti
įteikimą per antstolį ar naudotis kokio nors kon-
kretaus kurjerio paslaugomis, jeigu jos kainuo-
ja brangiai). Toks interpretavimo būdas atitiktų
ekonominę logiką ir šios normos kontekstą.

Pažymėtina, kad procesinių dokumentų
įteikimo išlaidos tam tikrose bylose paprastai
yra ne itin didelės. Todėl sistema, kai šalies pra-
šoma atskirai greta žyminio mokesčio iš anks-
to apskaičiuoti bei sumokėti dar ir procesinių
dokumentų įteikimo išlaidas, kelia didelių abe-

jonių ekonominės logikos ir teismų procesinės
veiklos „geros praktikos" (optimalios vadybos)
standartų požiūriu. Tokia sistema brangi, su-
dėtinga, reikia papildomo darbo administruo-
ti nedideles sumas ir sudaro dirbtines papildo-
mas kliūtis operatyviai nagrinėti bylas. Apskri-
tai valstybei administruoti atskirai nuo žymi-
nio mokesčio ir išlaidų teismams išlaikyti dar
ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidas yra
sąlygiškai brangu, o vykdyti jų išieškojimą pri-
verstinai - nuostolinga1. Dėl šių priežasčių
CPK problemų monitoringo darbo grupėje
2005 m. gegužę buvo nutarta siūlyti išbraukti
teismų procesinių dokumentų įteikimo išlaidas
iš bylinėjimosi išlaidų sąrašo.

Įteikimas atstovams ir advokatams

Naujojo CPK 118 straipsnio nuostatos dėl do-
kumentų įteikimo tik atstovui iš esmės buvo
sutiktos palankiai ir paprastai jų yra laikoma-
si. Tačiau keleri šių normų praktinio taikymo
metai atskleidė, kad yra klausimų, kurie nėra
optimaliai išspręsti nei pozityviosios teisės, nei
teismų praktikos.

CPK 118 straipsnio pirmojoje dalyje gana
kategoriškai nurodyta, kad jeigu byla vedama
per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumen-
tai įteikiami tik atstovui. Kyla klausimas, ar ša-
lis, vesdama bylą per atstovą, gali prašyti teis-
mo įteikti procesinius dokumentus jai pačiai.
Teismų praktikoje pasitaiko įvairių interpreta-
cijų. Nepaisant to, kad civiliniame procese ga-
liojantis dispozityvumo principas turėtų lemti

1 Išieškomų valstybės naudai sumų vidurkis pagal šią
bylinėjimosi išlaidų kategoriją - 4,33 lito. Vien norint jas
apskaičiuoti, reikia gaišti labai daug laiko, o išrašyti vyk-
domąjį raštą ir jį nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai
prireikia dar didesnių tiesioginių ir netiesioginių investi-
cijų, kurios paprastai neįtraukiamos į „procesinių doku-
mentų įteikimo išlaidas". Be to, tokio dydžio sumų pri-
verstinis išieškojimas kainuoja gerokai brangiau nei pa-
čios išieškomos teismo pašto išlaidos.
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galimybę šaliai pasirinkti, kaip ji pageidauja
gauti procesinius dokumentus, griežtos CPK
118 straipsnio pirmosios dalies formuluotės su-
daro prielaidas jas suprasti kaip nepajudinamus
imperatyvus. Šią problemą reikėtų spręsti teikiant
prioritetą dispozityvumo principui. Įstatymas tuo
tikslu galėtų būti suformuluotas aiškiau.

Teismų nevienodai vertinami ir CPK 135 ir
142 straipsnių reikalavimai pateikti informa-
ciją, ar byla bus vedama per advokatą. Dažnai
pasitenkinama vien abstrakčia nuoroda proce-
siniame dokumente, kad byla bus vedama per
advokatą, nenurodant advokato duomenų. Ne-
turėdamas šių duomenų teismas negali įgyven-
dinti CPK 118 straipsnio pirmosios dalies nuo-
statų ir įteikti procesinius dokumentus atsto-
vams. Todėl teismai turėtų būti reiklesni deta-
liai informacijai dėl bylos vedimo per advoka-
tą. Kita vertus, įstatymo nuostatos galėtų būti
suformuluotos aiškiau. Kartu tobulinant įsta-
tymą praverstų reikalavimas pateikti teismui
daugiau informacijos dėl atstovavimo ir pro-
cesinių dokumentų įteikimo būdo ir tvarkos,
t. y. nurodyti, ar šalis ves bylą vien per atstovą,
kartu su atstovu ar savarankiškai padedama at-
stovo ir kaip šaliai įteikti procesinius dokumen-
tus. Turėdamas šiuos duomenis teismas galėtų
geriau pasirengti nagrinėti bylą, prognozuoti
proceso eigą ir geriau ją valdyti.

