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1 straipsnis. Įstatymo papildymas devintuoju1 skirsniu
Papildyti Įstatymą devintuoju1 skirsniu:
„DEVINTASIS1 SKIRSNIS
2008 M. GRUODŽIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 4/2009 DĖL
JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, TEISMO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR
VYKDYMO BEI BENDRADARBIAVIMO IŠLAIKYMO PRIEVOLIŲ SRITYJE
ĮGYVENDINIMAS
311 straipsnis. Su išlaikymo prievolėmis susijusių bylų nagrinėjimas
1. Su išlaikymo prievolėmis susijusios bylos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka tiek, kiek 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų
pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau šiame
skirsnyje – Reglamentas (EB) Nr. 4/2009) ir šis įstatymas nenustato kitaip.
2. Šio įstatymo 312, 313 straipsniai taikomi tik teismo sprendimams, priimtiems
valstybėje narėje, kuriai privalomas 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas dėl išlaikymo
prievolėms taikytinos teisės.
3. Šio įstatymo 314 straipsnis taikomas tik teismo sprendimams, priimtiems valstybėje
narėje, kuriai neprivalomas 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas dėl išlaikymo
prievolėms taikytinos teisės.
312 straipsnis. Teismo sprendimų peržiūra
1. Teismo procese dėl išlaikymo prievolių nedalyvavęs atsakovas turi teisę kreiptis dėl
Lietuvos Respublikoje priimto teismo sprendimo dėl išlaikymo prievolių peržiūros, jeigu yra
Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai. Teismo sprendimą dėl
išlaikymo prievolių peržiūri šį sprendimą priėmęs teismas.
2. Priėmęs prašymą peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių, teismas šio
prašymo ir jo priedų kopijas persiunčia ieškovui ir informuoja, kad šis per keturiolika dienų
nuo prašymo išsiuntimo privalo raštu pateikti atsiliepimą į prašymą.
3. Prašymą peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių teismas nagrinėja
rašytinio proceso tvarka. Teismas, nusprendęs, kad tai yra būtina, paskiria žodinį prašymo
peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių nagrinėjimą. Paduotą prašymą peržiūrėti
teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per keturiolika
dienų nuo termino pateikti atsiliepimą į prašymą pabaigos dienos ir priima nutartį dėl vieno iš
Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų sprendimų.
313 straipsnis. Teismo sprendimų, priimtų valstybėje narėje, kuriai privalomas
2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas dėl išlaikymo prievolėms
taikytinos teisės, vykdymo tvarka
1. Reglamento (EB) Nr. 4/2009 21 straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus dėl

atsisakymo visiškai arba iš dalies vykdyti kilmės teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių
nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas. Šie prašymai nagrinėjami mutatis mutandis taikant šio
įstatymo 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatas.
2. Reglamento (EB) Nr. 4/2009 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus prašymus dėl kilmės
teismo sprendimo dėl išlaikymo prievolių vykdymo sustabdymo visiškai arba iš dalies
nagrinėja vykdymo vietos apylinkės teismas.
314 straipsnis. Teismo sprendimų, priimtų valstybėje narėje, kuriai neprivalomas
2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas dėl išlaikymo prievolėms
taikytinos teisės, vykdymo tvarka
1. Prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009
27 straipsnio 1 dalį ir skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal Reglamento
(EB) Nr. 4/2009 32 straipsnio 2 dalį nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas. Šie prašymai ir
skundai nagrinėjami mutatis mutandis taikant šio įstatymo 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių
nuostatas. Lietuvos apeliacinis teismas, nusprendęs, kad tai yra būtina, paskiria žodinį
prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 27
straipsnio 1 dalį nagrinėjimą.
2. Jeigu Lietuvos apeliacinis teismas nustato Reglamento (EB) Nr. 4/2009 28 straipsnio
1 dalies b punkte nurodyto išrašo pateikimo terminą (Reglamento (EB) Nr. 4/2009 29
straipsnio 1 dalis), šis terminas negali būti trumpesnis kaip septynios dienos.
3. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kurią Lietuvos apeliacinis teismas priima
išnagrinėjęs skundą dėl sprendimo dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, gali
būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Šiems skundams
nagrinėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytos bylų proceso
kasaciniame teisme taisyklės taikomos tiek, kiek Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 ir šis
įstatymas nenustato kitaip. Priimtas kasacinis skundas prioriteto tvarka įrašomas į Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą. Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas nustato ne ilgesnį kaip keturiolikos dienų terminą atsiliepimams į kasacinį skundą
pateikti. Pranešime apie kasacinio skundo įrašymą į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine
tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio
7 dalis) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praneša šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems
asmenims apie nustatytą terminą atsiliepimams į kasacinį skundą pateikti. Atsiliepimus į
kasacinį skundą šalys privalo, o kiti byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę raštu pateikti per
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytą terminą. Šis terminas skaičiuojamas nuo skundo
įrašymo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.
315 straipsnis. Centrinė institucija ir kitos kompetentingos institucijos
1. Centrinė institucija Reglamente (EB) Nr. 4/2009 nustatytoms funkcijoms atlikti
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 4/2009 49 straipsnio 1 dalimi yra Vilniaus valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.
2. Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo
prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Reglamento (EB) Nr. 4/2009 51
straipsnyje nurodytas centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo
administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
3. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, gavusi šio straipsnio 2
dalyje numatytą prašymą, jį nedelsdama perduoda Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia informaciją prašančiajai centrinei institucijai
tiesiogiai Reglamento (EB) Nr. 4/2009 58 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat atlieka kitas
Reglamento (EB) Nr. 4/2009 58 straipsnio 3–9 dalyse nurodytas funkcijas.
4. Kai aplinkybės reikalauja, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas dėl
Reglamento (EB) Nr. 4/2009 56 straipsnyje nurodytų prašymų užtikrinamas Lietuvos

Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek šis
įstatymas ir Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 nenustato kitaip. Kai nagrinėjant Reglamento (EB)
Nr. 4/2009 56 straipsnyje nurodytus prašymus paaiškėja, kad pareiškėjui reikalinga valstybės
garantuojama teisinė pagalba, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos institucijos perduoda
pareiškėjo prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą tiesiogiai
kompetentingoms valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančioms institucijoms.
5. Atlikdamos Reglamente (EB) Nr. 4/2009 nustatytas centrinės institucijos funkcijas,
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Vaikų išlaikymo fondo
administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turi teisę neatlygintinai gauti iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, kadastrų ir registrų duomenis, reikalingus
Reglamente (EB) Nr. 4/2009 nustatytoms funkcijoms atlikti, kad ir kokia būtų jų pateikimo
forma ir būdas, apie asmens turtą, sąskaitas, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą, taip pat kitus
duomenis, reikalingus Reglamente (EB) Nr. 4/2009 nustatytoms funkcijoms atlikti. Vilniaus
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Vaikų išlaikymo fondo administracija
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautus duomenis privalo naudoti tik
Reglamente (EB) Nr. 4/2009 nustatytoms funkcijoms atlikti, nepažeisdamos Reglamento (EB)
Nr. 4/2009, ypač 53, 61, 62, 63 straipsnių, nuostatų, taip pat privalo laikytis Lietuvos
Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių prieigą prie asmens duomenų, jų naudojimą ir
perdavimą, reikalavimų.
316 straipsnis. Kalbos
Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 28
straipsnio 1 dalies c punktą, 40 straipsnio 3 dalį ir 59 straipsnio 1 dalį yra lietuvių kalba ir
anglų kalba.“
2 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas 8 punktu
Papildyti Įstatymo priedą 8 punktu:
„8. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos,
taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo
prievolių srityje (OL 2009 L 7, p. 1).“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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