
Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Danguolė BUBLIENĖ, Salvija KAVALNĖ, Eglė ZEMLYTĖ 
 

 
VEIKSNIŲ, DARANČIŲ  ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS 
VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: civilinio proceso kodekso 
pakeitimų atvejų analizė 
 

Mokslo studija 



Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
2 

 

 
VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: 
CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMŲ ATVEJŲ ANALIZĖ 
 

Monografija 
 

 
 
 
 
Autoriai - Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojai:  
 

Danguolė BUBLIENĖ 
 
 
 
 
 
Salvija KAVALNĖ 
 
 
 
 
Eglė ZEMLYTĖ 
 

 

Įvadas (kartu su Salvija Kavalne ir Egle Zemlyte); I dalies 3 
skyrius; II dalies 3.2 poskyris; III dalis (kartu su Salvija 
Kavalne ir Egle Zemlyte). 
 
Įvadas (kartu su Danguole Bubliene ir Egle Zemlyte); I 
dalies 1 ir 2 skyriai; II dalies 3.3 poskyris; III dalis (kartu su 
Danguole Bubliene ir Egle Zemlyte). 
 
 
Įvadas (kartu su Danguole Bubliene ir Salvija Kavalne); II 
dalies 1, 2 skyriai ir 3.1 poskyris; III dalis (kartu su Danguole 
Bubliene ir Salvija Kavalne). 

 
 
 
 
 
Recenzentai:  
 
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius (VU) 
Doc. dr. Dalia Vasarienė (MRU) 

 
 
 
 
 

 
Ankštoji g. 1 A, LT-01109  Vilnius 
Tel./faks. (+370 5 ) 249 75 91 
info@teise.org, www.teise.org 
 
 

ISBN  978-9986-704-53-9  (Internetinis/ online) 

        © Lietuvos teisės institutas, 2018 

mailto:info@teise.org
http://www.teise.org/


Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
3 

 
 
TURINYS 
 
SANTRUMPOS ............................................................................................................................ 5 

ĮVADAS ......................................................................................................................................... 7 

I. CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMO VERTINIMAS .............................................. 11 

1. Bendroji civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo apžvalga ....................................................... 11 

2. Taikytinų civilinės justicijos vertinimo kriterijų identifikavimas ..................................................... 21 

2.1. Nepriklausomumo kriterijus ..................................................................................................... 22 

2.2. Našumo kriterijus ...................................................................................................................... 24 

2.3. Kokybės kriterijus ...................................................................................................................... 26 

2.4. Civilinio proceso kodekso pakeitimų vieta veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, kontekste ir kai kurie metodologiniai pastebėjimai ............................................. 30 

3. Lietuvos padėtis civilinės justicijos veiksmingumo vertinime ......................................................... 32 

II. LIETUVOS CPK PAKEITIMŲ VEIKSMINGUMO ANALIZĖ .......................................... 41 

1. Bendroji CPK pakeitimų analizė ....................................................................................................... 41 

2. CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, identifikavimas ..................... 46 

3. Esminių CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, analizė .................... 46 

3.1. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimų įtaka civilinės justicijos veiksmingumui ....................... 47 

3.1.1. Žyminis mokestis ir civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kriterijai ................................................. 47 

3.1.2. Žyminio mokesčio pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimo rodikliai.................... 48 

3.1.3. Žyminio mokesčio pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimo šaltiniai ir juose 
esantys duomenys .................................................................................................................................................................... 50 

3.1.4. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimams keliami tikslai ................................................................................... 51 

3.1.5. Žyminio mokesčio pakeitimų poveikio įvertinimui reikšmingi bylų nagrinėjimo rodikliai ...................... 55 

3.1.6. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimų konkrečiose bylose poveikio civilinės justicijos veiksmingumui 
vertinimas .................................................................................................................................................................................. 57 

3.2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų nustatymo įtaka civilinės justicijos  
    veiksmingumui ................................................................................................................................................. 62 

3.2.1. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai ..................................................................................................... 62 

3.2.2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio analizė, pokyčių tikslas ....................... 69 

3.2.3. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtaka civilinės justicijos 
veiksmingumui ......................................................................................................................................................................... 74 

3.3. Apeliacinio proceso instituto pakeitimų įtaka civilinio proceso veiksmingumui ..................... 86 

3.3.1. Apeliacijos vieta civilinės justicijos sistemoje ir jos reikšmė civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo 
kontekste ................................................................................................................................................................................... 86 

3.3.2. Konkrečių CPK normų, reguliuojančių apeliacinį procesą, pakeitimų tikslai ir įtaka civilinės justicijos 
veiksmingumui ......................................................................................................................................................................... 89 

III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .................................................................................. 104 

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS ................................................................................................................ 108 

PRIEDAI .................................................................................................................................... 113 



Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
4 

1 priedas. CPK pakeitimus apibendrinanti lentelė .............................................................................. 113 

2 priedas. Veiksmingumo kriterijų ir rodiklių lentelė ......................................................................... 119 

3 priedas. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimai (CPK 80 str.) .......................................................... 122 

4 priedas. Atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindų kaita .............................................................. 128 

5 priedas. Viešųjų pirkimų skaičiaus ir viešųjų pirkimų bylų palyginimo lentelė .............................. 130 

6 priedas. Viešųjų pirkimų bylų skaičius atskiruose apygardų teismuose ......................................... 131 

SUMMARY ................................................................................................................................. 133 

 



Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
5 

 

SANTRUMPOS 
 
 

SANTRUMPA PAAIŠKINIMAS 

Aprašas Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 11 d. įsakymu 
Nr. 48-24  

CCJE Konsultacinė Europos teisėjų taryba 

CEPEJ arba Komisija Europos veiksmingo teisingumo komisija  

CPK Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-
1340), įsigaliojęs 2003 m. sausio 1 d. 

CPK patvirtinimo 
įstatymas 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 

CPK komentaras Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. I dalis. 
Bendrosios nuostatos. Vilnius: Justitia, 2004 

CPK vadovėlis Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė. I tomas. 
Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2003 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

EK Europos Komisija 

ES Europos Sąjunga 

ES teisingumo rezultatų 
suvestinė 

EU Justice Scoreboard 

EŽTK Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 

FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

http://www.infolex.lt/ta/77554
http://www.infolex.lt/ta/77554
http://www.infolex.lt/ta/85779
http://www.infolex.lt/ta/85779


Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
6 

SANTRUMPA PAAIŠKINIMAS 

JK Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

LRKT Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

LRS Lietuvos Respublikos Seimas 

LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

ND Nėra duomenų 

NTA Nacionalinė teismų administracija 

SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

Tyrimas Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: 
Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

TM arba Teisingumo 
ministerija 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

TPĮ Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas  

Viešųjų pirkimų 
įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas  

VPT Viešųjų pirkimų tarnyba 

 
 

  

http://www.infolex.lt/ta/40606


Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
7 

ĮVADAS 
 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos1 (toliau – EŽTK) 6 straipsnis reikalauja, kad 
valstybės įsteigtų nepriklausomus ir nešališkus teismus bei skatintų veiksmingų teismo procedūrų 
vykdymą. Šis įsipareigojimas įgyvendinamas, kai teisėjams sudaromos sąlygos teisingai ir teisėtai vykdyti 
teisingumą. Kokybiškas teismo sprendimas yra toks, kuris įtvirtina teisingą bylos baigtį, priimamas 
teisingai, per įmanomai trumpiausią laiką ir yra galutinis. 
 
Civilinė justicija2 iš esmės laikoma konservatyvia ir lėtai besikeičiančia disciplina3. Tačiau pastaruoju metu 
nemažai valstybių stengiasi peržiūrėti, reformuoti savo civilinės justicijos sistemą, ieškodamos sprendimų, 
įgalinančių pagreitinti civilinį procesą ir padaryti jį labiau prieinamą4. Toks dėmesys civilinei justicijai 
neatsitiktinis, nes kaip nurodoma teisės doktrinoje, jei teisė laikytina skeletu, palaikančiu liberalias 
demokratijas, tai civilinė justicija yra raumenys ir raiščiai, be kurių šis skeletas negalėtų tinkamai veikti5. 
 
Nors praktiškai kiekvienas teisininkas yra girdėjęs tris pagrindinius postulatus, susijusius su civiline 
justicija: civilinė justicija yra lėta ir neprieinama, o teismai yra pernelyg perkrauti6, visgi tik visai neseniai 
pradėti rinkti duomenys ir informacija, susiję su civiline justicija7, ir imtas siauriau ar plačiau vertinti jos 
veiksmingumas. Teisės doktrinoje iki šiol civilinės justicijos veiksmingumo tema nėra populiari. Civilinės 
justicijos vertinimas pasitelkiant konkrečius kiekybinius ir kokybinius rodiklius daugeliui net nėra 
priimtinas vien dėl to, kad tariamai supriešina dvi vertybes: greitą procesą (sąnaudų taupymą) ir teisę į 
teisingą procesą. Teisės doktrinoje dažnai pabrėžiama, kad siekis pagreitinti procesą neturi paneigti 
esminio civilinės justicijos tikslo – teisingai išnagrinėti bylą. Tuo tarpu ekonominis vertinimas dažniausiai 
padiktuoja sąnaudų vertinimo, ekonomiškumo kryptį.  
 
Todėl, nepaneigiant teisės į teisingumą, civilinės justicijos veiksmingumo vertinimas bus nuolatinė 
atsakymo į klausimą – koks galimas geriausias kompromisas tarp greito ir efektyvaus sąnaudų prasme 
proceso ir teisės į teisingumą kokybės – paieška.   
 
Civilinės justicijos veiksmingumas gali būti matuojamas ir nustatomas vadovaujantis įvairiais kriterijais ir 
juos detalizuojančiais rodikliais. Civilinio proceso teisinis reguliavimas ir jo reformos, kuriomis siekiama 
paspartinti civilinių bylų nagrinėjimą ir kartu padaryti jį profesionalesnį, yra vienas iš veiksnių, darančių 
itin didelę įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. Vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (toliau – EBPO) 8  tyrimo duomenimis, civilinio proceso reguliavimas daro 

                                                 
1  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 11, su papildomais 

protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7 // Valstybės žinios, 2000-11-10, Nr. 96-3016.  
2 Civilinės justicijos sąvoką Tyrimo autorės supranta plačiai ir netapatina jos vien tik su CPK arba vien tik teisminės 

valdžios veikla. 
3 Van Rhee C. H., Uzelac A. Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia: 

Antwerp, Oxford, Portland, 2008, p. 1.  
4 Kaip rodo atlikti tyrimai, bent pastaruoju dvidešimties metų laikotarpiu nemažai ES valstybių narių ėmėsi vienokio ar 

kitokio nacionalinio civilinio proceso ar teismų sistemos reformavimo (žr. The 2017 EU Justice Scoreboard, p. 4, 

Figure 1, kur nurodoma, kad net 13 ES valstybių narių padarė procesines reformas, taip pat The 2018 EU Justice 

Scoreboard, p. 4, Figure 1, kur nurodoma, kad net 18 valstybių 2017 metais atliko reformas proceso srityje). 
5 Genn H. Judging civil justice. Cambridge university press, 2009, p. 2.  
6 Van Rhee C. H., Uzelac A. Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia: 

Antwerp, Oxford, Portland, 2008, p. 1, 2.  
7 Kaip nurodo P. Albers, viena iš problemų, su kuria pirmiausia susidūrė CEPEJ, tai vertinimo metodologijos nebuvimas 

ir jos apibrėžimo poreikis, terminologijos skirtingumas ir jos suvienodinimo poreikis bei duomenų trūkumas (žr. Van 

Rhee C. H., Uzelac A. Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia: 

Antwerp, Oxford, Portland, 2008, p. 10–12).   
8 Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. OECD Economic Policy Papers. 2013, No 5. 

Prieiga per internetą: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k44x00md5g8-

en.pdf?expires=1519129346&id=id&accname=guest&checksum=955D824F663F0B9BCDA6AB76DC672D88>.  

 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k44x00md5g8-en.pdf?expires=1519129346&id=id&accname=guest&checksum=955D824F663F0B9BCDA6AB76DC672D88
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k44x00md5g8-en.pdf?expires=1519129346&id=id&accname=guest&checksum=955D824F663F0B9BCDA6AB76DC672D88
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neabejotiną įtaką vienam iš esminių civilinės justicijos veiksmingumo rodiklių – proceso trukmei, taip pat 
tokiems veiksmingumo vertinimo rodikliams kaip bylų skaičius (bylų srautas, kuriam įtaką daro įvairios 
bylų srauto subalansavimo priemonės, pvz., alternatyvių ginčo sprendimo būdų prieinamumas ir pan.), 
teisminės gynybos prieinamumas (įskaitant bylinėjimosi kaštus, atstovavimo institutą) ir kt.  
 
Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (toliau – CCJE) nuomonėje Nr. 11 (2008) dėl teismų sprendimų 
kokybės nurodoma, kad teismų sprendimai pirmiausia grindžiami įstatymų leidžiamosios valdžios 
priimtais įstatymais. Šie teisės šaltiniai ne tik nustato teismų sistemos klientų teises ir veikas, bet ir teismų 
sprendimų priėmimo procesą. Taigi įstatymų leidžiamosios valdžios pasirinkimas daro įtaką teismuose 
nagrinėjamų bylų pobūdžiui ir apimčiai bei jų nagrinėjimo procesui. Teismų sprendimų kokybę gali 
paveikti ir pernelyg dažnos įstatymų pataisos, netinkami įstatymų projektai ar įstatymų turinio netikslumai 
ir teismo proceso trūkumai. Todėl CCJE mano, kad valstybių parlamentai turėtų tinkamai įvertinti ir 
kontroliuoti galiojančių teisės aktų ir įstatymų projektų poveikį teismų sistemai bei priimti atitinkamas 
pereinamąsias ir procesines nuostatas, kurios užtikrintų tinkamą šių teisės aktų įgyvendinimą priimant 
kokybiškus teismų sprendimus9. 
 