Be to, paaiškėjo problema, kad, nutrūks-
tant atstovavimo santykiams, dažnai nei atsto-
vas, nei atstovaujamasis neinformuoja apie tai
teismo, o procesiniai dokumentai išsiunčiami
atstovui. Pasitaiko, jog tokiu atveju gavę pro-
cesinius dokumentus buvę atstovai nesivargi-
na atlikti CPK 118 straipsnio antrojoje dalyje
nustatytos pareigos informuoti atstovaujamąjį
apie gautus procesinius dokumentus ir suda-
ryti sąlygas su jais susipažinti. Dažnai teismas
net nėra informuojamas, kad šios pareigos bu-
vęs atstovas nevykdo. Tokiais atvejais tenka ati-
dėti bylų nagrinėjimą, nes procesiniai doku-

mentai šaliai neįteikiami. Šią problemą galėtų
padėti išspręsti griežtesni įstatymo reikalavi-
mai atstovams įgyvendinti CPK 118 straipsnio
antrojoje dalyje nustatytą pareigą informuoti
atstovaujamąjį apie tuos dokumentus, kurie
buvo išsiųsti iš teismo prieš gaunant praneši-
mą apie atstovavimo santykių pabaigą. Šis rei-
kalavimas logiškai išplauktų iš doktrinoje nu-
statyto procesinių atstovavimo santykių pabai-
gos momento. Procesiniai atstovavimo santy-
kiai laikomi pasibaigę, kai teismas informuo-
jamas apie jų pabaigą, o ne tada, kai nutrau-
kiama sutartis dėl atstovavimo. Be to, nurody-
ti reikalavimai užtikrintų civilinio proceso kon-
centruotumą, o atstovaujantiems civiliniame
procese asmenims būtų aišku, kokius teisinius
padarinius sukelia pranešimas teismui apie at-
stovavimo pabaigą. Jeigu pasibaigus atstova-
vimo santykiams dėl objektyvių priežasčių at-
stovas negalėtų vykdyti minėtos pareigos, jis
privalėtų apie tai nedelsdamas informuoti teis-
mą. Tada teismas galėtų skubiai imtis procesi-
nių dokumentų įteikimo kita tvarka. Siekiant
užtikrinti CPK 118 straipsnio antrosios dalies
nuostatų ir pirmiau nurodytų reikalavimų lai-
kymąsi, būtų tikslinga suteikti teismui teisę tai-
kyti atstovams baudą už minėtų reikalavimų
nevykdymą.

Pasirodė problemiškas ir CPK 119 straips-
nio nustatyto įteikimo advokatams taikymas.
Kyla neaiškumų, kada šis įteikimo būdas netu-
rėtų būti taikomas. CPK 119 straipsnio pasku-
tiniame sakinyje nurodyta, kad įteikimas tarp
advokatų yra negalimas, jei nuo dokumento
įteikimo pradedamas skaičiuoti naikinamasis
procesinis terminas. Tačiau CPK nėra nusta-
tyta nė vieno naikinamojo termino, kuris būtų
pradedamas skaičiuoti gavus priešingos šalies
advokato atsiųstą kokį nors procesinį doku-
mentą. Dėl to dažnai advokatai vienas kitam
įteikia teismo dar nepriimtų ieškinių papildy-
mus ir pakeitimus, apeliacinius ir atskiruosius
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skundus ir kitus panašius dokumentus. Tokio-
je situacijoje dokumentus gavusio advokato pa-
dėtis dviprasmė - jam reikia rašyti atsiliepimą
ar ne. Reikalauti atsiliepti į teismo dar nepri-
imtą dokumentą, kuris gali turėti trūkumų, bū-
tų nelogiška. Todėl analizuojama CPK 119
straipsnio nuostata ir turėtų būti interpretuo-
jama būtent taip, kad įteikimas tarp advokatų
netaikomas, kai siunčiamas procesinis doku-
mentas, į kurį teismo nustatytu terminu, po to
kai šis dokumentas bus teismo priimtas ir nu-
siųstas dalyvaujantiems byloje asmenis, daly-
vaujantys byloje asmenys turės atsiliepti. Sie-
kiant didesnio aiškumo, CPK 119 straipsnio
paskutinį sakinį būtų galima pasiūlyti suformu-
luoti tiksliau, kad šiame straipsnyje nurodytas
įteikimo būdas yra negalimas, kai įteikiami ieš-
kiniai, apeliaciniai ir kasaciniai skundai ir kiti
procesiniai dokumentai, į kuriuos priešinga ša-
lis turi pateikti atsiliepimą.

Įteikimas bendrininkams

CPK 120 straipsnyje nustatyta patraukli prie-
monė, kuri galėtų palengvinti teismo uždavinį
įteikti procesinius dokumentus bendrininkams.
Tai galimybė paskirti vieną iš bendrininkų ar-
ba kitą subjektą įgaliotu asmeniu su byla susi-
jusiems procesiniams dokumentams gauti ben-
drininkų lėšomis ir rizika.

