Pareiškėjas:

_______________________________________________________________
(Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)
_______________________________________________________________
(Asmens kodas / juridinio asmens kodas)
_______________________________________________________________
(Gyv. vietos adresas / buveinės adresas)
_______________________________________________________________
(Tel., el. paštas)

Grupės atstovas:

advokatas Saulius Dambrauskas,
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas
Tel.: +370 68618325

PAREIŠKIMAS DĖL SUTIKIMO BŪTI GRUPĖS NARIU IR PAREIKŠTI TEISMUI GRUPĖS IEŠKINĮ
(GRUPĖS SKUNDĄ)
2018 m. ____________________d.
Atsižvelgiant į tai, kad aš esu Suinteresuota visuomenė, kaip tai numato Konvencijos dėl teisės gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais
nuostatos bei LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas,
atsižvelgiant į tai, kad neteisėtas miškų kirtimas „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje
pažeidžia mano kaip Suinteresuotos visuomenės teises ir teisėtus interesus bei aplinkos apsaugą
reglamentuojančias viešosios teisės normas, taip pat daro didelę žalą Suinteresuotai visuomenei ir Lietuvos
gamtai,
atsižvelgiant į tai, kad miškų kirtimas „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje negali būti
vykdomas nenustačius šių ūkinių veiklų reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms, o neteisėtas miškų kirtimas
turi būti nutrauktas,
______________________________________________________________________________________
manau, jog patenku į sudaromą (ir pildomą) grupę suinteresuotų asmenų, kurie tuo pačiu teisinės gynybos
būdu siekia apginti tapačias materialines teises bei įstatymų saugomus interesus, ir sutinku būti šios grupės
nariu bei pareikšti teismui grupės ieškinį (grupės skundą), kuriuo būtų siekiama (įtraukiant, bet
neapsiribojant):
1) uždrausti atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą ir realią grėsmę žalai atsirasti, t.y. neteisėtai kirsti
miškus „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje;
2) gauti išsamią ir pagrįstą informaciją apie aplinkai reikšmingą ūkinę veiklą ir jos vykdymo pagrindus
bei tai pagrindžiančius dokumentus;
3) apskaičiuoti ir įpareigoti atsakingas institucijas bei asmenis atlyginti per paskutinius 3 metus
padarytą žalą gamtai dėl neteisėtai iškirstų miškų „Natura 2000” teritorijose ir jai artimoje aplinkoje.
Tai, kad patenku į minėtą asmenų grupę, patvirtina su Grupės ieškiniu pateikti įrodymai.
______________________________________________________________________________________
Sutinku, kad grupės atstovu, kuris grupės narių vardu pasirašo grupės ieškinį ir kartu su grupės
advokatu veda grupės ieškinio bylą atstovaudamas visų grupės narių interesams, būtų advokatas Saulius
Dambrauskas.