Seniai žinomas posakis „lėtas teisingumas – blogas teisingumas“ išreiškia tą civilinės justicijos problemą, 
kuriai vaistų ieškoma ne tik Lietuvoje, kitose valstybėse, bet ir ES bei tarptautiniu lygiu. Tačiau tokių 
vaistų paieška, kai civilinio proceso taisyklės keičiamos išsamiai ir nuosekliai neįvertinus pasekmių ir 
veiksnių, sąlygojusių atitinkamą civilinio proceso normų veikimo rezultatą, gali duoti priešingą efektą – 
neigiamai paveikti civilinio proceso veiksmingumą. Dažnas civilinio proceso normų, o ypač kodifikuotų 
teisės normų, keitimas, kai nespėjama suformuluoti teisės taikymo taisyklių, nepatikrinus jų veikimo 
praktikoje, gali sukurti naujų problemų, o ne padėti spręsti problemą iš esmės. Kodifikuoto teisės akto 
galiojimo ir veikimo stabilumo neužtikrinimas, be abejonės, turi įtakos teisės akto kokybei, teisinio 
reguliavimo nuspėjamumui ir kartu teisiniam tikrumui. Be to, toks keitimas gali sukurti papildomas 
didesnes ar mažesnes sąnaudas, nes prie kiekvieno pasikeitimo turi prisitaikyti ne tik teisinė visuomenė, 
bet ir likusi visuomenės dalis.      
 
Esmines civilinės justicijos taisykles įtvirtinantis Lietuvos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) buvo 
priimtas 2002 m. vasario 28 d. ir įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. Taigi naujuoju CPK įtvirtinta civilinės 
justicijos sistema veikia beveik 15 metų. Per šį laikotarpį CPK buvo keistas 58 kartus10 (žr. 1 lentelę). 
Skaičiuojant vidutiniškai per vienerius metus buvo priimama po 3,87 įstatymo, keičiančio CPK. Pirmasis 
CPK pakeitimas buvo padarytas praktiškai po kelių mėnesių nuo CPK įsigaliojimo, tačiau pirmaisiais 
CPK galiojimo metais CPK pakeitimų santykinai buvo nedaug, daugiau nei pusė – 31 iš 58 – pakeitimų 
buvo atlikti per pastaruosius ketverius metus (nuo 2014 m. pradžios iki 2018 m. gegužės 1 d.). Taigi 
Lietuvos pavyzdys vargiai patvirtina nuostatą, kad civilinės justicijos dalykas yra konservatyvus ir lėtai 
besikeičiantis. 
 
Preziumuotina, kad pats CPK priėmimas buvo ženklus teigiamas kokybinis pokytis civilinėje justicijoje ir 
prisidėjo prie civilinės justicijos veiksmingumo gerinimo. Nepaneigiant, kad civilinio proceso normų 
pakeitimai tokioje jaunoje valstybėje kaip Lietuva iš esmės būtini siekiant kuo greičiau surasti efektyviausią 
ir teisingiausią civilinio proceso modelį, tačiau per 15 metų CPK pakeitus net 58 kartus, keltinas klausimas, 
ar ir toliau CPK keičiamas civilinės justicijos veiksmingumo gerinimo linkme. Sistemiškai CPK pakeitimai 
iki šiol nebuvo tirti. Lietuvoje kol kas nebuvo atlikta ir detalaus tyrimo, apibrėžiančio civilinės justicijos 
veiksmingumo kriterijus. Buvo vertinami atskiri CPK pakeitimai tam tikro instituto aspektu11, tiriamas 

                                                 
9 Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 11 (2008) dėl teismų sprendimų kokybės. Prieiga per 

internetą:  <https://rm.coe.int/16807481d7>.  
10 2018 m. gegužės 1 d. duomenys. 
11 Pavyzdžiui, Nekrošius V. Sprendimas už akių – ar rastas kompromisas? // Teisė, 2017, t. 104 – straipsnyje analizuoti 

2016 m. lapkričio 8 d. priimti CPK pakeitimai, susiję̨ su sprendimo už akių instituto tobulinimu. 

 

https://rm.coe.int/16807481d7
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atskiras veiksmingumo kriterijus12. Tačiau, siekiant tolesnio civilinės justicijos tobulinimo, taip pat siekiant 
tinkamai planuoti tolesnę civilinės justicijos veiksmingumo stebėseną ir vertinimą, būtina sisteminė CPK 
pakeitimų analizė ir jų įvertinimas poveikio civilinės justicijos veiksmingumui aspektu.  
 
Atsižvelgiant į tyrimo iniciatyvos kontekstą pagrindinis jo tikslas – nustatyti, kokią įtaką CPK pakeitimai 
turėjo ar potencialiai gali turėti civilinės justicijos veiksmingumui.     
 
Tyrimo objektas – CPK pakeitimai, priimti nuo CPK įsigaliojimo iki 2017 m. gruodžio 31 d., tačiau jų 
ištyrimo lygmuo priklauso nuo toliau nurodytų uždavinių. Į tyrimo objektą (išskyrus tiek, kiek būtų tiriama 
vykdant pirmąjį uždavinį) nepatenka CPK pakeitimai, susiję su ypatingąja teisena, vykdymo procesu bei 
tarptautiniu ir ES civiliniu procesu. Atsižvelgiant į tai, kad ex post visapusiškas vertinimas gali būti pateiktas, 
jeigu tiriama teisės norma yra taikoma bent trejus metus, išvados dėl pakeitimų, įsigaliojusių po 2014 m. 
gruodžio 31 d., turėtų būti laikomos sąlyginėmis (t. y. bus tiriamas potencialus šių nuostatų tinkamumas 
daryti įtaką civilinės justicijos veiksmingumui), tačiau šie pakeitimai visiškai iš tyrimo objekto nebus 
eliminuoti. 
 
Siedamos su pagrindiniu tyrimo tikslu, tyrimo autorės apibrėžė šiuos tyrimo uždavinius: 

1) identifikuoti civilinės justicijos veiksmingumo kriterijus atsižvelgiant į EBPO, CEPEJ, ES 
institucijų, Europos teismų tarybų tinklo, Konsultacinės Europos teisėjų tarybos bei kitų 
tarptautinių ir nacionalinių organizacijų civilinės justicijos veiksmingumo tyrimus; 

2) sistemiškai išanalizuoti CPK pakeitimus, priimtus nuo CPK įsigaliojimo iki 2018 m. gegužės 
1 d., nustatant jų tarpusavio sąsają, pakeitimų nuoseklumą ir kryptingumą, esminius pakeitimų 
tikslus ir priežastis; 

3) nustatyti, kurie iš analizuotų CPK pakeitimų ir kokiu būdu turi ar potencialiai gali turėti įtaką 
civilinės justicijos veiksmingumui pagal identifikuotus kriterijus, ir iš jų išskirti svarbiausius, 
turinčius ar galinčius turėti esminį poveikį civilinės justicijos veiksmingumui;  

4) ištirti keletą esminių atrinktų CPK pakeitimų (institutų) įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui pagal identifikuotus civilinės justicijos veiksmingumo kriterijus. Tyrimo 
autorės kelia hipotezę, kad CPK pakeitimai buvo rengiami išsamiai neįvertinus jų poveikio 
civilinės justicijos veiksmingumui, t. y. nesurinkus reikiamų duomenų šiam vertinimui, kaip ir 
nenustačius CPK pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimo kriterijų, 
rinktinų duomenų, kurie leistų įvertinti, ar įstatymo leidėjo tikslai CPK pakeitimais buvo 
pasiekti. Todėl atrinktų CPK pakeitimų analize pagal identifikuotus civilinės justicijos 
veiksmingumo vertinimo kriterijus buvo siekiama nustatyti ir duomenų sistemą, būtiną 
tinkamai įvertinti atrinktų CPK pakeitimų įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. Ši analizė 
gali būti panaudota ir kitų CPK pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimui 
ir vertinimo duomenų identifikavimui; 

5) identifikuoti tolesnes kryptis civilinės justicijos veiksmingumo vertinimui didinti. 
 
Tyrimo apimtį nulemia tyrimo tikslas ir uždaviniai, todėl tyrimą sudaro trys esminės tyrimo dalys:  

1. Civilinės justicijos veiksmingumo vertinimas. Šią dalį sudaro trys skyriai: Bendroji civilinės 
justicijos veiksmingumo vertinimo apžvalga; Taikytinų civilinės justicijos vertinimo kriterijų 
identifikavimas; Lietuvos padėtis civilinės justicijos veiksmingumo vertinime. Šioje dalyje 
remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos veiksmingo 
teisingumo komisijos, ES institucijų, Europos teismų tarybų tinklo, Konsultacinės Europos 
teisėjų tarybos bei kitų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų patirtimi atskleidžiami civilinės 
justicijos veiksmingumo kriterijai ir identifikuojami optimalūs Lietuvai tinkantys civilinės justicijos 

                                                 
12 Pavyzdžiui, Aurimo Brazdeikio, Vytauto Nekrošiaus, Rimanto Simaičio ir Vigitos Vėbraitės tyrime „Asmens teisės į 

civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“ (Brazdeikis A., Nekrošius V., Simaitis R., 

Vėbraitė V. Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos. Vilniaus universiteto 

leidykla: Vilnius, 2016) analizuotos daugelis CPK normų, įskaitant ir pakeistas, proceso trukmės kriterijaus aspektu. 
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veiksmingumo vertinimo kriterijai, taip pat pateikiama Lietuvos situacijos analizė civilinės 
justicijos veiksmingumo vertinime.  

2. Lietuvos CPK pakeitimų veiksmingumo analizė. Šią dalį sudaro trys skyriai: Bendroji CPK 
pakeitimų analizė; CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, 
identifikavimas; Esminių CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, 
analizė. Šioje dalyje pateikiami CPK pakeitimų sisteminės analizės bendrieji rezultatai, taip pat 
nustatyti labiausiai CPK veiksmingumą veikę pakeitimai ir atrinkus esminius civilinio proceso 
institutus pristatomi šių institutų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui tyrimo rezultatai. 
Ištyrus CPK pakeitimus, darančius įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, buvo išskirta 12 
civilinio proceso institutų (žr. šio tyrimo 3 skyrių), iš kurių išskirti 3 giliau tirtini institutai: žyminio 
mokesčio, apeliacinio proceso ir viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų institutai. Šie trys 
institutai buvo išskirti, be kita ko, įvertinus ir Teisingumo ministerijos, kaip atsakingos už civilinės 
justicijos politikos įgyvendinimą, nuomonę ir atitinkamų institutų aktualumą.  

3. Išvados ir rekomendacijos. Šią dalį sudaro išvados, bendrosios rekomendacijos bei 
rekomendacijos, susijusios su ištirtais CPK pakeitimų institutais. Šioje dalyje pateikiami 
pasiūlymai dėl tolesnių krypčių civilinės justicijos veiksmingumo vertinimui atlikti.  

 
Atliekant tyrimą buvo naudojami teisiniuose tyrimuose įprasti loginiai bei dogmatinio teisės tyrimo 
metodai. Atskirai paminėtina: oficialių dokumentų (CPK pakeitimų) turinio kokybinė analizė; dokumentų 
(CPK pakeitimų projektų aiškinamųjų raštų ir kitos CPK pakeitimų parengiamosios medžiagos) turinio 
kokybinė ir kiekybinė analizė. Papildomi tyrimo metodai buvo taikomi analizuojant išskirtus apeliacinio 
proceso ir viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo institutus. Apklausos metodas buvo taikomas remiantis 
kiekybine ir kokybine analize siekiant įsitikinti tam tikrų tyrėjų padarytų prielaidų teisingumu arba jas 
papildyti. Respondentai apklausai buvo išskirti į kelias grupes: teismai (apygardų teismai, Lietuvos 
apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas), valstybės institucijos, turinčios kompetenciją 
viešųjų pirkimų srityje, verslo atstovai (įskaitant kai kurias didžiąsias advokatų kontoras). Iš viso anketa 
buvo siųsta 7 teismams (atitinkamai gauta 14 užpildytų anketų), 9 verslo organizacijoms ir advokatų 
kontoroms (gautos 4 užpildytos anketos) bei 3 valstybės institucijoms (gautos 2 užpildytos anketos). 
Atsižvelgiant į tai, kad apklausos imtis nebuvo didelė, apklausos rezultatai naudojami tik atskiriems 
tiriamų institutų aspektams aptarti nepretenduojant daryti visa apimančių bendrų išvadų.  
 
Už pagalbą renkant duomenis tyrėjos dėkoja Nacionalinei teismų administracijai, Teisingumo ministerijos 
specialistams bei visiems asmenims, pildžiusiems anketas bei pasidalijusiems savo ekspertinėmis 
įžvalgomis civilinės justicijos veiksmingumo klausimais.  
 
Tikimės, kad šis tyrimas paskatins gyvą ir aktyvią mokslininkų, praktikų ir politikos formuotojų diskusiją 
apie mūsų civilinės justicijos sistemos būklę ir tai, kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis didinant civilinės 
justicijos veiksmingumą.   
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I. CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMO 
VERTINIMAS 
 
 
 

1. Bendroji civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo apžvalga  
 

Veiksmingos teisių apsaugos reikalavimas, kurį neabejotinai galima apibūdinti kaip „kertinį modernios 
teisinės valstybės aspektą“13, Europos Sąjungoje daugiau kaip prieš trisdešimt metų buvo priskirtas prie 
„bendrųjų teisės principų, kuriais grindžiamos bendros valstybių narių konstitucinės tradicijos“14, kaip 
veiksmingos teisminės gynybos principas, skirtas individualių teisių apsaugai užtikrinti.  
 
