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1 straipsnis. 44 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą 

žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su 

bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už 

laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo 

lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.“ 

 

2 straipsnis. 44 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių pakeitimas 

Pakeisti 44 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis ir jas išdėstyti taip: 

„4. Kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, 

kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos 

nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas 

už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus 

gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. 

5. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų 

teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 ir 6  dalyjse nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. 

6. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir 

atstovavimo išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo suteiktą pagalbą teikiant konsultacijas, 

rengiant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme. Kitų atstovų pagal 

pavedimą pagalbai patirtos išlaidos neatlyginamos. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas 

sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ 

 

3 straipsnis. 49 straipsnio 3 dalies pakeitimas 

Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) teisme paprastai būna advokatai. Advokato arba 

advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu 

pasirašyta sutartimi. Kitų atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame 

Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Atstovavimo Asmenis, kurie gali 

būti teisme atstovais pagal pavedimą nustato ir jų teisių bei pareigų įforminimą klausimas 

sprendžiamas reglamentuoja Civilinio proceso kodeksoas nustatyta tvarka.“    
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