Tačiau šia priemone naudojamasi retai. Iš
dalies tai gali būti nulemta sudėtingos įgalioto
asmens paskyrimo procedūros. Pagal CPK 120
straipsnio pirmąją dalį teismas privalo visų pir-
ma pasiūlyti įgaliotą asmenį paskirti patiems
bendrininkams. Jeigu bendrininkų yra nedaug,
susitarti gali būti paprasta, bet kai jų daugiau,
susitarimas gali būti komplikuotas. Be to, pa-
ties teismo pasiūlymo perdavimas visiems ben-
drininkams gali tapti sudėtingu uždaviniu, kai
bendrininkų yra daugiau. Tik patiems bendri-
ninkams nepaskyrus įgalioto asmens, teismas

gali skirti jį savo nuožiūra. Pažymėtina, kad
teismo iniciatyva priimta nutartis vis vien pa-
keičiama arba panaikinama, jeigu bendrinin-
kai pareiškia, kad jie turi teisinį suinteresuo-
tumą nebūti atstovaujami vieno asmens (CPK
120 str. 2 d.).

Siekiant CPK 120 straipsnio nuostatas pa-
daryti veiksmingesnes, būtų galima pasiūlyti su-
paprastinti įgalioto asmens paskyrimo proce-
dūrą. Jeigu jau dalyvaujantys byloje asmenys
prieš arba po įgalioto asmens paskyrimo gali
išreikšti savo valią dėl įgalioto asmens, į kurią
teismas turi atsižvelgti, būtų logiška atsisakyti
privalomo išankstinio teismo pasiūlymo ben-
drininkams skirti įgaliotą asmenį. Esant gali-
mybių teismas tokį pasiūlymą galėtų pateikti.
Bet jeigu pasiūlymą bendrininkams pateikti bū-
tų sudėtinga arba yra akivaizdu, kad bendri-
ninkams bus sudėtinga susitarti, būtų galima
nustatyti, kad teismas įgaliotą asmenį gali skirti
arba dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, ar-
ba savo iniciatyva, jeigu taip bus pagreitinta ir
supaprastinta proceso eiga. Jeigu bendrinin-
kai turėtų prieštaravimų, į juos teismas atsi-
žvelgtų spręsdamas dėl nutarties skirti įgalio-
tą asmenį pakeitimo ar panaikinimo.

Kuratoriaus instituto problematika

Naujajame CPK Austrijos pavyzdžiu buvo pa-
bandyta įdiegti dalyvaujančių byloje asmenų
kuravimo institutą. Jis turėtų maksimaliai už-
tikrinti galimybe įgyvendinti rungimosi princi-
pą ir šalies teisę būti išklausytai, kai nežinoma
vienos proceso šalies buvimo vieta. Pagal CPK
39 straipsnio pirmąją dalį šaliai, kuri neturi ci-
vilinio procesinio veiksnumo ir atstovo pagal
įstatymą arba kuri neturi jai atstovaujančio or-
gano, arba kurios gyvenamoji ir darbo vieta ne-
žinoma, priešingos šalies, siekiančios atlikti
skubius procesinius veiksmus, prašymu teismas
gali paskirti kuratorių, Jis konkrečioje byloje
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veikia kaip atstovas pagal įstatymą. CPK 39
straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad kura-
torius turi teisę gauti atlyginimą už atstovavimą
pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nu-
statytus įkainius ir tvarką. Atstovavimo išlaidas
sumoka šalis, kurios iniciatyva kuratorius yra pa-
skirtas. Šios išlaidos turi būti sumokėtos iš anks-
to, paduodant prašymą paskirti kuratorių.

Paaiškėjo, kad įstatyme įtvirtinta sistema
yra nefunkcionali. Teismų praktika net atrado
būdą, kaip kūrybiškai įstatymą išaiškinti taip,
jog iš principo visais be išimties atvejais gali-
ma išsiversti be kuratoriaus. Pagal CPK 129
straipsnį ir 130 straipsnio pirmąją dalį, neski-
riant kuratoriaus šaliai, kurios gyvenamoji ir
darbo vietos nežinomos, įteikti procesinius do-
kumentus viešai paskelbiant spaudoje leidžia-
ma, kai kuratoriaus paskirti nėra galimybės.
Pradinis sumanymas greičiausiai buvo toks, jog
visų pirma turi būti bandoma paskirti kurato-
rių, o spaudoje galima pranešti tik išimtiniais
atvejais, kai neatsiranda norinčių ir galinčių bū j

ti kuratoriais konkrečioje byloje. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
2003 m. balandžio 2 d. konsultacijoje [10]
išaiškinta, kad skelbti spaudoje apie bylos nag-
rinėjimo vietą ir laiką galima visada, kai tik ak-
tyvioji šalis nesutinka su kuratoriaus paskyri-
mu2 . Viešas paskelbimas spaudoje ir kainuoja
gerokai mažiau, ir sudaro sąlygas vėliau akty-