Lietuvoje iš esmės nesama išsamių tyrimų, skirtų teisingumo sistemos veiksmingumo tematikai, nesama 
ir aiškios, nusistovėjusios ir visuotinai priimtos veiksmingumo, jo vertinimo kriterijų ir rodiklių sampratos 
ir klasifikacijos. Todėl prieš pradedant konkrečių CPK pakeitimų įtakos nacionalinės civilinės justicijos 
veiksmingumui analizę, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, kas yra civilinės justicijos sistemos 
„veiksmingumas“ bei remiantis ES institucijų, CEPEJ, EBPO bei kitų tarptautinių ir nacionalinių 
organizacijų jau atliktais tyrimais ir mokslinėmis įžvalgomis identifikuoti civilinės justicijos veiksmingumo 
vertinimo kriterijus ir rodiklius.  
 

1.1. Veiksmingumo samprata. Veiksmingumo (angl. effectiveness) ir našumo 
(angl. efficiency) sąvokų atribojimas 
 
Mokslinėje literatūroje ir tarptautiniuose tyrimuose randame daug įvairių terminų, vartojamų, norint 
atskleisti įstatymo poveikį ar atlikti tam tikros teisinės sistemos vertinimą: efektyvumas, veiksmingumas, 
našumas, naudingumas, rezultatyvumas, produktyvumas, socialinis, ekonominis ar kitoks poveikis ir pan. 
Neretai šie terminai vartojami kaip sinonimai, detaliau nepaaiškinant jų vartojimo konteksto ir turinio. 
Daugiausia painiavos kyla dėl terminų „veiksmingumas“ (angl. effectiveness, vok. Effektivitaet) ir našumas 
(angl. efficiency, vok. Efficienz) atribojimo, nes būtent šie terminai dažniausiai aptinkami tarptautiniame 
moksliniame diskurse, vertinant teisinių sistemų ar jų elementų būklę, tikslų pasiekimo laipsnį ir pokyčius. 
 
Dėl tokios vartojamų terminų gausos prieš pradedant tyrimą būtina paaiškinti ir trumpai apibrėžti šiame 
tyrime vartojamus terminus. 
 
Du minėti anglų kalbos žodžiai – „effectiveness“ ir „efficiency“ – originalo kalba skamba iš dalies panašiai ir, 
matyt, todėl neretai klaidingai į lietuvių kalbą yra verčiami tapačiai, t. y. kaip veiksmingumas, 
efektyvumas15. Atitinkamai toks vertimas vėliau vartojamas ir įvairiuose moksliniuose darbuose, taip 
klaidingai veiksmingumą sutapatinant su našumu. Todėl toliau pirmiausia paaiškinsime, koks yra šių 
sąvokų turinys, kuo jos skiriasi ir koks jų tarpusavio santykis.  
 

                                                 
13  Rengeling H.-W. Effektiver Rechtsschutz in der Europäischen Union // Becker U. et al. (ed.). Verfassung und 

Verwaltung in Europa. Baden Baden: Nomos, 2014 , p. 735. 
14 1986 m. gegužės 15 d. ESTT sprendimas Johnston, 222/84, EU:C:1986:206, 18 punktas.  
15  Iš anglų kalbos terminas „effectiveness“ ir terminas „efficiency“ į lietuvių kalbą dažnai abu verčiami kaip 

veiksmingumas (lietuviškas terminas) arba efektyvumas (tarptautinis terminas). Lietuvių kalbos žodynai iš esmės tapatina 

veiksmingumo ir efektyvumo sąvokas. Žr., pvz., Piesarskas B. Dabartinės anglų kalbos žodynas. Vilnius: Alma littera, 

2005; taip pat žr. „Ekonomikos terminų žodyne“, kur „efektyvumas“ nurodomas kaip vertimas iš angl. „efficiency“ ir 

reiškia tokį išteklių panaudojimo būdą, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis arba 

naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimalus įmanomas rezultatas. Prieiga per internetą: 

<http://zodynas.vz.lt/Efektyvumas>. 

 

http://zodynas.vz.lt/Efektyvumas
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Našumas16  (angl. efficiency) – tai ekonominės analizės terminas, kurį teisės mokslas perėmė, bandant 
apskaičiuoti arba kaip nors kitaip aiškiai ir, pageidautina, skaičiais įvertinti, kaip, kokiomis sąnaudomis 
įstatymų leidėjui pavyko pasiekti norimą tikslą, jos pateisinamos ar ne17. Pavyzdžiui, kaip nurodoma 
naujausioje 2018 metų Europos veiksmingo teisingumo komisijos (toliau – CEPEJ) teisingumo sistemų 
našumo ir kokybės ataskaitoje18, vertinant našumą, svarbiausi teisingumo sistemos rodikliai yra proceso 
trukmė, neišnagrinėtų bylų likutis ir teismų gebėjimas susitvarkyti su gaunamų bylų skaičiumi. Toks 
atskaitos taškas grindžiamas supratimu, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 
straipsnyje įtvirtintos asmens teisės, kad jo byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką, 
užtikrinimas yra esminis sklandaus teismų sistemos veikimo elementas19. 
 
Taigi, matuodami našumą civilinės justicijos sistemos vertinimo kontekste, mes sužinome, kiek laiko ir 
kitų sąnaudų (žmogiškųjų išteklių ir kt.) mums kainuoja tam tikrų užsibrėžtų rezultatų pasiekimas. Kitaip 
sakant, galime įvertinti du glaudžiai susijusius dalykus: ar civilinės justicijos sistemos ištekliai panaudojami 
taip, kad norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis, arba, žvelgiant iš kitos 
pusės, ar naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimalus įmanomas rezultatas (detaliau apie 
konkrečius našumo rodiklius žr. tolesniame poskyryje).  
 
Veiksmingumo samprata papildo šį ekonominį vertinimą kita dimensija: gauto rezultato kokybe ir 
atliepimu keliamiems tikslams. Teisės doktrinoje nurodoma, kad socialinis (turiningasis) teisės 
veiksmingumas koncentruojasi ties teisės normų tikslais – realiu žmogaus teisių apsaugos, socialinio 
stabilumo laipsniu, „kurį lemia visa teisinio poveikio žmonių elgesiui priemonių sistema“ 20 . Teisės 
veiksmingumas taip pat „rodo, kad teisė veikia taip, kaip jai numatyta“21. 
 
Taigi, civilinės justicijos veiksmingumas yra platesnė sąvoka nei „našumas“. Ji siejama su siektų ir pasiektų 
tikslų santykiu arba, kitaip sakant, su civilinei justicijai keltų tikslų pasiekimo laipsniu ir kokybe. 
Veiksmingumo kriterijus iš esmės skirtas atsakyti į klausimą, ar teisiniu reguliavimu buvo įgyvendinti 
siekiami tikslai, kiek teisinio reguliavimo intervencija yra sėkminga ir atitinka tikslus, kokie veiksniai turėjo 
įtakos tikslų pasiekimui ar nepasiekimui. Našumo (angl. efficiency) kriterijus skirtas atsakyti į klausimą, ar 
susijusios išlaidos buvo pagrįstos atsižvelgiant į užtikrintus pokyčius, skirtas atskleisti santykį tarp išlaidų 
ir teisinio reguliavimo intervencijos rezultato22. 

                                                 
16 Mokslinėje literatūroje terminai našumas ir efektyvumas taip pat neretai vartojami kaip sinonimai. Kalbos kultūros 

specialistų nuomone, tarptautinis žodis efektyvus pernelyg dažnai vartojamas (žr., pvz., Mikulėnienė D. Kalbos patarimai, 

4 (L1). Leksika: skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2005), todėl teikiant pirmenybę lietuviškam, o ne tarptautiniam terminui, šio tyrimo kontekste pasirinkta vartoti 

terminą „našumas“. Anglų kalbos terminas „efficiency“ ekonominiame kontekste kartais yra verčiamas ir kaip 

produktyvumas. Terminas produktyvumas (angl. productivity) aptinkamas ir tarptautiniuose teismų veiklos tyrimuose, 

nurodant, pvz., kad produktyvumas parodo, kiek bylų išnagrinėjama per metus, žr., pvz., Europos veiksmingo teisingumo 

komisijos teisingumo sistemų našumo ir kokybės 2018 metų ataskaitoje Nr. 26 vertinant antrosios instancijos teismų 

produktyvumą nurodoma, kad daugumoje valstybių bylų išnagrinėjimo rodiklis (angl. clearance rate) antrojoje 

instancijoje yra teigiamas, t. y. 16 valstybių produktyvumo lygmuo yra pakankamas (be kita ko, Lietuva patenka tarp 

šių šalių), psl. 61. Tačiau, autorių nuomone, produktyvumo terminas labiau tinka pramonei, skaičiuojamas tik galutinis 

„produkto“ rezultatas neatspindi kitų našumo sudedamųjų dalių (tokių kaip bylų nagrinėjimo greitis) ir yra neįprastas 

teisiniame diskurse (kadangi vargu ar bylų skaičius gali būti laikomas galutiniu teisingumo sistemos „produktu“), tai vėlgi 

pagrindžia, kodėl šiame tyrime toliau vartotina bendresnio pobūdžio sąvoka „našumas“.  
17 Bakševičienė R. Teisės vertinimo suvokimas Lietuvoje: istorinės prieigos, šiandienė situacija, ateities gairės // Teisė, 

2004, t. 50, p. 19–20. 
18 Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) teisingumo sistemų našumo ir kokybės ataskaita Nr. 26, 2018 m. 

Prieiga per internetą: <https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c>. 
19 Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) teisingumo sistemų našumo ir kokybės ataskaita Nr. 26, 2018 m. 

Prieiga per internetą: <https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c>, p. 47.  
20 Vaišvila A. Teisės teorija. Antrasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2004, p. 463. 
21 Šimašius R. Teisėkūra ir teisės socialinis veiksmingumas // Jurisprudencija, 2004, Nr. 54(46), p. 63. 
22 Bublienė D., Limantė A., Ragauskas P., Vitkutė E. A. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje. 

Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 57, 58. 

 

https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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Akivaizdu, kad civilinės justicijos tikslas nėra bet kaip išnagrinėti kuo didesnį civilinių bylų skaičių per kuo 
trumpesnį laiką. Kaip nurodoma teisės mokslo doktrinoje, gebėjimas susitvarkyti su bylų krūviais per 
protingą laiką yra tinkamai veikiančios civilinės justicijos sąlyga, o ne jos tikslas23. Pavyzdžiui, priėmus 
naują įstatymo normą, kuri ribotų teisę kreiptis į teismą, sumažėtų bylų srautai, teismai dirbtų greičiau, 
taigi našumo rodikliai pagerėtų, tačiau jei tai prieštarauja Konstitucijai ir pažeidžia asmenų teises, tai 
nepadaro civilinės justicijos veiksmingesnės. Nes civilinės justicijos sistema turi ne tik našiai dirbti, bet ir 
pasiekti tikslus, kurie jai keliami.  
 
Atitinkamai yra skirtumas tarp to, kaip mes matuojame veiksmingumą (angl. effectiveness) ir vieną iš jo dalių 
– našumą (angl. efficiency). Kaip nurodoma mokslo doktrinoje, nėra nieko kvailesnio kaip matuoti iš esmės 
betikslės (beprasmės) veiklos našumą24. Našumo vertinimas, žinoma, vaidina svarbų vaidmenį. Tačiau 
matyti tendencija, kad viešosios institucijos, norėdamos įvertinti savo veiklą, dažnai apsiriboja tik našumo 
vertinimu ir nevertina savo veiksmų kokybės ir siekiamų tikslų pasiekimo laipsnio. Pvz., tradicinis krašto 
apsaugos ministras gali apskaičiuoti savo dalinių maisto ir apgyvendinimo kaštus ir nuosekliai siekti juos 
kiek įmanoma pastoviai mažinti. Tačiau taip jis koncentruotųsi ties klaidingu tikslu. Pagrindinis tikslas juk 
yra ne sumažinti dalinių išlaikymo išlaidas, o maksimizuoti pajėgumus tų, kurie tais ištekliais naudojasi 
(vok. Maximierung der Leistung jener, die diese Anlagen benutzen)25. Todėl vertinant veiksmingumą reikėtų 
stebėti būtent tikslo pasiekimo mastą.  
 
Taigi akivaizdu, kad vien veiklos našumo vertinimo nepakanka, kad įvertintume civilinės justicijos 
sistemos veiksmingumą. Svarbu vertinti ne tik teisės aktų (jų pakeitimų) įtaką civilinės justicijos našumui, 
t. y. poveikį tokiems rodikliams kaip bylų išnagrinėjimo greitis, bylų kiekiai ir pan., bet ir įvertinti, ar jie 
padeda (jei taip, tai kokia apimtimi) pasiekti civilinei justicijai keliamus tikslus, ar išlaikoma pusiausvyra 
tarp greito/efektyvaus sąnaudų prasme proceso ir teisės į teisingumą kokybės. 

 
Atitinkamai šio civilinės justicijos tyrimo kontekste veiksmingumu (angl. effectiveness) yra laikomas civilinės 
justicijos sistemos pasiekto rezultato kokybiškumo matas, nusakantis jai keliamų tikslų įgyvendinimo 
mastą. Našumas (angl. efficiency) yra vertinamas kaip vienas iš sudėtinių veiksmingumo vertinimo elementų, 
ekonomine išraiška nusakantis, kiek laiko ir kitų sąnaudų (žmogiškųjų išteklių ir kt.) mums kainuoja tam 
tikrų rezultatų pasiekimas. 

