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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TEISINGUMO MINISTRUI 

REMIGIJUI ŠIMAŠIUI      
 

     Apylinkių teismų teisėjų sąjunga yra visuomeninė organizacija, vienijanti šalies apylinkių 

teismų teisėjus. Sąjungos prioritetiniai tikslai yra apylinkių teismų ir jų teisėjų teisių gynimas, 

veikla, nukreipta šių teismų ir teisėjų darbui gerinti. 

     Teisingumo ministras, duodamas interviu vienai iš šalies televizijų, nurodė, jog yra 

sudaryta ministro įsakymu darbo grupė, ruošianti CK, CPK pataisas. Apie tokios darbo grupės 

sudarymą Teisėjų tarybos narių susitikime su Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjais 

minėjo Tarybos narys Vigintas Višinskis , paminėdamas, jog  ruošiami projektai numato 

apylinkių teismams darbo krūvių didėjimą. Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius 

minėto susitikimo metu nurodė, jog darbo grupė buvo sudaryta ne Teisėjų tarybos iniciatyva 

ar pritarimu, jokios informacijos apie minėtos darbo grupės veiklą ir svarstomus projektus 

suteikti negalėjo. 

     Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje informacijos apie tokios darbo grupės 

sudarymą , apie ketinimą projektus pateikti svarstymui Seimui neradome. Neradome viešojoje 

erdvėje ir informacijos apie darbo grupėje svarstomus konkrečius projektus. Kiek mums 

žinoma, apylinkių teismų teisėjai į šią darbo grupę neįtraukti.  

     Akivaizdu, kad darbo grupėje svarstomi klausimai, kuriais ketinama keisti esamų norminių 

aktų nuostatas, yra itin svarbūs apylinkių teismams ir jų teisėjams. Deja, neįtraukus į darbo 

grupę apylinkių teismų teisėjų, nesant viešumo , svarstant projektus, atsiranda abejonė dėl 

darbo grupės veiklos skaidrumo, nuogąstaujame, kad ketinama priimti sprendimus, naudingus 

tik aukštesnių pakopų teismams, tuo ignoruojant apylinkių teismų interesus, aktualijas. 

     Manome, kad, siekiant išvengti bet kokių abejonių ir dviprasmybių dėl sudarytos darbo 

grupės veiklos skaidrumo, siekiant išgirsti ir apylinkių teismų teisėjų nuomonę, esamas 

problemas ir lūkesčius, būtina įtraukti į darbo grupės veiklą ir apylinkių teismų teisėjus.  

     Visam teisėjų korpusui svarbu žinoti ir tai, kokius norminius aktus žadama siūlyti Seimui 

keisti, kokios yra darbo grupės nuostatos vienais ar kitais svarstomų galimų pakeitimų 

klausimais, todėl būtų malonu, jei tokio pobūdžio informacija būtų pateikia viešojoje erdvėje. 

     Tikimės, kad į mūsų nuomonę dėl minėtos darbo grupės sudėties ir darbo viešumo bus 

atsižvelgta. 
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