2 CPK 130 straipsnio 1 dalyje įsakmiai nurodoma są-
lyga, kad įteikimas viešai paskelbiant yra galimas tik tuo
atveju, kai nėra galima paskirti kuratoriaus. Kuratorių teis-
mas skiria, kai yra dvi būtinos procesinės sąlygos: 1) suin-
teresuoto asmens prašymas ir išankstinis apmokėjimas už
kuratoriaus atstovavimą; 2) kuratoriumi skiriamo asmens
sutikimas (CPK 39 straipsnio 1,3 dalys). Jei nėra nors vie-
nos iš nurodytų sąlygų, laikoma, jog kuratoriaus paskirti
nėra galima. Taigi teismo pasiūlymas šaliai prašyti kurato-
riaus paskyrimo ir šalies, suinteresuotos kuratoriaus pa-
skyrimu, nepasinaudojimas šiuo pasiūlymu, taip pat teis-
mo atsisakymas paskirti suinteresuoto asmens prašymu
konkretų asmenį kuratoriumi ir teismui neturint galimy-
bės kuratoriumi paskirti kitą asmenį reiškia kuratoriaus
paskyrimo negalimumą.

viajai šaliai be jokio pasipriešinimo bandyti lai-
mėti bylą, ir iš teismo reikalauja mažiau pa-
stangų. Dėl šių priežasčių kuratoriaus institu-
to normos iš principo tapo „mirusios".

Pabandykime įvardyti pagrindines nepasi-
teisinusio kuratoriaus instituto teisinio regu-
liavimo problemas.

Pirma, kuratoriaus institutas galėtų veikti
efektyviai, jeigu būtų sukurtas ir praktiškai
veiktų aiškus mechanizmas, kuris padėtų teis-
mui kiekvienu konkrečiu atveju operatyviai su-
rasti asmenį, turintį pakankamą suinteresuo-
tumą (ir kvalifikaciją) tinkamai atstovauti pro-
ceso šaliai, kurios buvimo vieta nežinoma. Šiuo
metu tokios sistemos nėra. Teismui įstatymas
nieko nepasako, nei kas, nei kaip galėtų būti
paskirtas kuratoriumi. Kita Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. ba-
landžio 2 d. konsultacija [11] ši problema iš da-
lies išspręsta: „CPK įsakmiai nenusako, kas gali
būti skiriamas kuratoriumi, tačiau teismas,
skirdamas kuratorių, turi užtikrinti, kad tai bū-
tų pilnametis veiksnus fizinis asmuo, galintis
tinkamai pasirūpinti atitinkamos šalies teisių
ir teisėtų interesų apsauga. Kuratoriumi galė-
tų būti skiriami advokatai ar advokatų padėjė-
jai, atitinkamos šalies šeimos nariai ar giminai-
čiai arba kiti asmenys, kurie suinteresuoti ati-
tinkamo asmens teisių ir teisėtų interesų ap-
sauga. Kuratoriumi negali būti skiriamas as-
muo, turintis teisinį suinteresuotumą bylos
baigtimi, jeigu šis suinteresuotumas yra prie-
šingas atstovaujamosios šalies interesams
(CPK 39 straipsnio 4 dalis). CPK nenumato,
jog ieškovas, prašydamas paskirti kuratorių,
privalėtų pateikti teismui konkrečią kurato-
riaus kandidatūrą, kartu ir nedraudžia ieško-
vui siūlyti konkretų fizinį asmenį paskirti ku-
ratoriumi. Kuratoriaus paskyrimas yra teismo
prerogatyva, todėl teismas nėra saistomas ieš-
kovo siūlymu skirti konkretų asmenį kurato-
riumi. Kuratoriumi gali būti skiriamas asmuo,
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atitinkantis anksčiau išdėstytus reikalavimus,
ir jo sutikimu."

Tačiau tai ne teismų praktikos, o būtent tei-
sės aktų sritis - sukurti veiksmingą sistemą, kuri
leistų teismui be didesnių pastangų greitai pa-
skirti kuratorių. Atstovavimas teisme yra su-
dėtinga ir atsakinga veikla, reikalaujanti gerų
teisės žinių, įgūdžių ir atitinkamos atsakomy-
bės, todėl už atlygį dirbančiais kuratoriais pa-
prastai turėtų būti advokatai, kurie atitinka ir
kvalifikacijos, ir atsakomybės reikalavimus.
Ieškoti advokato, kuris apsiimtų teikti kurato-
riaus paslaugas, teismas turėtų pats. Tai papil-
domas ir nelabai paprastas darbas teismui. At-
kreiptinas dėmesys, kad vienas iš pagrindinių
pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo vals-
tybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos
trūkumų buvo tas, kad teismai turėjo savaran-
kiškai rasti advokatų, kurie sutiktų teikti teisi-
nę pagalbą civilinėse bylose. Šis trūkumas, kar-
tu su kai kuriais kitais trūkumais, lėmė forma-
liai įstatyme įtvirtintos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos sistemos neveiksmingumą ci-
vilinėse bylose. Panašu, kad kuratoriaus insti-
tutas taip pat susidūrė su panašia problema.