 
1.2. Veiksmingumo kriterijai (angl. parameter), rodikliai (angl. indicator) ir 
vertinimo metodai tarptautinėje ir Europos Sąjungos erdvėje 
 

Teisingumo veiklos tyrimai, kuriuose tam tikros teisinės sistemos vertinimui atlikti naudojami statistiniai 
duomenys ir įvairūs kiekybiniai bei kokybiniai rodikliai, teisėje jau nebėra terra incognita. Pastaraisiais metais 
tiek nacionalinės vyriausybės, tiek įvairios tarptautinės organizacijos vis daugiau įsitraukia į dokumentų, 
skirtų teisingumo veiklai bei teisės normoms vertinti, rengimą. Toliau bus apžvelgiamos šios iniciatyvos 
ir nustatomos veiksmingumo vertinimo kriterijų ir rodiklių identifikavimo ir taikymo vertinant teisingumo 
sistemas tendencijos ir evoliucija. Šie kriterijai ir rodikliai gali būti pasitelkti vertinti tiek visą teisingumo 
sistemą, tiek bet kurią jos sudėtinę dalį, todėl atitinkamai yra reikšmingi ir civilinės justicijos, svarbios 
teisingumo sistemos dalies, vertinimui.  

                                                 
23 Žr. Uzelac A. Goals of Civil Justice and Civil Procedure in the Contemporary World. Global Developments -Towards 

Harmonisation (and Back) // Uzelac A. (ed.). Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial 

Systems. Springer, 2014, p. 11.  
24 Gaebler T. Der innovative Staat: Mit Unternehmergeist zur Verwaltung der Zukunft. Springer Verlag. Prieiga per 

internetą: 

<https://books.google.lt/books?id=2OXKBgAAQBAJ&pg=PA280&lpg=PA280&dq=effizient++und+effektivitat+von+

gerichten+messen&source=bl&ots=lcN4-j-

uBX&sig=qTs__cr0K4ZrISUfNos8RTqvPKI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjWkaDa2qfbAhXF_iwKHf6HB1QQ6AEIN

jAB#v=onepage&q=effizient%20%20und%20effektivitat%20von%20gerichten%20messen&f=false>. 
25 Ten pat. 
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1.2.1. Pirmasis etapas: pirmieji tarptautiniai palyginamieji tam tikrų pavienių  
kriterijų tyrimai  
 
Nenuvertinant atskirų valstybių pastangų kurti veiksmingą civilinę justicijos sistemą, skleisti žinias apie 

vykdomas reformas bei mokytis iš gerųjų kitų valstybių pavyzdžių, galima teigti, kad iki 2002 metų 

sistemingi ir kompleksiniai teisingumo sistemų, įskaitant civilinės justicijos sistemą, veiksmingumo tyrimai 

nei nacionaliniu, nei tarptautiniu mastu nebuvo atliekami.  

Tarptautinėje arenoje daugiausia dėmesio iš esmės buvo skiriama diskusijoms dėl teismų 

nepriklausomumo užtikrinimo. Nevyriausybinės organizacijos, valstybės ir tarptautinės organizacijos 

aktyviai skatino teismų nepriklausomybės įtvirtinimą visame pasaulyje kartu su bendraisiais rule of law, 

teisinės valstybės principais 26 . Pradėta kalbėti apie tai, kad norint stebėti, kaip rekomendacijos dėl 

nepriklausomumo užtikrinimo yra vykdomos, ir įvertinti reformų rezultatus yra reikalingi teisingumo 

sistemų nepriklausomumo vertinimo rodikliai. Pasitelkiant apklausų metodą siekta atskleisti visuomenės 

ir specializuotų grupių (verslo, valdžios atstovų) pasitikėjimo teisingumo sistemomis lygį 27 . Tačiau 

subjektyvių apklausų metu gautų duomenų dėl jų didelio subjektyvumo laipsnio ir vienodo taikymo 

standarto valstybėse nebuvimo pagrindu nebuvo galima daryti apibendrinamųjų išvadų ir išgryninti 

bendrų vienodų rodiklių, vienodai taikytinų ir suprantamų įvairiose valstybėse, besiskiriančiose savo 

teisine kultūra (pvz., aukštesnį pasitikėjimo lygį, demonstruojamą gyventojų apklausose, iš tiesų gali lemti 

ne aukštesnė teisingumo vykdymo kokybė, o gyventojų pripratimas prie esamos situacijos ir žemesnių 

standartų). Buvo gauti tik riboti rezultatai, kurie geriausiu atveju susiję tik su keletu veiksmingumo 

vertinimo aspektų. Todėl šiame etape nepriklausomumo rodiklių identifikavimas dar nepasiekė tokio 

laipsnio, kad būtų galima juos pritaikyti įvairiose valstybėse ir gauti palyginamuosius teisingumo sistemų 

rezultatus. Be šių bendro pobūdžio apklausų, mažai kas buvo daroma, kad būtų empiriškai ir iš esmės 

įvertintas Europos teisingumo sistemų nepriklausomumo lygmuo (pirmieji rimtesni žingsniai šia linkme 

pasirodė tik EK pradėjus rengti ES teisingumo rezultatų suvestinę28 (detaliau apie suvestinę žr. 1.2.2 

poskyrį).  

Greta esminių nepriklausomumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimo ir stebėjimo kiekviena valstybė 

kūrė vidinius instrumentus, vertindama, ar jos teismų veikla atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijoje įtvirtintus teismo procesui nustatytus reikalavimus (6 str. trukmės ir teisingo 

proceso reikalavimai). Taip pat vyravo nuomonė, kad teisingumo sistemos vertinimas iš esmės yra teismo 

priimamų sprendimų vertinimas, o šie procesai yra kontroliuojami bylų peržiūrėjimo instancine tvarka 

metu.  

                                                 
26 Žr. tarp daugelio kitų: Jungtinių Tautų pagrindinius teismų nepriklausomumo principus (1985); Europos Tarybos 

Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R(94)12 dėl teisėjų nepriklausomumo, veiklos efektyvumo ir jų vaidmens; Europos 

chartiją dėl teisėjų statuso (1998) (DAJ/DOC(98) 23); Konsultacinės Europos teisėjų tarybos nuomonę Nr. 1 (2001) dėl 

teismų sistemos nepriklausomumo ir teisėjų nenušalinimo nuo pareigų standarto; Teisėjų elgesio kodeksą ir kt.  
27 Žr. apklausas, tam tikru periodiškumu atliekamas įvairių organizacijų, tokių kaip: EK (‘Perceived independence of the 

national justice systems in the EU among the general public’), World Justice Project, Rule of Law Index, Pasaulio 

ekonomikos forumas, Globalios konkurencijos raportas ir kt.  
28 Van Dijk F., Vos G. A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary. 2018. Prieiga 

per internetą: <https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-

p/Article_ENCJ_independence_accountability_13_2_2018.pdf>. 
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Didįjį postūmį vadinamajam lyginamajam teisingumo sistemų vertinimui ir dalies galimų kriterijų bei 

rodiklių išgryninimo procesui turėjo 2002 metų pabaigoje Europos Tarybos įkurta Europos veiksmingo 

teisingumo komisija29 (toliau ir – CEPEJ, Komisija)30.  

Šiai Komisijai suformuluotas uždavinys sukurti inovatyvius instrumentus, skirtus gerinti teisingumo 

našumą ir kokybę Europos Tarybos valstybėse narėse. CEPEJ statuto 2 straipsnyje, be kitų funkcijų, taip 

pat įtvirtinti tokie jai keliami tikslai: a) vertinti skirtingų teisinių sistemų rezultatus, naudojant, be kita ko, 

bendrus statistinius rodiklius ir vertinimo priemones; c) identifikuoti konkrečius būdus, kaip pagerinti 

teisingumo sistemų veiklos matavimo procesą <...>. Šie tikslai turi būti įgyvendinami a) identifikuojant ir 

vystant rodiklius, analizuojant kokybinius ir kiekybinius duomenis ir apibrėžiant vertinimo būdus ir 

priemones31.  

2003 metais CEPEJ sukūrė pirmąją duomenų vertinimo schemą ir ėmėsi bandomojo tyrimo, skirto 

surinkti įvairius su teismų veikla susijusius duomenis. Kaip nurodoma jos 2005 m. ataskaitoje, tai pirmasis 

tokio pobūdžio bandymas visoje Europos istorijoje. Anksčiau niekada nebuvo bandyta surinkti išsamių 

palyginamųjų duomenų iš daugiau nei keturiasdešimties Europos šalių32. Pirmoji CEPEJ ataskaita apėmė 

2002 m. laikotarpį ir joje pirmą kartą buvo apibendrinta lyginamoji statistinė informacija, kurią Komisijai 

pačios pateikė 40 Europos Tarybos valstybių apie jų situaciją teisingumo srityje. Tačiau svarbu paminėti, 

kad ataskaitoje apsiribota tik keleto rodiklių vertinimu, nes, kaip nurodo pati Komisija, valstybėse nesant 

nusistovėjusių teisingumo sistemų vertinimo metodikos, aiškių kriterijų ir rodiklių, šioje stadijoje yra labai 

sudėtinga atlikti išsamią palyginamąją duomenų analizę. Tokiu būdu pirmojoje ataskaitoje daugiausia 

dėmesio skirta: valstybės išlaidoms teismų sistemai ir valstybės teisinei pagalbai, teismų struktūrai, teisėjų 

skaičiui, mokymams, atlyginimams, administracinei teismų veiklos priežiūrai, teismų veiklos našumo 

rodikliams: bylų kiekiams, išnagrinėtų bylų skaičiui. Taigi tirta iš esmės tik viena iš veiksmingumo 

sudėtinių dalių: našumo kriterijus. Tiesa, pačioje ataskaitoje nurodoma, kad našumas joje suprantamas ne 

siaurąja prasme, todėl tyrimas gali apimti ir kai kuriuos kitus veiksmingumo bei kokybės aspektus. Tačiau 

CEPEJ tyrėjai pabrėžė, kad našumo koncepcijos dėmesys yra skirtas kaštams, o vertinti kokybę ar 

veiksmingumą daug sudėtingiau. 

Papildomai greta teisingumo sistemos veiklos našumo tyrimų CEPEJ sudėtyje 2007 metais buvo įsteigtas 

SATURN centras – teismų darbo laiko valdymo analizės ir tyrimų centras, kuris 2008 metais publikavo 

SATURN gaires dėl teismų darbo laiko valdymo33. Viena iš šio centro veiklų: sukurti bylų nagrinėjimo 

trukmės vertinimo rodiklius ir metodus, kurie vėliau naudojami atliekant išsamius veiksmingumo tyrimus. 

Šio centro tyrimai, kaip matyti iš pavadinimo, taip pat koncentravosi ties našumo kriterijaus vertinimu – 

kūrė rodiklius, skirtus bylinėjimosi trukmei matuoti, bei sudarė pavyzdinius laiko planus (limitų) 

konkrečioms bylų kategorijoms išnagrinėti.   

Taigi pirmojo etapo metu veiksmingumo tyrimai žengė pirmuosius žingsnius teisingumo sistemų 

veiksmingumo vertinimo link. Buvo pradėti rinkti duomenys, reikšmingi veiksmingumo vertinimui, ir 

                                                 
29  Pabrėžtina, kad nors oficialiai šios komisijos pavadinimas į lietuvių kalbą verčiamas kaip Europos veiksmingo 

teisingumo komisija, tačiau originale anglų kalba ji pavadinta European Commission for the Efficiency of Justice, taigi 

tiksliau būtų versti: Europos našaus teisingumo komisija. Bet atsižvelgiant į jau nusistovėjusią šios Komisijos vertimo 

formuluotę, toliau Tyrime ją ir vartosime.  
30 Šiuo metu CEPEJ sudaro ekspertai iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. 
31 2005 metų Europos veiksmingo teisingumo komisijos ataskaita „Europos teisingumo sistemos“. Prieiga per internetą: 

<https://rm.coe.int/1680747c73>.  
32 Ten pat.  
33  Steering Group of the SATURN Centre for judicial time management (CEPEJ-SATURN). Revised SATURN 

guidelines for judicial time management (2nd revision). Prieiga per internetą <https://rm.coe.int/16807482cf> bei 

SATURN guidelines for judicial time management. Comments and implementation examples (CEPEJ-SATURN 

(2015)2). Prieiga per internetą: <https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-saturn-

guideli/168078bc11> (įgyvendinimo gairės).  

https://rm.coe.int/1680747c73
https://rm.coe.int/16807482cf
https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-saturn-guideli/168078bc11
https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-saturn-guideli/168078bc11
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iškelta duomenų nepakankamumo problema. Šiame etape valstybių dėmesys atkreiptas į tai, kad, siekiant 

sėkmingų reformų, reikalingas jau atliktų reformų vertinimas, žiūrint, ar tinkama linkme einama. Taigi iš 

pagrindinių užduočių tapo įvardijimas, kokius duomenis reikia rinkti, kokius klausimus sau užduoti, kad 

būtų galima įvardyti, ar dėl pokyčių teisingumo sistemos tampa veiksmingesnės. 

 

1.2.2. Antrasis etapas: veiksmingumo kriterijų trilogijos koncepcijos įsitvirtinimas 
tarptautinėje ir ES tyrimų metodologijoje 
 
Antrojo etapo pradžia galime laikyti ES institucijų iniciatyvą, įkvėptą CEPEJ tyrimų, kurti išsamią savo 
valstybių narių teisingumo sistemų veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo sistemą.  
 