_________________________

__________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė / pareigos, v.p.)

*2
informacinis priedas
GRUPĖS ATSTOVO IR GRUPĖS NARIŲ PROCESINĖ PADĖTIS, TEISĖS IR PAREIGOS
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (ištrauka)
4414 straipsnis. Grupės atstovo procesinė padėtis, teisės ir pareigos
1. Grupės atstovas yra reikalavimą byloje pareiškiantis ir bylos baigtimi suinteresuotas grupės narys (išskyrus šio
straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį), kuris grupės narių vardu pasirašo ieškinį ir kartu su grupės advokatu veda grupės ieškinio
bylą atstovaudamas visų grupės narių interesams.
2. Grupės atstove gali būti asociacija arba profesinė sąjunga, kai grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš teisinių
santykių, tiesiogiai susijusių su asociacijos arba profesinės sąjungos veiklos tikslais ir sritimi, ir kai ne mažiau kaip dešimt grupės
narių yra asociacijos arba profesinės sąjungos nariai. Šiuo atveju grupės nariais gali būti ne tik asociacijos arba profesinės
sąjungos nariai, tačiau nagrinėjant bylą asociacija arba profesinė sąjunga atstovauja visų grupės narių interesams.
3. Grupės atstovas yra laikomas ieškovu. Bylos nagrinėjimo metu grupės atstovas grupės narių vardu teikia teismui
įrodymus, atsikirtimus, argumentus, reikalavimus ar skundus, naudojasi kitomis šio Kodekso 42 straipsnyje nurodytomis šalių
procesinėmis teisėmis.
4. Grupės atstovas turi visas su bylinėjimosi išlaidų apmokėjimu susijusias teises ir pareigas. Bylinėjimosi išlaidas
apmoka grupės nariai grupės atstovui šio Kodekso 44116 ir 44117 straipsniuose nustatyta tvarka.
5. Grupės atstovas privalo:
1) veikti atsižvelgdamas į grupės narių interesus;
2) priimti grupės narių jam pateiktus įrodymus ir paaiškinimus ir, atsižvelgdamas į jų reikšmę bylai ir bylos nagrinėjimo
stadiją, pateikti juos bylą nagrinėjančiam teismui;
3) atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, pateikti teismui visą informaciją apie su grupės ieškinio byla susijusius
individualaus pobūdžio turtinius grupės narių reikalavimus (jeigu jie reiškiami), kurią jam atskleidė grupės nariai;
4) bendradarbiauti su grupės advokatu ir teikti jam visą turimą su bylos nagrinėjimu susijusią informaciją;
5) informuoti grupės narius apie bylos nagrinėjimo eigą ir byloje atliekamus procesinius veiksmus ir įtraukti grupės
narius priimant sprendimus, turinčius esminės įtakos grupės ieškinio bylos nagrinėjimui. Esminės įtakos bylos nagrinėjimui
turinčiais sprendimais laikomi šio Kodekso 4416 straipsnyje nurodyti sprendimai;
6) sudaryti grupės nariams galimybes susipažinti su duomenimis apie bylinėjimosi išlaidas (visą išlaidų sumą ir
kiekvienam grupės nariui tenkančių išlaidų sumą);
7) atlikti kitas šiame Kodekse nustatytas pareigas.
6. Grupės atstovas pakeičiamas teismo nutartimi, kai:
1) grupės atstovas pateikia teismui kreipimąsi, kuriame nurodo nelaikyti jo grupės atstovu ir siūlo pripažinti grupės
atstovu kitą grupės narį. Šiame kreipimesi nurodomas asmuo, kurį siūloma pripažinti grupės atstovu, kartu pateikiami grupės
nario sutikimas būti grupės atstovu ir įrodymai, kad daugiau kaip pusė visų grupės narių pritaria siūlomai grupės atstovo
kandidatūrai;
2) daugiau kaip pusė visų grupės narių pateikia teismui kreipimąsi dėl grupės atstovo pakeitimo. Šiame kreipimesi turi
būti nurodytas asmuo, kurį grupės nariai siūlo pripažinti grupės atstovu. Kreipimąsi turi pasirašyti jį teikiantys grupės nariai, kartu
su kreipimusi turi būti pateiktas rašytinis asmens, kurį siūloma pripažinti grupės atstovu, sutikimas būti grupės atstovu;
3) šio Kodekso 44113 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju, kai naujas grupės atstovas pateikia daugiau kaip pusės visų
grupės narių rašytinius sutikimus dėl jo pripažinimo grupės atstovu apeliaciniame procese.
7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytą nutartį, kuria pakeičiamas grupės atstovas, teismas viešai paskelbia specialiame
interneto tinklalapyje. Ši nutartis neskundžiama.
8. Kai vadovaujantis šio straipsnio 6 dalimi grupės atstovas pakeičiamas, grupės nariams ir pripažintam naujam grupės
atstovui iki jo pripažinimo atlikti procesiniai veiksmai yra privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi grupės nariams ir buvusiam grupės
atstovui. Dėl grupės atstovo pakeitimo grupės teisiniai santykiai su grupės advokatu nesibaigia.
9. Jeigu grupės nariai nesutaria dėl naujo grupės atstovo kandidatūros arba grupė dėl kitų priežasčių lieka be grupės
atstovo, teismas specialiame interneto tinklalapyje viešai paskelbia, kad grupė nebeturi grupės atstovo, ir nustato ne trumpesnį
negu trisdešimt dienų terminą, per kurį teismui turi būti pateiktas grupės nario kreipimasis dėl jo pripažinimo grupės atstovu ir
įrodymai, kad daugiau kaip pusė visų grupės narių pritaria naujo grupės atstovo kandidatūrai. Jeigu per šį teismo nustatytą
terminą grupės nario kreipimasis dėl pripažinimo grupės atstovu nepateikiamas, teismas grupės ieškinį palieka nenagrinėtą.
4415 straipsnis. Grupės narių procesinė padėtis, teisės ir pareigos
1. Visi grupės nariai laikomi ieškovais. Savo procesines teises ir pareigas, išskyrus šiame skyriuje nurodytas teises ir
pareigas, grupės nariai įgyvendina per grupės atstovą. Grupės nariai grupės ieškinio byloje kiekvienas atskirai negali
savarankiškai vesti bylos ir veikti savo vardu, išskyrus procesą dėl grupės narių pareikštų individualaus pobūdžio turtinių
reikalavimų, kurio metu kiekvienas grupės narys savarankiškai veda bylą dėl jo pareikštų individualaus pobūdžio turtinių
reikalavimų ir veikia savo vardu.
2. Laikoma, kad grupės narys yra prisijungęs prie grupės, kai jis grupės atstovui pateikia šio Kodekso 4413 straipsnio 2
dalies 1 punkte nurodytą pareiškimą.
3. Kiekvienas grupės narys gali raštu pranešti teismui, kad pasitraukia iš grupės. Šia teise grupės narys gali pasinaudoti
tol, kol teismas priima šio Kodekso 4418 straipsnio 5 dalyje nurodytą nutartį, išskyrus šio Kodekso 4416 straipsnio 3 ir 4 dalyse
nurodytus atvejus. Pasitraukimas iš grupės neužkerta pasitraukusiam grupės nariui kelio reikšti individualų ieškinį tuo pačiu
pagrindu ir dėl to paties dalyko.
4. Kai grupės ieškiniu reiškiami ir individualaus pobūdžio turtiniai grupės narių reikalavimai, kiekvienas grupės narys,
išreikšdamas valią būti grupės nariu ir pareikšti ieškinį teismui, privalo grupės atstovui pranešti apie turimą individualaus pobūdžio
turtinį reikalavimą ir pateikti jį pagrindžiančius įrodymus.
5. Grupės narys individualiai gali kreiptis dėl pagal jo individualaus pobūdžio turtinį reikalavimą priimto individualaus
teismo sprendimo grupės ieškinio byloje priverstinio vykdymo.
6. Grupės ieškinyje pareikšti individualaus pobūdžio turtiniai grupės narių reikalavimai nagrinėjami pagal bendrąsias šio
Kodekso taisykles, jeigu kitokių taisyklių nenustatyta šiame skyriuje.
______________