Antra, CPK39 straipsnyje nustatyta apmo-
kėjimo kuratoriui sistema gali veikti tik jeigu
kuratoriaus atlyginimą iš anksto galima tiks-
liai apskaičiuoti. O Išlaidų, susijusių su civili-
nės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėji-
mo tvarkos [12] (toliau-Tvarka) 22-29 punk-
tuose įtvirtinta tokia kuratoriaus atlyginimo sis-
tema, kuri išankstinį kuratoriaus atlyginimo ap-
skaičiavimą daro praktiškai neįmanomą. Tvar-
kos 23 punkte nustatytas valandinis kuratoriaus
darbo apmokėjimas. Nė vienoje byloje neįma-
noma iš anksto žinoti, kiek valandų prireiks ją
išnagrinėti. Tvarkos 25 punkte nustatytas ap-
mokėjimas už kiekvieną atskirą kuratoriaus pa-
rengtą procesinį dokumentą. Kiek ir kokių do-
kumentų turės byloje parengti atstovas, taip pat
niekada neįmanoma žinoti.

Trečia, teisės aktuose pasisakyta vien dėl
kuratoriaus darbo apmokėjimo. Tačiau nei
CPK 39 straipsnyje, nei Tvarkoje nenustatyta,
kas ir iš kokių lėšų apmoka kuruojamos šalies
bylinėjimosi išlaidas - žyminį mokestį už ape-
liacinį ir kasacinį skundus, išlaidas eksperti-
zėms, liudytojams ir kt. Įstatyme neišsprendus
kuruojamos šalies bylinėjimosi išlaidų apmo-
kėjimo klausimų, kuratorius negali tinkamai
ir veiksmingai ginti šalies interesų, nebent pats
iš savų lėšų sutiktų sumokėti šias išlaidas vė-
liau tikėdamasis jas kokiu nors būdu atgauti
arba iš pralaimėjusios priešingos šalies, arba iš
jo atstovaujamos šalies. Pažymėtina, kad šių iš-
laidų taip pat neįmanoma nuspėti iš anksto.

Ketvirta, CPK 39 straipsnio pirmojoje da-
lyje numatytas kuratoriaus paskyrimas tik sku-
biems procesiniams veiksmams atlikti. CPK ne-
duoda aiškaus atsakymo, ar su kuratoriumi
teismas gali išnagrinėti bylą.

Nepaisant šių praktikoje išaiškėjusių kura-
toriaus instituto inkorporavimo į Lietuvos tei-
sės sistemą problemų, nesinorėtų apskritai at-
sisakyti kuratoriaus instituto. Šio instituto at-
veriamos galimybės padėti veiksmingai nagri-
nėti civilines bylas realiai įgyvendinant rungi-
mosi principą ir teisę šaliai būti išklausytai, kai
nežinoma vienos proceso šalies buvimo vieta,
skatina mąstyti apie teisinio reguliavimo tobu-
linimą turint tikslą „reanimuoti" kuratoriaus
idėją. Instituto dabartinių trūkumų analizė ne
tik atskleidė keletą pagrindinių problemų, bet
išryškino ir kai kurias kryptis, kaip būtų gali-
ma bandyti jas spręsti. Aptarkime tai.

Kuratoriaus atliekama funkcija nėra padė-
ti jį prašiusiai paskirti šaliai. Kuratoriaus už-
duotis teoriškai turėtų būti priešinga - bandy-
ti apginti kitos šalies poziciją. Kita vertus, ku-
ratoriaus veiklą diktuoja viešasis interesas už-
tikrinti tinkamą ir operatyvų civilinių bylų nag-
rinėjimą. Šie pastebėjimai kelia abejonių to-
kia kuratoriaus darbo ir išlaidų, susijusių su
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bylinėjimusi, apmokėjimo sistema, kai šias išlai-
das turi iš anksto apmokėti priešinga proceso ša-
lis. Be to, kaip buvo nurodyta, faktiškai neįma-
noma net apytikriai apskaičiuoti, kokias sumas
reikėtų iš anksto įmokėti, kad kuratorius galėtų
tinkamai atstovauti nesančiai proceso šaliai. Šios
aplinkybės verčia pasisakyti, kad kuratoriaus dar-
bo ir jo mokamų bylinėjimosi išlaidų apmokėji-
mo sistema būtų kardinaliai pertvarkyta.

