
                 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJA-DISKUSIJA  

GRUPĖS IEŠKINYS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 
2015 m. sausio 1 d. įsigalios Civilinio proceso kodekso papildymai, reglamentuosiantys Lietuvos teisėje 
visiškai naują institutą – grupės ieškinį. Kodekso nuostatos buvo papildytos siekiant sudaryti realias 
teisines galimybes didelių subjektų grupių pažeistų teisių efektyviam gynimui teisme pareiškiant vieną 
bendrą ieškinį. Pasaulyje grupės ieškiniai yra ypač populiarūs vartotojų teisių apsaugos, konkurencijos, 
aplinkos apsaugos ir kitose srityse. 
 
Lietuvos teisės sistemai naujas institutas atneš ne tik galimybes, bet iškels ir ne vieną probleminį klausimą. 
Todėl konferencijos-diskusijos metu teisės mokslininkai ir praktikai pristatys grupės ieškinio instituto 
specifiką, pasidalins savo patirtimi ir įžvalgomis bei atskleis grupės ieškinio pagrindinius privalumus ir 
trūkumus. Diskusijos metu bus siekiama identifikuoti, kokie iššūkiai laukia šalių bei teismų pradėjus taikyti 
naujas Civilinio proceso kodekso nuostatas, taip pat kokių praktinio teisės taikymo priemonių bus 
reikalinga imtis, kad grupės ieškinio institutas taptų ne deklaratyvia, o realia ir efektyvia galimybe didelei 
grupei nukentėjusių asmenų paprasčiau apginti savo teises teisme.  
 

KONFERENCIJOS-DISKUSIJOS PROGRAMA 
08:30 – 09:00 Dalyvių registracija. 

09:00 – 09:10 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sveikinimo žodis. 

Juozas Bernatonis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. 

09:10 – 09:30 Įvadinis konferencijos pranešimas: Grupės ieškinio instituto pagrindiniai bruožai. 

Akademikas Valentinas Mikelėnas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros 

profesorius, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene partneris. 

09:30 – 11:00 Locus standi, grupės ieškinio pareiškimo sąlygos bei grupės ieškinio ypatumai pirmosios instancijos 

teisme. 

Akademikas Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros 

profesorius, Civilinio proceso ir romėnų teisės instituto vadovas. 

Artūras Driukas, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas. 

Dr. Danguolė Bublienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė, 

advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ asocijuota partnerė. 

Dr. Eglė Zemlytė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė, advokatų 

kontoros Tark Grunte Sutkiene advokatė. 

11:00 – 11:30 Kavos pertrauka. 

11:30 – 12:30 Grupės ieškinio ypatumai apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme, vykdymo procese.  

Egidijus Laužikas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius, Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas. 

Dr. Rimvydas Norkus, Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros profesorius, Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas. 

Inga Karalienė, Lietuvos antstolių rūmų atstovas, antstolė. 

12:30 – 13:00 Diskusija ir konferencijos-diskusijos moderatoriaus akademiko Valentino Mikelėno baigiamasis žodis. 

 

Nepamirškite renginio laiką rezervuotis ir anksto! 

Laikas: 2015 m. sausio 16 d. (penktadienis) 9 val.  
Vieta: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos konferencijų salė, Gedimino pr. 30/1, Vilnius 
Trukmė: 4 val. 
Registracija: el. paštu giedre.stalioraitiene@tgslegal.com iki sausio 14 d. (trečiadienio) 17 val. Renginys yra 
nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Telefonas pasiteiravimui (8 5) 274 24 00. 
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