Lyginamasis
projekto variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIO PROCESO KODEKSO 56, 88 IR 1622 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2013 m.

d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126)
1 straipsnis. 56 straipsnio 3 dalies papildymas
Papildyti 56 straipsnį 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Kartu su šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais asmenimis, taip pat su šio
straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis ir šio Kodekso 55 straipsnyje nurodytais asmenimis (kai
atstovaujama juridiniam asmeniui) atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys. Į teismo
posėdį neatvykus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytiems asmenims, taip pat šio
straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims ir šio Kodekso 55 straipsnyje nurodytiems
asmenims (kai atstovaujama juridiniam asmeniui), kiti asmenys byloje atstovauti pagal
pavedimą savarankiškai negali.“
2 straipsnis. 88 straipsnio papildymas 3 dalimi
Papildyti 88 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis nelaikomos ir šiame skyriuje nustatyta tvarka
nepriteisiamos išlaidos už atstovų pagal pavedimą, išskyrus advokatus ir advokatų padėjėjus,
pagalbą teikiant konsultacijas, rengiant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant
bylą.“
Alternatyvus 2 straipsnio variantas:
2 straipsnis. 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pripažinimas netekusiu galios
Pripažinti 88 straipsnio 1 dalies 9 punktą netekusiu galios.
3 straipsnis 1622 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 1622 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip
1. Teismas atideda bylos nagrinėjimą tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame
teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina
išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti
tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių (atostogos, komandiruotė, kitoks
užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis; be to, svarbiomis priežastimis
paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose), taip pat kitais šio
Kodekso numatytais atvejais.
Alternatyvus 3 straipsnio variantas:
3 straipsnis 1622 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 1622 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip
1. Teismas atideda bylos nagrinėjimą tais atvejais, kai negalima nagrinėti bylos tame
teismo posėdyje dėl to, kad neatvyko vertėjas arba kad pareikštas priešieškinis, arba kad būtina
išreikalauti naujus įrodymus, arba kai teismas pasiūlo dalyvaujantiems byloje asmenims pasirūpinti
tinkamu atstovavimu procese, arba dėl kitų svarbių priežasčių (atostogos, komandiruotė, kitoks

užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis; be to, svarbiomis priežastimis
paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose), taip pat kitais šio
Kodekso numatytais atvejais.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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