Atsižvelgiant į tai, kad kuratoriaus atlieka-
ma funkcija yra viešoji ir kad turima veiksmin-
ga valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
sistemą, kuri būtent ir turi garantuoti viešuo-
sius interesus šalinant kliūtis turėti kvalifikuo-
tą atstovą teisme, būtų racionalu nustatyti to-
kį teisinį reguliavimą, jog tiek kuratoriaus dar-
bas, tiek bylinėjimosi išlaidos būtų iš pradžių
dengiamos iš valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos fondų, o vėliau išieškomos iš pralai-
mėjusios procesą šalies, kuri prašė paskirti ku-
ratorių, arba iš ginamos šalies turto, išskyrus
atvejį, jeigu ši proceso šalis pagal kitus kriteri-
jus ir taip galėtų pretenduoti į valstybės garan-
tuojamą teisinę pagalbą (tada antrinės teisinės
pagalbos išlaidos iš atstovaujamos šalies nėra
išieškomos). Perdavus kuratoriaus išlaidų ap-
mokėjimo klausimą valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos institucijoms, būtų raciona-
lu joms pavesti vykdyti ir kuratorių paskyrimą
teismo prašymu. Kuratoriais būtų galima skir-
ti advokatus, kurie teikia antrinę teisinę pagal-
bą. Taip būtų išvengta poreikio lygia greta kurti
naują kuratorių atrankos, procesinės veiklos
kokybės kontrolės ir apmokėjimo sistemą. To-
kios sistemos kūrimas kainuotų brangiai ir yra
nereikalingas, kai iš principo visi kuratorių ins-
titutui reikšmingi klausimai kompleksiškai
sprendžiami pasitelkus valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos sistemą.

Aišku, galimos ir kitos alternatyvos. Viena
iš tokių galimybių - nustatyti tokį teisinį regu-
liavimą, kad iš pradžių kuratoriumi būtų ban-

doma paskirti nesančios šalies giminaitį, kuris
veiktų neatlygintinai, o tik jeigu nebūtų tokios
galimybės, kuratoriumi būtų skiriamas advo-
katas. Tiek advokato uždarbis, tiek kuratoriaus
bylinėjimosi išlaidos galėtų būti teismo leidi-
mu visų pirma apmokamos iš atstovaujamos
šalies turto. Tačiau tokia sistema neatlaisvintų
teismo nuo papildomo nelengvo darbo ieškoti
kuratoriaus. Be to, nebūtų aišku, kas ir kaip
turi apmokėti kuratoriaus darbą ir jo apmoka-
mas bylinėjimosi išlaidas, jeigu atstovaujamos
šalies turto nepakanka arba jis yra nelikvidus.

Kita galimybė - pasilikti prie nuostatos, jog
kuratoriaus darbą turi apmokėti jį prašiusi pa-
skirti šalis iš anksto. Tokiu atveju kuratoriaus
atlyginimo nustatymo tvarka turėtų būti per-
žiūrėta, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius už
tam tikrų kategorijų bylų nagrinėjimą. Nors
taip gal ir būtų galima pasiekti, jog kuratoriaus
atlyginimas būtų nuspėjamas, bet nebūtų iš-
spręsta kuratoriaus bylinėjimosi išlaidų apmo-
kėjimo klausimas, nes jos iš tiesų negali būti
niekaip prognozuojamos. Greičiausiai nebūtų
kaip tinkamai nustatyti išankstinio apmokėji-
mo už bylos nagrinėjimą paskesnėje stadijoje
- apeliacijoje arba kasacijoje, jeigu bylos per-
kėlimą į šią stadiją inicijuotų kuratorius. Būtų
didelė rizika, kad nepavyktų nustatyti optima-
laus kuratoriaus atlyginimo dydžio. Nebūtų iš-
spręsta kuratoriaus parinkimo problema.

Taigi, detaliau panagrinėjus šias alternaty-
vas, matyti, jog jos turi daugiau trūkumų nei
pirmiau aprašytas pasiūlymas kuravimo funk-
ciją įtraukti į valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos sistemą. Kai dėl galimybės visų pir-
ma bandyti neatlygintinai kuratoriais skirti ne-
sančios šalies giminaičius, šią galimybę būtų ga-
lima suderinti su pirmuoju pasiūlymu.

Užtikrinant kuravimo instituto gyvybingu-
mą taip pat reikėtų CPK aiškiau pasisakyti dėl
to, kad su kuratoriumi, kaip atstovu pagal įsta-
tymą, teismas gali ne tik atlikti skubius proce-
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sinius veiksmus, bet ir išnagrinėti bylą nuo pra-
džios iki pabaigos.

