Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-378

PAVYZDINĖ PRANEŠIMO DĖL GRUPĖS, KURI PAREIŠKĖ GRUPĖS IEŠKINĮ,
PAPILDYMO FORMA

PATVIRTINTA
(Teismo, patvirtinusio pranešimą, pavadinimas)
(Teismo nutarties priėmimo data ir numeris)

PRANEŠIMAS DĖL GRUPĖS, KURI PAREIŠKĖ GRUPĖS IEŠKINĮ, PAPILDYMO
20 __ m. ________________ d.

Informuojame, kad
(nurodyti teismo pavadinimą, nutarties priėmimo datą ir numerį)

buvo priimtas grupės atstovo ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nurodyti grupės atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą), duomenis ryšiams palaikyti: adresą pašto
korespondencijos siuntoms, telefono ir (ar) fakso numerį, el. pašto adresą, kitų elektroninių ryšių priemonių
adresus)

pareikštas grupės ieškinys dėl ___________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
(nurodyti ieškinio pagrindą ir ieškinyje keliamus reikalavimus)

Atsakovas šioje byloje yra _________________________________________________ .
(nurodyti atsakovo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir juridinio asmens kodą)

Grupės ieškinys pareikštas siekiant apginti visų grupės narių interesus.
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pateikti grupės apibūdinimą: apibendrintą informaciją apie grupės narių teisinį statusą, jų skaičių pranešimo
patvirtinimo dieną ir (ar) kitus aktualius duomenis)

Grupės nariais norintys tapti asmenys ne vėliau kaip iki _________________________
___________________________________________________________________________________________
(nurodyti teismo nutartyje dėl grupės ieškinio priėmimo nustatytą terminą grupei papildyti)

turi kreiptis į grupės atstovą ir jam pateikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
(toliau – Civilinio proceso kodeksas) 4413 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą pareiškimą
dėl sutikimo būti grupės nariu ir pareikšti teismui grupės ieškinį. Šis pareiškimas turi būti
pateiktas ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ .
(nurodyti, kaip toks pareiškimas turi būti pateiktas grupės atstovui (registruotu paštu, per pasiuntinių paslaugų
teikėjus, el. paštu ar pan.), adresą pašto korespondencijos siuntoms ir (ar) fakso numerį, el. pašto adresą)

Visa aktuali informacija apie grupės ieškinio bylos nagrinėjimo eigą ir šioje byloje
atliekamus procesinius veiksmus grupės nariams teikiama ____________________________
___________________________________________________________________________ .
(nurodyti tvarką, pagal kurią grupės atstovas teiks nurodytą informaciją)

Grupės atstovas

________________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE GRUPĖS IEŠKINIO NAGRINĖJIMO
PROCESO YPATUMUS
1. Pateikę grupės atstovui Civilinio proceso kodekso 4413 straipsnio 2 dalies 1 punkte
nurodytą pareiškimą ir teismui patvirtinus grupės narių sąrašą, jame nurodyti grupės nariai
laikomi ieškovais grupės ieškinio byloje, tačiau grupės nariai visas savo bendras procesines
teises ir pareigas įgyvendina per grupės atstovą, kuris kartu su grupės advokatu ves grupės
ieškinio bylą ir veiks joje grupės narių vardu. Išimtis taikoma procesui dėl individualaus
pobūdžio turtinių reikalavimų (jeigu tokie buvo pateikti) – šio proceso metu grupės nariai
savarankiškai veda bylą dėl savo pateikto individualaus pobūdžio reikalavimo (reikalavimų) ir
veikia savo vardu.
2. Grupės ieškinio byloje priimti bendri ir tarpiniai teismo sprendimai ir nutartys
privalomi visiems grupės nariams. Jeigu grupės ieškinyje yra reiškiami individualaus
pobūdžio turtiniai grupės narių reikalavimai, grupės ieškinio bylą nagrinėjantis teismas priima
tarpinį sprendimą dėl grupės narius vienijančių faktinių aplinkybių grupės ieškinio byloje.
Remdamasis įsiteisėjusiu tarpiniu sprendimu grupės ieškinio byloje, teismas išsprendžia
kiekvieno grupės nario individualaus pobūdžio turtinius reikalavimus ir priima individualius
sprendimus kiekvienam grupės nariui.
3. Iki tol, kol teismas priima nutartį, kuria patvirtinamas galutinis grupės narių sąrašas,
grupės nariai turi teisę raštu pranešti teismui, kad pasitraukia iš grupės. Šia teise grupės nariai
taip pat gali pasinaudoti, jeigu nesutinka su grupės atstovo siūlymu sudaryti taikos sutartį su
atsakovu ar atsisakyti grupės ieškinio. Pasitraukimas iš grupės neužkerta pasitraukusiam
grupės nariui kelio reikšti individualų ieškinį tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko.
4. Daugiau kaip pusė visų grupės narių turi teisę inicijuoti grupės atstovo pakeitimą ir
nurodyti teismui asmenį, kurį siūlo pripažinti grupės atstovu. Daugiau kaip pusės visų grupės
narių pritarimas taip pat būtinas, kai grupės atstovas keičiamas paties grupės atstovo
iniciatyva ar kai grupės narys Civilinio proceso kodekso 44113 straipsnio 3 dalyje nurodytu
atveju kreipiasi į teismą dėl jo pripažinimo grupės atstovu apeliaciniame procese.
5. Jeigu likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki grupės apeliacinio skundo
padavimo termino pabaigos grupės atstovas yra nepadavęs grupės apeliacinio skundo dėl
pirmosios instancijos teismo grupės ieškinio byloje priimto neįsiteisėjusio bendro sprendimo
arba dėl neįsiteisėjusio tarpinio sprendimo, daugiau kaip pusė visų grupės narių turi teisę
kreiptis į bendrą sprendimą dėl grupės ieškinio arba tarpinį spendimą priėmusį teismą dėl
sprendimo įsiteisėjimo termino atidėjimo ir grupės nario pripažinimo grupės atstovu
apeliaciniame procese.
6. Kiekvienas grupės narys per grupės apeliacinio ar kasacinio skundo padavimo
terminą gali pareikšti, kad atsisako savo, kaip proceso šalies, teisių ir pareigų apeliaciniame ar
kasaciniame procese, įskaitant pareigą atlyginti apeliacinio ar kasacinio proceso bylinėjimosi
išlaidas. Tai galima padaryti įteikiant teismui rašytinį pareiškimą. Pažymėtina, kad apeliacinio
ar kasacinio teismo sprendimas yra bendras visiems grupės nariams, nepaisant to, ar grupės
narys nustatyta tvarka atsisakė savo, kaip proceso šalies, teisių ir pareigų apeliaciniame ar
kasaciniame procese.

