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     Apylinkių teismų teisėjų sąjunga kreipėsi į Teisingumo ministrą Remigijų Šimašių dėl 
jo sudarytos darbo grupės veiklos, kuria ketinama inicijuoti  įstatymų pakeitimus. 
       Savo rašte pažymėjome, kad 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.  
     Rašte nurodėme, kad darbo grupėje svarstomi klausimai, kuriais ketinama keisti 
esamų norminių aktų nuostatas, yra itin svarbūs apylinkių teismams ir jų teisėjams. 
Apgailestavome, kad, neįtraukus į darbo grupę apylinkių teismų teisėjų, nesant viešumo, 
svarstant projektus, atsiranda abejonė dėl darbo grupės veiklos skaidrumo, 
nuogąstaujame, jog ketinama priimti sprendimus, naudingus tik aukštesnių pakopų 
teismams, tuo ignoruojant apylinkių teismų interesus, aktualijas. Išreiškėme nuomonę, 
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.  
     Kiek mums žinoma, vėl svarstoma galimybė padidinti apylinkių teismams darbo 
krūvį, priskiriant nagrinėti civilines bylas, kuriose ieškinio kaina yra jau nebe nuo 100000 
litų, o nuo 150000 litų. 
      Akivaizdu, jog šiuo metu, atsižvelgiant į esamų darbo krūvių realijas, negalima net 
svarstyti galimybės dalį apygardų teismų darbo krūvio perkelti apylinkių teismams.Nėra 
jokių bent kiek suprantamų kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų galima pateisinti tokio 
svarstymo galimybę. 
 



 
 
     Apylinkių teismų teisėjų sąjungos ir Lietuvos teisėjų asociacijos atstovai buvo susitikę 
bendram pasitarimui Panevėžyje, kuriame, be kitų svarstytinų klausimų, buvo vieningos 
nuomonės, kad apylinkių teismams darbo krūvis neturi būti didinamas. 
      Išskyrus Apeliacinio teismo teisėją V.Višinskį, kuris ir informavo apie darbo grupės 
siekį padidinti apylinkių teismams darbo krūvį, nežinome, kokie aukštesniųjų teismų 
teisėjai dar dalyvauja minimos darbo grupės veikloje. Tikėtina, kad šie teisėjai yra ir 
Lietuvos teisėjų asociacijos nariai. 
     Siūlome Lietuvos teisėjų asociacijai, jos valdybai, atvirai išsakyti savo poziciją dėl 
numatomų darbo krūvių didinimo apylinkių teismams. Tuo atveju, jei mūsų organizacijų 
nuomonės dėl negalimumo šiuo metu didinti darbo krūvius apylinkių teismams sutaptų, 
kviestume pasirašyti bendrą dokumentą, kuriuo kreiptumėmės į visas valstybės valdžios 
institucijas, prašydami neinicijuoti jokių norminių aktų, numatančių apylinkių teismų 
darbo krūvių didėjimą.  
     2010 metų teisėjų darbo ataskaitoje nurodomi skaičiai yra gana išraiškingi – pagal 
pateiktus Nacionalinės teismų administracijos skaičiavimus apylinkių teismų darbo 
krūvis yra 75,86, apygardų teismuose – tik 10,97.  
     Manome, kad esami skaičiai papildomo komentaro nereikalauja.  Minima ataskaita 
buvo parengta pagal Teismų veiklos statistinių skaičiavimų metodiką, patvirtintą Teismų 
tarybos 2004-10-08 nutarimu Nr.276.  
     Apylinkių teismų teisėjų sąjungos pozicija yra aiški ir vienareikšmė – dėsime visas 
pastangas užkirsti kelią bet kokiam apylinkių teismų darbo krūvių didinimui. Manome, 
jog mūsų pozicija atitinka visus elementariai suprantamus protingumo ir teisingumo 
kriterijus.  
      Lauksime Lietuvos teisėjų asociacijos nuomonės išsakytu klausimu, esame pasirengę 
paruošti ir galimų bendrai priimamų dokumentų projektus. Tuo pačiu patikiname, kad 
mūsų sąjunga yra atvira ir palankiai nusiteikusi bet kokiam mūsų organizacijų 
bendradarbiavimui tiek apylinkių teismams, tiek visai Lietuvos teismų sistemai rūpimais 
klausimais. 
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