2013 metais EK komunikate34 pabrėžta: „Nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumas yra svarbus 
ES.“ Vykdant reformas nacionalinės teisingumo sistemos yra labai svarbios siekiant atkurti pasitikėjimą 
ir grįžti prie augimo. Veiksminga ir nepriklausoma teisingumo sistema neatsiejama nuo pasitikėjimo ir 
stabilumo. Nuspėjami, laiku priimami ir vykdytini teismų sprendimai yra svarbi struktūrinė patrauklios 
verslo aplinkos dalis. Jais sutvirtinamas pasitikėjimas pradedant verslą, vykdant sutartį, apmokant 
asmeninę skolą ar apsaugant nuosavybę ir ginant kitas teises. Nacionalinių teisingumo sistemų trūkumai 
gali būti žalingi ne tik konkrečiai valstybei narei, tačiau jie gali daryti poveikį bendrosios rinkos veikimui 
ir apskritai visai ES. 
 
Šiame komunikate taip pat pabrėžta, kad naujame ES metiniame ekonominės politikos koordinavimo 
cikle pirmenybė bus teikiama teismų sistemų kokybės gerinimui, jų nepriklausomumo ir veiksmingumo 
didinimui 35 . 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje 36  EK pabrėžė nacionalinių teisingumo sistemų 
kokybės, nepriklausomumo ir našumo didinimo svarbą ir nurodė, kad prieš parengiant konkrečiai šaliai 
skirtas šios srities rekomendacijas būtina sistemingai peržiūrėti visų valstybių narių teisingumo sistemų 
veikimą, nes tik taip įmanoma išsamiai atsižvelgti į skirtingas nacionalines teisės tradicijas.  
 
Siekiant paremti teisingumo reformas, pradėtas norint užtikrinti atnaujintą augimą, būtini objektyvūs, 
patikimi ir palyginamieji duomenys. Iki tol tokie duomenys ES mastu renkami ir vertinami nebuvo. 
 

Tuo tikslu ES lygmeniu sukurtas naujas instrumentas: ES teisingumo rezultatų suvestinė37, kuria siekiama 

ES ir valstybėms narėms padėti užtikrinti veiksmingesnį teisingumą ir šiuo tikslu pateikti objektyvius, 

patikimus ir palyginamuosius duomenis apie visų valstybių narių teisingumo sistemų veikimą. Nuo 2013 

metų Nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumo didinimas yra vienas iš gerai įtvirtintų Europos 

semestro – ES metinio ekonominės politikos koordinavimo ciklo – prioritetų. 

Jau pirmojoje 2013 m. ES teisingumo rezultatų suvestinėje pirmą kartą aiškiai išskirta, kad veiksmingos 
teisingumo sistemos trys pagrindiniai bruožai yra našumas, kokybė ir nepriklausomumas (išgryninimas, 
tapęs pagrindu vadinamajai veiksmingumo vertinimo kriterijų trilogijos koncepcijai), ir pateikti 

                                                 
34 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. ES teisingumo rezultatų suvestinė veiksmingo teisingumo ir plėtros 

skatinimo priemonė/*com/2013/0160 final – 2013. Prieiga per internetą: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0160>.  
35 Ten pat. 
36 Europos Komisijos komunikatas. 2013 m. Metinė augimo apžvalga. Briuselis, 28.11.2012, COM (2012) 750 final. 

Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/LT/1-2012-750-LT-F1-1.Pdf>. 

 

 

37 The 2018 EU Justice Scoreboard. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en>.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0160
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palyginamieji duomenys iš visų ES valstybių narių. Tačiau pabrėžta, kad nesant aiškaus susitarimo dėl 
kriterijų ir rodiklių kilo didelių sunkumų, gaunant duomenis iš valstybių narių. Atitinkamai numatyta, kad 
ši suvestinė bus nuolat pildoma naujais kriterijais ir rodikliais.  
 
Taigi 2013 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė, vertindama šalių narių teisingumo sistemų 
veiksmingumą, užsibrėžė tirti tokius tris kriterijus: 

1) Teisingumo sistemų našumas (angl. efficiency). Su procesų našumu susiję rodikliai apima: gaunamų 

bylų skaičių, teismo procesų trukmę (bylos nagrinėjimo trukmę), bylų išnagrinėjimo rodiklį 

(išnagrinėtų ir gautų bylų skaičiaus santykį) ir nagrinėjamų bylų skaičių. ES teisingumo rezultatų 

suvestinėje taip pat pateikiama vidutinė konkrečių sričių, kuriose taikoma ES teisė, procesų 

trukmė. 

2) Kokybė. Kaip pagrindiniai veiksniai, kuriais prisidedama prie teisingumo sistemų kokybės, 

įvardyti lengva prieiga prie teisingumo sistemos, tinkami ištekliai, veiksmingos vertinimo 

priemonės ir tinkami standartai. Rezultatų suvestinėje naudojami įvairūs rodikliai, kad būtų 

apžvelgti tokie veiksniai, kaip elektroninė ieškinių pateikimo sistema, teismų ir šalių tarpusavio 

bendravimas, teisėjų mokymas, finansiniai ištekliai ir bylų valdymo sistemos bei standartai. 

3) Nepriklausomumas. Teismų nepriklausomumo kriterijus vertinamas ES teisingumo rezultatų 

suvestinėje nagrinėjant tiek plačiosios visuomenės, tiek verslo subjektų nuomonę apie teismų 

nepriklausomumą. Joje taip pat pateikiama informacija apie teisines apsaugos priemones 

valstybėse narėse, kai tam tikrais atvejais gali kilti grėsmė teismų nepriklausomumui.  

 
Pažymėtina, kad šiame etape Europoje išplėtota ši vadinamoji teisingumo sistemų veiksmingumo 
vertinimo kriterijų (ar bruožų) trilogija (nepriklausomumas, kokybė, našumas) iš esmės prigijo ir 
moksliniame diskurse ir rado atgarsį kitų tarptautinių institucijų šioje srityje atliekamuose tyrimuose. Šios 
organizacijos paraleliai užsiėmė ne naujų koncepcijų kūrimu, o rodiklių, pagal kuriuos galima įvertinti 
sistemų atitiktį kriterijams, plėtote, tikrinimu ir vertinimu.   
 
Pavyzdžiui, Europos teismų tarybų tinklas pripažino kokybę vienu iš svarbiausių veiksmingo teisingumo 
elementų ir nutarė plėtoti kokybės rodiklius. Šio tinklo Kokybės vadybos darbo grupė kokybę apibrėžė 
kaip produktą arba paslaugą, kuri tenkina naudotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Atkreiptas 
dėmesys, kad teisingumo sistemos kontekste kokybė reiškia daugiau nei teismų sprendimų kokybė. Šiame 
kontekste svarbiais aspektais laikomas nešališkumas, integralumas, teisės vienovė, kompetencija, 
sprendimų aiškumas bei gera komunikacija su teisingumo naudotoju38. Konsultacinė Europos teisėjų 
taryba taip pat buvo atkreipusi dėmesį, kad teisingumo sistema turi būti vertinama jos platesniame 
kontekste, t. y. atsižvelgiant į teisingumo sąveiką su kitais kintamaisiais (teisėjais ir teisininkais, teisingumo 
ir policijos institucijomis, teismų praktika ir teisės aktais ir pan.), nes dauguma teisingumo sistemos klaidų 
kyla dėl nepakankamo kelių šalių veiksmų derinimo39. 
                                                           
2013 metais taip pat pradėta kita svarbi iniciatyva dėl nepriklausomumo kriterijaus vertinimo metodikos 

ir rodiklių. 2013 m. Europos teismų tarybų tinklas (angl. ENCJ) pradėjo plataus užmojo projektą, kurio 

tikslas buvo sukurti ES teisingumo sistemų nepriklausomumo ir atskaitomybės rodiklius. Šią iniciatyvą 

                                                 
38 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘ENCJ Working Group on Quality Management. Final 

Report’ (ENCJ 2008) 6–7. Prieiga per internetą: 

<www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf>.  
39  Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 6 (2004) dėl teisingo teismo proceso per įmanomai 

trumpiausią laiką ir teisėjo vaidmens teismo procese atsižvelgiant į alternatyvius ginčo sprendimo būdus. Prieiga per 

internetą: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1046389&Site=COE&direct=true>.  
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paskatino „akis rėžiantis sisteminio požiūrio į teisinių sistemų nepriklausomumo vertinimą nebuvimas“40. 

Šio tinklo generalinė asamblėja Romoje priėmė Teismų nepriklausomumo ir atskaitomybės ataskaitą už 

2013–2014 m. ir nustatė nepriklausomumo vertinimo metodiką ir rodiklius41.  

Savo ruožtu EBPO 2014 metais pradėjo dirbti ties tuometinių 35 savo valstybių narių praktikų, susijusių, 
be kita ko, su vienu iš esminių kokybės rodiklių – civilinės justicijos teismų sistemos prieinamumu, 
identifikavimu. Taip pat, pasak EBPO tyrėjų, svarbu yra mažinti paskatas bylinėjimuisi: „Pritaikius 
tinkamas reguliavimo priemones ir taip sumažinus didelius bylinėjimosi mastus galima padidinti civilinės 
justicijos veiksmingumą. Kokybiška teisinė bazė, savalaikis ir veiksmingas reguliavimo priemonių 
įgyvendinimas, viešojo sektoriaus integralumas (vientisumas) ir laisvos derybos dėl advokatų honorarų 
(priešingai nei jų reguliavimas) gali tapti svarbiomis priemonėmis bylinėjimuisi mažinti. Be to, mažesnis 
naujų bylų atvejų skaičius vienam gyventojui, kuris dabar svyruoja tarp šalių nuo beveik dešimties atvejų 
iki mažiau nei vieno atvejo šimtui žmonių, yra susijęs su reikšmingu vidutinės proceso trukmės 
sumažėjimu.“42  
 
EBPO atliekamų tyrimų išskirtinumas tai, kad ji ne paneigė (jos siekis buvo nedubliuoti jau atliktų tyrimų), 
o papildė minėtą veiksmingo teisingumo kriterijų trilogiją papildoma į piliečius (teisingumo sistemos 
vartotojus) nukreipta orientacija (angl. citizen-centred approach) ir visus veiksnius, darančius įtaką 
veiksmingumui, suskirstė į dvi pagrindines kategorijas priklausomai nuo to, ar jos daro įtaką teisminės 
paslaugos paklausai (t. y. svarbios asmenims, teismo paslaugų vartotojams) ar pasiūlai (t. y. pačiai teismų 
sistemai).  
 
Veiksniai, kurie yra svarbūs teismo paslaugų paklausai (kokybės kriterijus), apima: 

1) vidinius teisingumo sistemos veiksnius: 

• teisingumo prieinamumą, nepagrįstų procedūrinių kliūčių, apsunkinančių prieinamumą, 

nebuvimą, 

• bylinėjimosi kaštų paskirstymo šalims mechanizmus,  

• advokatų honorarų reguliavimą ir  

• šios profesijos struktūrą (pvz., advokatų skaičių),  

• alternatyvių ginčų sprendimo mechanizmų sklaidą bei  

• teismo sprendimų nuspėjamumą; 

2) išorinius veiksnius: 

• kultūrinius faktorius (pvz., bylininkų mentalitetą), 

• struktūrines ekonomikos charakteristikas (pvz., dėl ekonominės krizės išaugusį bankroto 

bylų skaičių. Šių bylų nagrinėjimo trukmė tuomet pailgėja dėl išaugusio bylų skaičiaus, tenkančio 

tam pačiam teisėjų skaičiui, o srautus lemia ne teismo proceso reguliavimo trūkumai, o šalies 

ekonominės situacijos netolygumai).  

 
Kalbant apie pasiūlą, kai kurie veiksniai yra:  

1) teisingumui skirtų finansinių ir žmogiškųjų išteklių kiekis ir kokybė;  
2) proceso veiksmingumas, be kita ko, nulemtas specializacijos laipsnio (teisėjų ir jų padėjėjų 

specializacija); 
3) efektyvaus bylų administravimo modelio naudojimas;  

                                                 
40 Van Dijk F., Vos G. A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary. 2018. Prieiga 

per internetą: <https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-

p/Article_ENCJ_independence_accountability_13_2_2018.pdf>. 
41 ENCJ Project 2013-2014 Independence and Accountability of the Judiciary–adopted Rome 13 June 2014.  

Prieiga per internetą: <https://www.encj.eu/articles/71>. 
42 OECD (2013), “What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013. 

Prieiga per internetą: <https://www.oecd.org/eco/growth/Civil%20Justice%20Policy%20Note.pdf>.  

https://www.oecd.org/eco/growth/Civil%20Justice%20Policy%20Note.pdf
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4) informacijos ir ryšių technologijų naudojimas;  
5) teismų valdymo struktūros. 

 
EBPO papildomai akcentavo, kad pagrindiniais veiksmingumo kriterijais pagal jos metodiką laikytini: 
 

1) bylų nagrinėjimo trukmė (vertinama, kaip ją sumažinti naudojant informacines technologijas, 
mažinant bylinėjimosi mastus ir ypač mažinant bylų antrojoje instancijoje skaičių (bylinėjimosi 
mastai kaip rodiklis, t. y. atitinka našumo kriterijų); 

2) teisingumo paslaugų prieinamumas (t. y. papildė kokybės kriterijų); 
3) sprendimų nuspėjamumas (t. y. papildė kokybės kriterijų). 

 
Taigi antrąjį etapą charakterizuoja tai, kad Europos Sąjungos teisinėje erdvėje tarptautiniuose tyrimuose 
įsigali veiksmingos teisingumo sistemos kriterijų trilogijos koncepcija ir greta pirmesniame etape 
prioritetinį dėmesį gavusio našumo kriterijaus nuo 2013 metų rimtesnis dėmesys pradedamas skirti 
kokybės bei nepriklausomumo kriterijams bei pradėta sistemiškiau dirbti su jų vertinimo metodika. 
 

