Lyginamasis
projekto variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIO PROCESO KODEKSO 80 STRAIPSNIO 1 DALIES, 85 STRAIPSNIO,
93 STRAIPSNIO 2 DALIES, 111 STRAIPSNIO, 133 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 135
STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2013 m.

d., Nr.
Vilnius

(Žin., 2002, Nr. 36-1340)
1 straipsnis. 80 straipsnio 1 dalies papildymas
1. Papildyti 80 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:
„5) bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo – vieno šimto litų;“.
2. Buvusius 80 straipsnio 1 dalies 5, 6, 7, 8 punktus laikyti atitinkamai 6, 7, 8, 9
punktais.
2 straipsnis. 85 straipsnio 2 dalies pakeitimas
1. Pripažinti netekusiu galios 85 straipsnio 1 dalies 8 punktą.
„8) bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo – pagal reikalaujamą priteisti sumą;
2. Pakeisti 85 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:
„2. Ieškinio sumą, išskyrus ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo, nurodo
ieškovas. Tuo atveju, jeigu nurodyta suma aiškiai neatitinka tikrosios išreikalaujamo turto vertės,
ieškinio sumą rašytinio proceso tvarka nustato teismas.
3 straipsnis. 93 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 93 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:
„2. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos
priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų turtinio ir neturtinio pobūdžio reikalavimų,
daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų turtinio ir neturtinio pobūdžio ieškinio
reikalavimų daliai.“
4 straipsnis. 111 straipsnio papildymas
1. Papildyti 111 straipsnį nauja 6 dalimi:
„6. Jei dalyvaujančio byloje asmens procesinis dokumentas, neįskaitant priedų
sąrašo, yra didesnis kaip dešimt lapų, jame turi būti pateikiama procesinio dokumento
santrauka.“
2. Buvusią 111 straipsnio 6 dalį laikyti atitinkamai 7 dalimi.
5 straipsnis. 133 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 133 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:
„3. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą,
laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš
septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus šio Kodekso numatytus atvejus, kai
dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo
raštinė. Kai rašytinio proceso tvarka nagrinėjami kiti procesiniai klausimai, dalyvaujantiems byloje
asmenims apie teismo posėdį pranešama tik šio Kodekso numatytais atvejais.“

6 straipsnis. 135 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
1. Pakeisti 135 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas. Į bendrą visų reikalavimų sumą
neturtinės žalos dydis neįtraukiamas, o ieškovo pageidavimu gali būti nurodomas atskirai;“.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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