Įteikimas viešai paskelbiant

Tradicinis procesinių dokumentų įteikimo vie-
šai paskelbiant modelis implikuoja ribotos ap-
imties procesinės informacijos paskelbimą
spaudoje (CPK 130 str.). Toks procesinių do-
kumentų įteikimo būdas leidžia perduoti la-
bai nedaug informacijos. Be to, jis sąlygiškai
brangus, gerokai brangesnis už įprastą įteiki-
mą. Informacijos įdėjimo spaudoje procedūra
nėra paprasta. Tuo tarpu praktika patvirtina,
kad įteikimas viešai paskelbiant spaudoje, kai
nežinoma dalyvaujančio byloje asmens buvi-
mo vieta, yra fikcija, kuri labai retais atvejais
užtikrina realų dalyvaujančio byloje asmens in-
formavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad tradicinis įteikimas
viešai paskelbiant spaudoje yra gana brangus,
sudėtingas ir jis paprastai neatlieka dalyvau-
jančio byloje asmens, kurio buvimo vieta neži-
noma, realaus informavimo funkcijos, svarsty-
tina galimybė keisti esamą modelį.

Nuo 2006 metų vidurio Nacionalinės teis-
mų administracijos interneto tinklalapyje ak-
tyvintas Lietuvos teismų informacinės sistemos
viešos tvarkaraščių paieškos modulis, kurį pa-
sitelkus viešai skelbiami visų Lietuvos teismų
bylų nagrinėjimo tvarkaraščiai [13]. Toks pro-
cesinės informacijos viešas paskelbimas ne ką
blogiau, o daugeliu aspektų net ir geriau atlie-
ka viešo procesinės informacijos pateikimo
funkciją. Antai visų Lietuvos teismų posėdžių
tvarkaraščių duomenų bazė yra prieinama vi-
sa vienoje vietoje, ji aprūpinta elektronine in-
formacijos ieškos sistema, leidžiančia informa-
ciją rūšiuoti ir filtruoti pagal įvairius kriteri-
jus. Informacija apie būsimus teismų posėdžius
skelbiama nuolat ir yra pasiekiama 24 valan-
das per parą. O laikraščiuose informacija yra

išskaidyta, sudėtinga vykdyti konkrečios domi-
nančios informacijos iešką. Tai sudaro prielai-
das tvirtinti, kad procesinės informacijos vie-
šas paskelbimas internete būtų veiksminges-
nis, nei jos skelbimas spaudoje. Be to, viešo
paskelbimo specialiame interneto tinklalapy-
je kaina yra gerokai mažesnė net už įprastą pa-
što siuntą, ką jau kalbėti apie paskelbimą spau-
doje. Tvarkaraščių duomenų skelbimas inter-
nete vykdomas automatiškai, be papildomo
žmogaus įsikišimo, naudojant LITEKO duome-
nis, kurie ir taip turi būti suvedami į LITEKO,
kad būtų užtikrintas sklandus teismų darbas.
Veikiančią teismų tvarkaraščių viešos paieškos
sistemą būtų galima nesunkiai pritaikyti infor-
macijai apie procesinius dokumentus viešai
skelbti (CPK 130 str. 4 d.). Toks LITEKO pa-
tobulinimas kainuotų nedaug. Šios priežastys
verčia raginti pereiti prie procesinės informa-
cijos viešo skelbimo ne spaudoje, bet specia-
liame interneto tinklalapyje.

Užtikrinant platesnį informacijos pasklidi-
mą, viešas procesinės informacijos skelbimas
galėtų būti atliekamas ne tik internete, bet ir
atitinkamų teismų skelbimų lentose. Skelbimai
teismų skelbimų lentose galėtų būti naudojami
kaip papildoma viešo paskelbimo priemonė.

Informavimas apie rašytinį procesą

Siekiant didinti proceso skaidrumą, naujajame
CPK įtvirtinta bendroji pareiga teismams pra-
nešimais informuoti dalyvaujančius byloje as-
menis apie procesinių dokumentų priėmimo
laiką ir vietą. CPK 133 straipsnio trečiojoje da-
lyje nustatyta, kad rašytinio proceso atveju teis-
mas apie procesinių dokumentų priėmimo lai-
ką ir vietą dalyvaujančius byloje asmenis in-
formuoja pranešimais, išskyrus atvejus, kai
CPK nenumato tokio informavimo. Kadangi
CPK nustato labai mažai šios taisyklės išim-
čių, informavimas apie rašytinį procesą gero-
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kai padidino teismo siunčiamos koresponden-
cijos kiekį, teismų raštinių darbo krūvį ir, be
abejo, teismų pašto išlaidas.