1.2.3. Trečiasis etapas: veiksmingumo vertinimo evoliucija kokybės ir našumo kriterijų 
balanso link  
 
2016 metų pradžioje įvairios tarptautinės organizacijos ir pačios valstybės narės jau buvo parengusios 
nemažai tyrimų dėl įvairių teisingumo sistemų vertinimo kriterijų ir rodiklių, tačiau, kaip matyti iš tyrimo, 
kokybės vertinimas užėmė atskirą vietą šalia našumo ir jų sąsajos nebuvo tiriamos, t. y. dalis tyrimų 
koncentravosi ties našumo kriterijumi ir jo rodikliais, o kita dalis, mažesnioji – ties kokybės kriterijumi. 
Tačiau kokybės klausimui būdavo skiriama mažiau dėmesio ne todėl, kad nesuprasta jo reikšmė 
veiksmingumo vertinimo skalėje, o todėl, kad sudėtinga matuoti teisingumo kokybę pagal standartus ir 
rodiklius, ypač statistinius (kiekybinius). Neaiškumai dėl to, kas galėtų būti ir turėtų būti išmatuojama, 
ypač dėl kokybės apibrėžimo, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms narėms ir suinteresuotosioms 
šalims ir kuriam patikrinti būtų renkami prieinami patikimi ir svarbūs duomenys – sudarė vieną didžiausių 
pastarojo laikotarpio iššūkių.  
 
Taigi 2016 metais teisės doktrinoje vis dar nurodoma, kad trūksta aiškių, palyginamųjų statistinių, 
kiekybinių duomenų apie nacionalines justicijos sistemas43. Tačiau greta to tarptautiniuose tyrimuose ir 
mokslo doktrinoje vis labiau akcentuojama, kad kiekybiniai rodikliai ir tai, kas jais matuojama, yra tik 
teismų sistemos funkcionavimo ir joms keliamų tikslų nuotraukos, o ne tikslas per se. Norint pasiekti 
teisingumo sistemai keliamus tikslus, reikia adekvačių teismo išteklių, veiksmingos politikos, gerų 
procedūrinių taisyklių ir jų taikymo praktikos bei įsipareigojimo. Aiškiai išsakoma, kad teismo procesų 
trukmė yra tik viena iš dalių vadinamojoje teisingumo sistemų kriterijų (tikslų) trilogijoje, susidedančioje 
iš teisingumo (angl. fair), prieinamumo ir teisingumo per protingą terminą reikalavimų44. 
 
Sudėtingas ir daugialypis teisingumo kokybės pobūdis taip pat atsispindi įvairiuose instrumentuose, 
kuriuos parengė speciali CEPEJ Teisingumo kokybės užtikrinimo darbo grupė (CEPEJ-GT-QUAL). 
Pastaroji daugeliu atvejų pabrėžė, kad įvairūs teisingumo sistemos aspektai, kurie veikia gerai, yra glaudžiai 
susiję su kiekvienos nacionalinės teismų sistemos ypatumais. Todėl neįmanoma pateikti išankstinio 

                                                 
43 Hess B. Harmonized Rules and Minimum Standards in the European Law of Civil Procedure. Research paper. Max 

Planck Institute Luxembourg for Procedural Law. This research paper was requested by the European Parliament's 

Committee on Legal Affairs and commissioned, supervised and published by the Policy Department for Citizens’ Rights 

and Constitutional Affairs. 2016. Prieiga per internetą: <http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>. 
44 Žr. daugiau dėl „trijų dimensijų teisingumo koncepcijos“ – Zuckerman A., 2009, 49, p. 69–71, iš Van Rhee C. H., 

Uzelac A. Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ. Intersentia: Antwerp, Oxford, 

Portland, 2008, p. 12. Towards European Timeframes for Judicial Proceedings Implementation Guide As adopted at the 

28th plenary meeting of the CEPEJ on 7 December 2016. CEPEJ. Prieiga per internetą: <https://rm.coe.int/16807481f2>.  

 

https://rm.coe.int/16807481f2
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požiūrio į tai, kaip turėtų atrodyti „gera“ ir kokybiška teisingumo sistema, ir nėra prasmės ieškoti bendrų 
vardiklių skirtingose teismų sistemose, siekiant atskleisti geriausios kokybės rodiklius. Tačiau remiantis 
EŽTK 6 straipsnio imperatyvais yra įmanoma ir reikia nustatyti pagrindinius teisingumo sistemų kokybės 
elementus (dėl konkrečių kokybės rodiklių žr. 2.1.2 poskyrį). 
 
Taigi trečiojo periodo išskirtinumas yra tai, kad tarptautiniuose tyrimuose ir mokslo doktrinoje vis labiau 
akcentuojama, kad kiekybiniai rodikliai ir tai, kas jais matuojama, yra tik teismų sistemos funkcionavimo 
ir joms keliamų tikslų „nuotraukos“, o ne tikslas per se, ir vis daugiau dėmesio tarptautinėje ir nacionalinėse 
arenose pradedama skirti teisingumo sistemų kokybės klausimui. Vis dar pastebima, kad visoje ES trūksta 
aiškių, palyginamųjų statistinių duomenų apie nacionalines justicijos sistemas. Prasideda aktyvios 
diskusijos dėl to, kad yra aiškus poreikis matuoti ir vertinti daugelį kokybės rodiklių kartu su našumo 
rodikliais ir ieškoti jų pusiausvyros.   

 
Apibendrinant galima padaryti toliau nurodytas išvadas.   
 
Pirma, pradėjus vertinti teisingumo sistemų veiksmingumą pirmajame etape (iki 2012 m.) didžiausias 
dėmesys skirtas duomenų, reikalingų palyginamiesiems teisingumo sistemų našumo (angl. efficiency) 
rodikliams, pvz., bylų trukmei ir pan., nepakankamumo problemai. Sistemiškas ir kompleksinis 
teisingumo sistemų veiksmingumo vertinimas ES ir tarptautiniu mastu pradėtas tik apie 2013 m. (pirmieji 
vertinimai apėmė 2012 metų rezultatus), t. y. teisingumo sistemų veiksmingumo vertinimas žengia tik 
pirmuosius žingsnius ir veikia apie 5 metus. Antrajame etape išskirta vadinamoji veiksmingumo vertinimo 
kriterijų trilogija: nepriklausomumas, našumas ir kokybė, tačiau didesnis dėmesys skirtas pavieniam šių 
kriterijų vertinimui, labiau koncentruojantis į našumo kriterijų. Trečiajame etape (2016 m. iki dabar) 
didžiausias dėmesys pradėtas skirti būtent kokybiniams civilinės justicijos rodikliams, ieškant balanso tarp 
civilinės justicijos kokybės ir našumo. Vis dar pastebima, kad visoje ES trūksta aiškių, palyginamųjų 
statistinių duomenų apie nacionalines justicijos sistemas. Todėl užduotis kiekvienai valstybei vis dar išlieka 
ta pati: sukurti mechanizmą ir instrumentus, skirtus patikimam, nuosekliam ir sistemingam teisingumo 
sistemos vertinimui.  
 
Antra, istorinę veiksmingumo tyrimų genezę trumpai galime apibūdinti kaip palaipsnį perėjimą nuo 
išimtinai kiekybinių parametrų link kiekybinių ir kokybinių parametrų vertinimo kartu, o ne atsietai.  

Trečia, siekiant įvertinti vykdomas teisingumo reformas, pradėtas norint užtikrinti teisingumo sistemų 
veiksmingumą, būtina rinkti objektyvius, patikimus statistinius ir palyginamuosius duomenis bei atlikti 
periodinę jų analizę. 

Ketvirta, šiuo metu Europos teisinėje erdvėje vyrauja vadinamoji teisingumo sistemų veiksmingumo 
kriterijų trilogijos koncepcija. Teisingumo sistemos veiksmingumo vertinimas palaipsniui evoliucionavo 
nuo tarptautinių standartų teismų nepriklausomumui užtikrinti ir ekonominių našumo rodiklių vertinimo 
iki didelio dėmesio kokybės kriterijui skyrimo, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp kokybės ir našumo. Žr. 
1 paveikslėlį „Kriterijų evoliucija“:  
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2. Taikytinų civilinės justicijos vertinimo kriterijų identifikavimas  
 

 
Bylų išnagrinėjimas laiku yra svarbus veiksmingos teisingumo sistemos aspektas, tačiau per didelis 
dėmesys proceso trukmei gali nulemti teismų klaidas. Veiksminga teisingumo sistema „reiškia gebėjimą 
aukštos kokybės sprendimus priimti per protingą laikotarpį ir už teisingumo siekiančiam asmeniui 
priimtiną kainą“45. Todėl galime daryti išvadą, kad veiksminga teisingumo sistema į visumą sujungia tris 
esminius aspektus: veiksmingumą, kokybę ir nepriklausomumą.  
 

Atitinkamai ši teisingumo sistemų veiksmingumo atžvilgiu tarptautiniuose tyrimuose išgryninta kriterijų 
trilogija taikytina ir vertinant civilinės justicijos veiksmingumą (tie patys vertinimo kriterijai taikytini tiek 
visai sistemai, tiek vertinant atskirus jos komponentus).  
 
Kaip pabrėžiama mokslo doktrinoje, siekiant vertinti civilinės justicijos veiksmingumą reikalingas 
kompleksinis sprendimas. Civilinėse bylose teisingumas negali būti suteikiamas iš karto, be jokio delsimo, 
nėra vieno tobulai teisingo sprendimo standarto ir teisingumas negali nieko nekainuoti. Taigi kiekviena 
sistema turi rasti protingą balansą tarp šių konkuruojančių reikalavimų ir nusistatyti kompromisą. Rasti 
kompromisą taip, kad civilinės justicijos procedūros būtų suvokiamos kaip teisingos, padėtų rasti tiesą 
bylose ir užtikrintų protingą civilinės justicijos prieinamumą, tačiau netaptų tokios komplikuotos ar 
brangios, kad padarytų bylinėjimąsi neprieinamą46 – tai iššūkis kiekvienai valstybei. 
 

Apibendrinus aukščiau aprašytus tyrimus ir laikantis pagrindinės trilogijos koncepcijos, nacionalinė 

civilinės justicijos sistema laikytina veiksminga, jei ji atitinka tris tarpusavyje susijusius kriterijus: yra 

nepriklausoma, kokybiška ir naši, žr. 2 paveikslėlį „Civilinės justicijos veiksmingumo kriterijai“. 

 

 

                                                 
45  Effective Justice Systems in the EU. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/justice/events/assises-

justice2013/justice_systems_en.htm>. 
46 Zuckerman A. Civil justice in crisis. Comparative aspects of civil procedure, p. 11. Kolekcija straipsnių apie civilinės 

justicijos reformas visame pasaulyje, įskaitant Europoje, JAV ir Tolimuosiuose Rytuose: Zuckerman A. (ed.). Civil Justice 

in Crisis: Comparative perspectives of Civil procedure. Oxford university press, 1999, p. 15.  

1 pav. Kriterijų evoliucija 
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2 pav. Civilinės justicijos veiksmingumo kriterijai 

 

 

 

 

 

Siekdami patikrinti, kaip sekasi dorotis su šiuo veiksmingumo užtikrinimo iššūkiu, t. y. ar nacionalinė 

civilinės justicijos sistema laikytina veiksminga, apibendrinę aukščiau aprašytus tyrimus ir laikydamiesi 

trilogijos koncepcijos, toliau detaliau panagrinėsime visus tris kriterijus ir rodiklius, pagal kuriuos, 

pasitelkus įvairius metodus, vertinama civilinės justicijos atitiktis šiems kriterijams.  

Šios dalies tikslas yra, apibūdinus kriterijus ir juos detalizuojančius rodiklius, nustatyti, kuriems iš šių 

kriterijų ir rodiklių gali daryti įtaką civilinio proceso reformos (kadangi būtent CPK pakeitimų įtaka 

civilinės justicijos veiksmingumui yra šio tyrimo objektas).  

 

2.1. Nepriklausomumo kriterijus 

 

Teismų nepriklausomumas yra vienas esminių veiksmingos teisingumo sistemos elementų. Teismų 
nepriklausomumas yra pagrindinė teisė, užtikrinama pagal EŽTK 6 straipsnį ir ES pagrindinių teisių 
chartijos 47 straipsnį. Teismų nepriklausomumas užtikrina teisinės sistemos teisingumą, nuspėjamumą ir 
tikrumą, todėl yra gyvybiškai svarbus įgyjant piliečių ir įmonių pasitikėjimą teisės sistema. Teismų 
nepriklausomumas apsaugo piliečius nuo valstybės valdžios institucijų galios, todėl teismų 

Našumas

Kokybė

Nepriklausomumas
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nepriklausomumas yra labai svarbus visos visuomenės ir konkrečių ginčo, kurį turi išspręsti teisėjai, šalių 
atžvilgiu bei vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios atžvilgiu47.   
 
Civilinės justicijos vertinimo kontekste pažymėtina, kad nepriklausomumo kriterijus yra būtina 
veiksmingumo sąlyga, be kurios atitiktis kitiems kriterijams – našumui ir kokybei – netektų prasmės. Prieš 
tai kalbėta, kad našumo ir kokybės kriterijus reikia vertinti kartu, ieškant jų pusiausvyros. Tačiau kalbant 
apie nepriklausomumą jokie kompromisai negalimi ir šis kriterijus vertintinas atskirai kaip veiksmingos 
teisingumo sistemos atskaitos taškas. Civilinės justicijos kontekste svarbu pažymėti, kad vertinti jos 
nepriklausomumą taikytini bendrieji nepriklausomumo vertinimo rodikliai (nes negali būti situacijos, kad, 
pvz., visa teismų sistema yra nepriklausoma, tačiau civilinė justicija – ne ir atvirkščiai).  
 
