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DĖL APELIACINIO SKUNDO NUORAE;O SIUNTIMO 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas siunčia dalyvaujantiems byloje asmenims ieškovės 

Jevgenijos Stoilik apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-07 
sprendimo ir jo priedų nuorašus. Šalys per dvidešimt dienų nuo apeliacinio skundo kopijų 
išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos privalo, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys turi 
teisę raštu pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto 
apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo. Atsiliepimai į apeliacinį skundą paduodami per 
pirmosios instancijos teismą (CPK 318 str. 1 d.). 

Atsiliepimai ir jlĮ priedai turi atitikti CPK 111, 113 ir 114 straipsnių reikalavimus, taip pat 
atitinkamas CPK 306 straipsnio nuostatas (CPK 3 str. 6 d.). Teismui reikia pateikti tiek 
atsiliepimų nuorašų, kad po vieną tektų apeliantui ir prie apeliacinio skundo prisidėjusiam 
asmeniui (CPK 318 str. 2 d.). Atsiliepimų priedų pateikiamas toks pat skaičius, kaip ir atsiliepimų, 
išskyrus atvejus, kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje 
asmenims. Atsiliepimų priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 318 str. 
2 d.). 

Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti 

pateikti pirmosios instancijos teisme, taip pat apeliaciniame (-iuose ) skunde (-uose) ir atsiliepime į jį 
Guos), išskyrus CPK 314 straipsnyje numatytas išimtis. 

Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 
straipsnyje nurodytas išimtis (CPK 321 str. 1 d.). Dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepime į 
apeliacinį skundą gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis 
prašymas teismui nėra privalomas (CPK 322 8tr.). 

Rašytinio bylos nagrinėjimo atvejais dalyvaujantys byloje asmenys į teismo posėdį 
nekviečiami ir teismo posėdis vyksta jiems nedalyvaujant (LR CPK 319 str. 3 d.). Bylą nagrinėjant 
rašytinio proceso tvarka, byloje dalyvaujantiems asmenims pranešimai nesiunčiami, o informaciją 
apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį galima rasti specialiame interneto 
tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje" Vieša tvarkaraščių paieška". Šią informaciją taip pat teikia 
Klaipėdos apygardos teismo raštinė. 

Žodinio bylos nagrinėjimo atvejais, byloje dalyvaujantys asmenys bus informuojami 
įteikiant jiems pranešimą CPK 117-132 straipsniuose nustatyta tvarka. 

Asmuo, priėmęs siunčiamus procesinius dokumentus kai adresato nebuvo, privalo esant pirmai 
galimybei įteikti juos adresatui (CPK 123 str 5 d.). 

PRIDEDAMA. Apeliacinio skundo nuorašas, 1 lapas. 
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