Pradėjus eksploatuoti LITEKO viešos tvar-
karaščių paieškos modulį kyla klausimas, ar bū-
tina išlaidauti ir eikvoti teismo tarnautojų lai-
ką apie rašytinį procesą informuojant praneši-
mais. Iš esmės visa informacija, kuri įrašoma į
pranešimus, jau dabar yra skelbiama viešai in-
ternete. Be to, internete ji operatyviai atnauji-
nama, pasikeitus teisėjų kolegijos sudėčiai ar
procesinio sprendimo priėmimo laikui. O pra-
nešimai paštu dalyvaujančius byloje asmenis pa-
siekia negreitai, jiems parengti ir siųsti reikia
daug lėšų. Šios priežastys sudaro prielaidas ra-
ginti informavimą apie rašytinį procesą taip pat
perkelti į internetą, atsisakant tradiciniais būdais
siunčiamų pranešimų. Praktiškai jokių techno-
loginių pakeitimų ir papildomų investicijų nebe-
reikia. Tereikia įteisinti veikiantį LITEKO viešą
tvarkaraščių paieškos modulį kaip oficialų infor-
mavimą apie rašytinį procesą.

Analogiškai, kaip įteikimo viešai paskel-
biant atveju, papildomai apie rašytinį procesą
informacija galėtų būti skelbiama teismų skel-
bimų lentose.

Tam tikrais CPK numatytais atvejais, kai da-
lyvaujantis byloje asmuo informuojamas apie
rašytinį procesą turint tikslą pasiūlyti jam pa-
teikti atsiliepimą, informacija apie rašytinį pro-
cesą galėtų būti perduodama ir pranešimais
bendra tvarka (paštu ar elektroninėmis prie-
monėmis).

Išvados

Apibendrinant straipsnyje išdėstytas mintis,
tikslinga nurodyti pagrindinius procesinių

dokumentų įteikimo tvarkos tobulinimo pasiū-
lymus:

1. Siūlytina aktyviau plėtoti procesinių do-
kumentų įteikimą elektroninėmis prie-
monėmis, teismų ir proceso dalyvių pro-
cesinių duomenų elektroninius mainus;

2. Sprendžiant įteikimo paštu problemas,
siūlytina teismams glaudžiau bendra-
darbiauti su procesinius dokumentus
įteikiančiomis įmonėmis, vykdyti šių
įmonių darbuotojų mokymus, plėtoti
elektroninį susižinojimą. Procesinių do-
kumentų įteikimo paslaugas siūlytina
pirkti vadovaujantis viešųjų pirkimų
tvarka;

3. Šalims turėtų būti leidžiama pasirinkti,
ar procesinius dokumentus gauti pa-
čioms ar per atstovus, bet procesiniuo-
se dokumentuose vertėtų reikalauti pa-
teikti daugiau duomenų apie atstovą ir
atstovavimo būdą;

4. Siekiant padaryti CPK nuostatas dėl įga-
lioto asmens bendrininkų procesiniams
dokumentams gauti veiksmingesnes,
siūlytina atsisakyti privalomo reikalavi-
mo teismui visų pirma pateikti pasiūly-
mą bendrininkams paskirti tokį įgalio-
tą asmenį patiems;

5. Siekiant atgaivinti kuratoriaus institu-
tą, jį reikėtų įtraukti į valstybės garan-
tuojamos teisinės pagalbos sistemą;

6. Įteikiant procesinius dokumentus viešai
paskelbiant, taip pat informuojant apie
rašytinį procesą, siūlytina pereiti prie in-
formacijos skelbimo specialiame inter-
neto tinklalapyje ir atitinkamų teismų
skelbimų lentose.
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PROBLEMS OF THE SERVICE OF PROCEDURAL DOCUMENTS

Rimantas Simaitis

Summary

Enactment of the new Code of Civil Procedure brought
many novelties in the field of service of the procedu-
ral documents in Lithuania. Some of them came to
life, others remain just useful and interesting ideas
not realized yet. On the other hand three years of the
application of the new Code of Civil Procedure unvei-
led plentitude of problems hidden in the imperfect
text and concepts of the law. Author studies of all
those problems that are topical and makes observa-
tion as well propositions for their salvation.

Some most significant suggestions that may be
noted as main conclusions of the article are the fol-
lowing:

1. Author proposes to put more attention to ra-
pid development of the electronic service of

procedural documents and the electronic
procedural information interchange system;

2. Solving problems connected with service by post it
is suggested for courts to cooperate more closely
with the firms that are enacting the service, to pur-
sue education of their employees, and to develop
the electronic exchange of the feedback data;

3. Reviving the inoperative institution of proce-
dural guardianship author launches the pro-
position to incorporate it to the much lively
legal aid system;

4. It is proposed to use internet as the media for
the official public notification on procedural
information as well as the official channel to
inform parties on written procedure.

Įteikta 2006 m. rugsėjo 13 d.
Priimta publikuoti 2006 m. spalio 13 d.
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