Veiklos standartai, kuriais užtikrinamas teisminių institucijų nepriklausomumas, nustatyti Europos 
Tarybos 2010 m. rekomendacijoje dėl teisėjų nepriklausomumo, veiksmingumo ir atsakomybės (toliau – 
Rekomendacija)48. 
 
ES teisingumo rezultatų suvestinėje iš esmės išskirti du teisingumo sistemų nepriklausomumo vertinimo 
rodikliai: formalusis (funkcinis) teismų nepriklausomumas (objektyvus rodiklis) ir juntamasis 
nepriklausomumas (angl. perceived independence).   
 
Formalusis nepriklausomumas yra būtina sąlyga, kuri turi įtakos daugeliui, o gal ir visiems aspektams, 
susijusiems su teismais. Jis susijęs su tuo, kaip yra skiriami ir atleidžiami teisėjai, kaip jie rengiami, kaip 
teisėjams paskirstomos bylos ir pan.49 Vertinant formalųjį nepriklausomumą, galima remtis, pvz., tokiais 
rodikliais kaip teisinis reguliavimas dėl galimybės teisėjus perkelti be jų sutikimo, dėl teisėjų atleidimo, dėl 
gaunamų bylų paskirstymo teisme, dėl teisėjų nusišalinimo ir nušalinimo ir pan. grėsmių teisėjo 
nepriklausomumui.  
 
Tačiau svarbu pažymėti, kad sistemos veiksmingumui užtikrinti nepakanka pasiekti formalųjį 
nepriklausomumą. Kad įgytų piliečių ir įmonių pasitikėjimą, teismai turi būti matomi ir suvokiami kaip 
nepriklausomi50. Tai galima matuoti visuomenės ir verslo subjektų bei pačių teisėjų apklausomis.  
 

Apibendrinant galima teigti, kadangi teisingumo sistemos nepriklausomumas yra bendra visų teisingumo 

sistemų veiksmingo funkcionavimo sąlyga, tai išskirtini tokie rodikliai, pagal kuriuos vertintinas civilinės 

justicijos sistemos nepriklausomumo kriterijus: formalusis nepriklausomumas ir suvokiamas (juntamasis) 

                                                 
47 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ‘Independence and Accountability of the Judiciary. Report 

2013-2014’ (ENCJ, 2014) 10. Prieiga per internetą: 

<www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_accountability_a 

dopted_version_sept_2014.pdf>. 
48 Europos Tarybos rekomendacija dėl teisėjų nepriklausomumo, veiksmingumo ir atsakomybės, CM/Rec 2010 (12). 

Prieiga per internetą: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afb78>. 
49 Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 1 (2001) dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir teisėjų 

nenušalinimo nuo pareigų standartų. Prieiga per internetą: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2001)OP1&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=origi 

nal&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> 

[žiūrėta 2017-01-20]; European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 

The 2016 EU Justice Scoreboard (Publications Office of the European Union 2016) 35-44. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf>. 
50 Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 1 (2001) dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir teisėjų 

nenušalinimo nuo pareigų standartų. Prieiga per internetą: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2001)OP1&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=origi 

nal&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true> 

[žiūrėta 2017-01-20]. 
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nepriklausomumas. Nepriklausoma civilinė justicija yra tik tuomet, jei galima pažymėti varnele abu šiuos 

punktus, žr. 3 paveikslėlį „Nepriklausomumo schema“:  

 

3 pav. Nepriklausomumo schema 

 

 

 
Atsižvelgiant į aukščiau įvardytus formaliojo nepriklausomumo rodiklius, matyti, kad civilinio proceso 
teisinio reguliavimo pakeitimai jiems praktiškai negali daryti rimtesnės objektyviai pamatuojamos įtakos, 
nes teisėjų nepriklausomumo garantijos visose bylose (ir kitose veiklose) yra įtvirtinamos ne CPK, o 
Konstitucijoje ir Teismų įstatyme. 
 
Todėl toliau šiame tyrime CPK pakeitimų įtaka nepriklausomumo kriterijui tiriama nebus.  
 

2.2. Našumo kriterijus 

 
„Vėluojant teisingumui, teisingumo nėra.“ Ši citata pabrėžia savalaikiškumo svarbą. Savalaikiškumas yra 

vienas iš veiksmingumo aspektų, kuris savo ruožtu yra vienas iš veiksmingos teisingumo sistemos 

elementų, papildantis kokybės ir nepriklausomumo elementus 51 . Europos veiksmingo teisingumo 

komisijos nuomone, „teismų veiksmingumui tenka lemiamas vaidmuo siekiant išsaugoti įstatymų 

viršenybę, nes jie turi užtikrinti visų viešojo ir privataus sektoriaus asmenų, įstaigų ir institucijų, įskaitant 

valstybę, atskaitomybę, taip pat garantuoti savalaikes, teisingas ir tinkamas teisių gynimo priemones“52. 

Be jokių abejonių, laiku priimami teismų sprendimai turi esminę svarbą užtikrinant sklandų teisingumo 

sistemos veikimą.  

                                                 
51 Aukščiausiųjų teismų vadybos geriausios praktikos vadovas. Antverpeno universitetas, Liublianos universitetas, 

Latvijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Ispanijos Aukščiausiasis Teismas, 

Vengrijos Aukščiausiasis Teismas, 2017 m. Prieiga per internetą: 

<https://www.lat.lt/data/public/uploads/2018/01/geriausios-praktikos-vadovas.pdf>.  
52 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘European Judicial Systems. Efficiency and Quality of 

Justice. Edition 2016 (2014 Data)’ (CEPEJ Studies no 23, CEPEJ 2016) 184. 

 

Formalusis nepriklausomumas 

Teisinės teisėjų nepriklausomumo 
garantijos 

Saugiklių buvimas dėl teisėjų (įskaitant 
teismų vadovus) skyrimo ir karjeros

Organizacinė autonomija

Visuomenės pasitikėjimas teismų 
nepriklausomumu (angl. perceived 
independence)

Gyventojų pasitikėjimas

Verslo pasitikėjimas

Teisėjų pasitikėjimas

https://www.lat.lt/data/public/uploads/2018/01/geriausios-praktikos-vadovas.pdf
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Be to, EŽTK 6 straipsnyje įtvirtinta teisė į teisingą teismo procesą, kuris nėra nepagrįstai vilkinamas. 

CEPEJ nurodo, kad „protingo termino“ standartas yra apatinė riba, kuri žymi konvencijos pažeidimo ir 

nepažeidimo skiriamąją liniją. Tačiau reikia siekti, kad teismo procesas vyktų laiku, o tai reiškia, kad su 

bylomis turi būti dirbama ir jos turi būti užbaigiamos laiku be nepagrįsto vėlavimo53. 

Pagrindiniai rodikliai, pagal kuriuos ES teisingumo rezultatų suvestinėje vertinamas teisingumo sistemos 

veiksmingumas, yra proceso trukmė (bylos užbaigimo laikas), bylų išnagrinėjimo rodiklis ir neišnagrinėtų 

bylų skaičius. 

Proceso trukmė – apskaičiuotas arba vidutinis bylai išspręsti reikalingas laikotarpis, nurodomas 

dienomis, kuris būtinas teisme išnagrinėti bylą, t. y. kad sprendimas būtų priimtas pirmosios instancijos 

teisme. „Nagrinėjimo trukmės“ rodiklis yra neišspręstų bylų skaičius, padalytas iš išspręstų bylų skaičiaus 

metų pabaigoje ir padaugintas iš 365 dienų. 

2018 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuvoje ginčo civilinės bylos pirmojoje 

instancijoje nagrinėjamos vidutiniškai apie 100 dienų (2014–2016 metų duomenys). Be to, Lietuva pagal 

bylų išnagrinėjimo greitį priskiriama prie vienai iš greičiausiai civilines bylas nagrinėjančių šalių 

(pavyzdžiui, palyginti su Slovakija, kur vidutinis civilinės bylos išnagrinėjimo terminas pirmojoje 

instancijoje yra apie 500 dienų). 

Iš NTA metinėje teismų veiklos ataskaitoje teikiamų duomenų matyti, kad 2017 m. civilinės bylos 

apylinkių teismuose vidutiniškai išnagrinėjamos per 91 dieną, o apygardų teismuose – per 279 dienas. Be 

to, matyti tendencija, kad pailgėjo civilinių bylų nagrinėjimo trukmė apylinkių teismuose, o apygardų 

teismuose civilinių bylų pirmąja instancija nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo.  

Bylų išnagrinėjimo rodiklis (angl. clearance rate) – tai išnagrinėtų bylų skaičiaus santykis su gaunamų bylų 

skaičiumi. Taikant šį rodiklį vertinama, ar teismas spėja išnagrinėti gaunamas bylas. Jeigu bylų 

išnagrinėjimo rodiklis yra 100 proc. arba didesnis, tai reiškia, kad teismų sistema yra pajėgi išnagrinėti tiek 

bylų, kiek gauna. Jeigu bylų išnagrinėjimo rodiklis yra mažesnis nei 100 proc., tai reiškia, kad teismai 

išnagrinėja mažiau bylų, nei gauna. Taikant šį rodiklį nustatoma, ar teismas spėja išspręsti jam tenkantį 

bylų skaičių. Jeigu bylų išsprendimo greitis yra mažas, o procesiniai veiksmai užtrunka ilgai, sistemoje ima 

kauptis neišnagrinėtos bylos. Žr. formulę žemiau: 

 

Bylų išnagrinėjimo rodiklis (%) =  Išnagrinėtų bylų skaičius       x 100  

            Gaunamų bylų skaičius 

 

Pvz., Lietuvoje pagal 2017 m. duomenis buvo gauta 194 497 civilinės bylos, o išnagrinėta – 196 439, taigi, 

pritaikius aukščiau nurodytą formulę, gauname, kad Lietuvos civilinių bylų išnagrinėjimo rodiklis yra 

maždaug 101 procentas (100,998 proc.), tai reiškia, kad teismai spėja išnagrinėti gaunamas bylas ir kad 

sistemoje nesikaupia neišnagrinėtos bylos54.  

                                                 
53 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), ‘Compendium of “Best Practices” on Time Management 

of Judicial Proceedings’ (CEPEJ 2006). 
54  Lietuvos nacionalinės teismų administracijos duomenys. Metinė teismų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<www.teismai.lt>.  
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Likusių neišnagrinėtų bylų skaičius – bylų, kurios dar turi būti išnagrinėtos, skaičius laikotarpio 

pradžioje, pvz., metų pradžioje55. Nagrinėtinų bylų skaičius turi įtakos bylos nagrinėjimo trukmei. Siekiant 

sutrumpinti procesinių veiksmų trukmę būtina imtis priemonių nagrinėtinų bylų skaičiui sumažinti. 

Jau pirmojoje ES teisingumo rezultatų suvestinėje išsamiau nagrinėjami tam tikrų veiksnių, kuriuos taikant 

gali būti įmanoma sutrumpinti proceso trukmę ir padidinti teisingumo kokybę, rodikliai: teismų veiklos 

stebėjimas ir vertinimas, teismams skirtos informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) sistemos, 

alternatyvieji ginčų sprendimo metodai ir teisėjų mokymas. Nors procesinių veiksmų trukmė taip pat 

priklauso nuo kitų kelių svarbių veiksnių, ypač nuo procedūrų ypatybių ir sudėtingumo, nagrinėjant 

minėtus rodiklius įmanoma surinkti naudingą informaciją, kuria remiantis galima apibūdinti valstybių 

narių suvokimą apie šių klausimų svarbumą ir priemones, kurių buvo imtasi šiuo atžvilgiu. 

 

2.3. Kokybės kriterijus 

 

Bylų išnagrinėjimas laiku yra svarbus veiksmingos teisingumo sistemos aspektas, tačiau per didelis 
dėmesys proceso trukmei gali lemti teismų klaidas. Veiksminga teisingumo sistema „reiškia gebėjimą 
aukštos kokybės sprendimus priimti per protingą laikotarpį ir už teisingumo siekiančiam asmeniui 
priimtiną kainą“56. Teisinė bendruomenė šiuo metu sutaria, kad nėra vieno kelio ar vieno patikimo 
teisingumo sistemų kokybės vertinimo metodo.   
 
ES teisingumo rezultatų suvestinė įvardija rodiklius, kurie yra visuotinai pripažįstami (angl. generally 
accepted) svarbiais siekiant pagerinti teisingumo kokybę. Jie suskirstyti į keturias kategorijas: teisingumo 
prieinamumas piliečiams ir įmonėms; adekvatūs žmogiškieji ir materialieji ištekliai; monitoringo ir 
vertinimo priemonių įdiegimas; kokybės standartų taikymas. 
 
Teisingumo prieinamumas piliečiams ir įmonėms. Šis reikšmingas kokybės rodiklis yra teismų 
sistemos prieinamumas. Pasak ES teisingumo rezultatų suvestinės sudarytojų, tai reiškia, be kitų aspektų, 
kad turi būti teikiama informacija apie teisingumo sistemą, kad asmenims, neturintiems pakankamai lėšų, 
turi būti teikiama teisinė pagalba, teismai turi bendrauti su bylų šalimis ir žiniasklaida, o visuomenei turi 
būti sudaroma galimybė susipažinti su teismo sprendimais.   
 
Suvestinėje išskirti ir 7 teisingumo prieinamumo subrodikliai, žr. 4 paveikslėlį „Teisingumo 
prieinamumas“: 

 
 
 

                                                 
55 Standartiniu rodikliu ilgą laiką buvo imami kalendoriniai metai. Šiuo metu siūloma pereiti prie pažangesnės sistemos, 

nusistatant tam tikroms bylų kategorijoms vadinamuosius laiko planus (angl. Timeframes) ir vertinant, kiek bylų buvo 

išnagrinėta per tai bylų kategorijai numatytą laikotarpį. Lietuvoje kol kas tokie laiko planai nebuvo skelbti ir duomenys 

pagal tam tikras bylų kategorijas nėra sistemiškai renkami.  
56  Effective Justice Systems in the EU’. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/justice/events/assises-

justice2013/justice_systems_en.htm>. 
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4 pav. Teisingumo prieinamumas 

 
Adekvatūs žmogiškieji ir materialieji ištekliai. Antras teisingumo sistemos kokybės elementas yra 
tinkami ištekliai (teisėjų, teismo personalo ir finansiniai resursai, mokymo paslaugos). Jie turėtų užtikrinti 
gerą teisingumo sistemos veikimą, tinkamas sąlygas teismuose ir kvalifikuotus darbuotojus. Europos 
Komisija pabrėžia, kad dėl nepakankamo reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius turinčių darbuotojų skaičiaus, 
be tęstinių mokymų galimybės kyla pavojus proceso ir sprendimų kokybei.  

 
Monitoringo ir vertinimo priemonių įdiegimas. Trečiasis elementas, galintis gerinti teisingumo 
sistemų kokybę, yra vertinimo priemonės. Tai yra apklausos, bylų valdymo tikruoju laiku IT priemonės, 
automatinės išankstinio perspėjimo sistemos ir pan. Teismo veiklos stebėjimas ir vertinimas padeda 
gerinti teismo darbą, nes sudaromos galimybės nustatyti trūkumus ir poreikius. Šis elementas įrodo, kad 
vertinant teisingumo sistemos kokybę vis daugiau dėmesio skiriama naudotojų lūkesčiams.   

 
Kokybės standartų taikymas. Galiausiai EK pabrėžia, kad gerinant teisingumo sistemų kokybę būtina 
taikyti standartus. EK taikomus kokybės standartus sudaro laiko planavimas, aktyvus bylų stebėjimas ir 
paskirstymas atsižvelgiant į darbo krūvį.   
 
Paralelinius kokybės kriterijaus vertinimo tyrimus atliekančios organizacijos išskiria ir kitus papildomus 
aspektus. Pavyzdžiui, Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (angl. CCJE) manymu, viena iš kokybiškos 
teisingumo sistemos dalių yra kokybiškas teismo sprendimas. O kokybiškas teismo sprendimas yra toks, 
kuriuo, kiek teisėjui prieinami duomenys leidžia, pasiekiama teisinga bylos baigtis ir tai padaroma 
sąžiningame procese, per įmanomai trumpiausią laiką, o sprendimas yra galutinis57. 
 
CEPEJ Teisingumo kokybės užtikrinimo darbo grupė (CEPEJ-GT-QUAL), remdamasi EŽTK 6 
straipsnio imperatyvais, išskyrė tokius pagrindinius teisingumo sistemų kokybės elementus, žr. 5 paveikslėlį 
„Kokybės rodikliai“: 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 11 (2008) dėl teismų sprendimų kokybės. Prieiga per 

internetą: <https://rm.coe.int/16807481d7>.  
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5 pav. Kokybės rodikliai 

 
  
Atitinkamai dauguma šių EŽTK 6 straipsnyje minimų kokybės elementų buvo įtraukti į CEPEJ-GT-
QUAL parengtą „Teisingumo kokybės gerinimo kontrolinį sąrašą“ ir išsamiai aprašyti jo 1 priede58. Šiame 
sąraše yra apie 250 esminių klausimų, susijusių su visomis teisingumo sistemos sudedamosiomis dalimis, 
siekiant įvertinti jos kokybę. Patikrinti, ar kiekvienas kontroliniame sąraše esantis principas yra 
įgyvendintas, yra geras būdas „pratestuoti“ nacionalinę sistemą ir padidinti jos kokybę.  
 
Europos teismų tarybų tinklo 2015–2016 m. ataskaitoje, kurioje apibendrinta įvairių valstybių patirtis 
vertinant teismų darbo kokybę, papildomai pabrėžiama, kad kokybei įtaką daro išoriniai ir vidiniai 
veiksniai. Išoriniai veiksniai – tai teisės aktais sureguliuotas teisingumo prieinamumas: negali būti 
teisingumo, jei neužtikrinama visų asmenų lygios galimybės kreiptis į teismą ir teisinės pagalbos 
prieinamumas. Taip pat svarbus išorinis faktorius yra procedūrinės nuostatos, sudarančios galimybę rinkti 
ir gauti patikimus įrodymus, šalių galimybė teikti savo paaiškinimus teismui ir pan.  
Vidiniai veiksniai yra susiję su paties teismo sprendimo kokybe. Jam keliami trys pagrindiniai reikalavimai: 
teismo sprendimai turi būti vieši, motyvuoti ir parašyti suprantama kalba.  
 
Kaip matome, šie kokybės rodiklių sąrašai nors ir turi bendrų taškų, tačiau dalyje iš esmės skiriasi. Būtent 
toks skirtingas požiūris ir kelia daugiausia problemų, siekiant susitarti dėl kokybės kriterijaus vertinimo 
rodiklių.  
 
Kaip jau minėta Tyrimo 1.2.2 poskyryje, EBPO kokybės srityje papildomai akcentavo tokius vidinius 

teisingumo sistemos kokybės veiksnius: 

1) teisingumo prieinamumą, nepagrįstų procedūrinių kliūčių, apsunkinančių prieinamumą, 

nebuvimą; 

2) bylinėjimosi kaštų paskirstymo šalims mechanizmus; 

3) advokatų honorarų reguliavimą ir šios profesijos struktūrą (pvz., advokatų skaičius); 

4) alternatyvių ginčų sprendimo mechanizmų sklaidą; 

5) teismo sprendimų nuspėjamumą. 

 
Toliau tyrime analizuojant CPK pakeitimų įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, bus pasitelkiami tie 
rodikliai, kuriuos gali veikti teisinis reguliavimas ir jo būklė, t. y. esminis bus klausimas dėl civilinės 
justicijos prieinamumo taip, kaip jis suprantamas ES bei EBPO tyrimuose ir tik ta apimtimi, kiek 

                                                 
58 CEPEJ Teisingumo kokybės užtikrinimo darbo grupė. Measuring the quality of justice. As adopted on 7 December 

2016, at the 28th plenary meeting of the CEPEJ. Teisingumo kokybės gerinimo kontrolinio sąrašo 1 priedas. Prieiga per 

internetą: <https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-measuring-the-/1680747548>. 
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prieinamumui gali daryti įtakos civilinio proceso teisinis reguliavimas. Kur tinka, tai pat galės būti iš dalies 
įvertinta ir įtaka teismo sprendimų nuspėjamumui.  

 
Apibendrinimui žr. kriterijų ir jų rodiklių sisteminius ryšius 6 paveikslėlyje „Kriterijai ir rodikliai“: 
 
6 pav. Kriterijai ir rodikliai  
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2.4. Civilinio proceso kodekso pakeitimų vieta veiksnių, darančių įtaką 
civilinės justicijos veiksmingumui, kontekste ir kai kurie metodologiniai 
pastebėjimai 
 

Civilinės justicijos veiksmingumui (jos našumui, kokybei ir nepriklausomumui) įtaką darančius veiksnius 
galima suskirstyti į vidinius ir išorinius: žr. 7 paveikslėlį „Veiksniai, darantys įtaką civilinei justicijai“. 
 
7 pav. Veiksniai, darantys įtaką civilinei justicijai 

 

 

Vidiniams veiksniams, be kita ko (teismų veiklos organizavimo ypatumų, teisėjų skaičiaus, finansavimo ir 
kt.), priskirtina ir įstatymo leidėjo veikla reguliuojant civilinį procesą. Pavyzdžiui, po 2008 m. krizės 
padidėjus civilinių bylų skaičiui ir atitinkamai bylų išnagrinėjimo trukmei, imtasi CPK reformų, siekiant 
padidinti civilinės justicijos veiksmingumą (žr. daugiau II.1 dalyje), pašalinti vadinamuosius „butelio 
kakliukus“59, labiausiai užkertančius kelią greitam ir kokybiškam civilinių bylų nagrinėjimui. Įstatymų 
leidėjo pasirinkimai dėl CPK pakeitimų gali turėti įtakos tiek tam, kiek bylų pateks į teismus, tiek tam, 
kokiu greičiu ir kaip kokybiškai jos bus nagrinėjamos. Civilinės justicijos prieinamumui taip pat didelę 
įtaką gali daryti įvairūs procedūriniai ribojimai, tiek galimai užkertantys kelią kreiptis į teismą dėl civilinių 
teisių gynybos, tiek ribojantys tokias galimybes, sudarant finansines kliūtis (nustatant nepagrįstai didelius 
žyminius mokesčius ir pan.), nustatant nepagrįstai trumpus kreipimosi į teismą terminus, per daug 
sudėtingas procedūras ir pan. Proceso teisės normų trūkumai taip pat gali sudaryti sąlygas ne tik pagerinti, 
bet ir pabloginti teismo sprendimų kokybę, nustačius per trumpus terminus procesiniams veiksmams 
atlikti ar, pvz., nepagrįstus ribojimus įrodymams teikti ir vertinti.  
 
Greta vidinių veiksnių civilinės justicijos veiksmingumui įtaką daro ir išoriniai veiksniai:  

1) kultūriniai ir psichologiniai faktoriai (pvz., bylininkų mentalitetas, bylinėjimosi kultūra); 

2) šalies ekonominė padėtis ir jos pokyčiai (pvz., dėl ekonominės krizės išaugęs bankroto bylų 

skaičius. Šių bylų nagrinėjimo trukmė tuomet pailgėja dėl išaugusio bylų skaičiaus, tenkančio tam 

pačiam teisėjų skaičiui, o didesnius bylinėjimosi srautus lemia ne teismo proceso reguliavimo 

trūkumai, o šalies ekonominės situacijos netolygumai).  

 
Todėl, vertinant civilinės justicijos veiksmingumą, svarbu atkreipti dėmesį ir į keletą metodologinių 
problemų, kurios nulemia analizės ir jos naudojimo ribas. Kadangi šio tyrimo objektas yra CPK pakeitimai 
bei, atsižvelgiant į šio tyrimo apimtį ir tyrėjų grupės sudėtį, šio tyrimo kontekste CPK pakeitimų įtaka 
civilinės justicijos veiksmingumui bus vertinama atsietai nuo išorinių veiksnių (t. y., pvz., nebus vertinama 
ekonominio nuosmukio įtaka bylų skaičiaus padidėjimui).  
 
Tyrėjai supranta, kad teisės normos egzistavimas retai yra vienintelis veiksnys, nulemiantis tikslo 
pasiekimą arba priartėjimą prie jo, t. y. – teisės norma neveikia „visiškai švarioje erdvėje“ – jos veikimą 

                                                 
59 Lorenzani D., Lucidi F. The economic impact of civil justice reforms. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/>. Europos Sąjunga, Economic papers 530, September 2014, p. 5.  
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(taip pat ir neveikimą) gali lemti daugelis kitų veiksnių. Pavyzdžiui, nustačius griežtesnius greičio ribojimus 
mieste, sumažėja žuvusiųjų gatvėse skaičius. Tačiau tai dar neįrodo, kad žuvusiųjų skaičius sumažėjo dėl 
greičio ribojimų. Pakitusiam žmonių elgesiui (ir atitinkamai elgesio padariniams) įtakos galbūt turėjo 
padidėjęs policijos dėmesys greičio ribojimų stebėjimui, viešumo kampanija saugiam greičiui skatinti, 
viešos diskusijos saugaus greičio klausimu, kitos, su bendru reguliavimu nesusijusios, saugaus greičio 
priemonės arba dar kiti veiksniai60. Aišku, galima teigti, kad visus šiuos veiksnius paskatino naujos teisės 
normos atsiradimas, tačiau negalima teigti, kad pasiekti rezultatai atsirado tiesiogiai dėl šios teisės normos. 
Galima svarstyti ir atvirkščiai – minėtą teisės normą išleidus ir siektinam rezultatui neatsiradus negalime 
griežtai teigti, kad toji teisės norma yra neveiksminga – žuvusiųjų skaičius galėjo tapti dar didesnis dėl 
įvairių šalutinių veiksnių, pavyzdžiui, neįprastai didelio judėjimo gatvėse didelio renginio mieste metu61. 
 
Kitas pavyzdys: akivaizdu, kad ekonomikos krizės metu padvigubėjus bankrutuojančių subjektų skaičiui 
teismuose iš esmės padaugėja civilinių ginčų ir tai gali lemti ilgesnę bylų nagrinėjimo trukmę, nepaisant 
to, kad CPK pakeitimais būtų sudarytos visos prielaidos bylų trukmės mažėjimui. 
 
Visi šie veiksniai apsunkina normos veiksmingumo tyrimą ir vertinimą statistiniais metodais – reikia 
pasitelkti išsamesnius analitinius, sociologinius tyrimo būdus.  
 
Taigi tyrėjai supranta, kad dėl išorinių veiksnių tam tikro CPK pakeitimo atlikimas siekiant paspartinti 
bylų nagrinėjimo procesą nebūtinai lemia realų tikslo pasiekimą, todėl šiame tyrime toliau vertinama ne 
tik reali įtaka, bet ir potencialas daryti tokią įtaką, nesant priešingą poveikį darančių išorės veiksnių.  
 
Taigi šio tyrimo kontekste vertinant CPK pakeitimų įtaką / potencialą daryti įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, iš esmės bus analizuojama šių pakeitimų įtaka dviem civilinės justicijos veiksmingumo 
kriterijams: našumui bei kokybei, vertinant rodiklius teisminių paslaugų paklausos srityje, t. y. netiriama 
įtaka rodikliams teismų sistemos pasiūlos srityje (finansinių ir žmogiškų resursų kiekiui, teismų 
administravimo modelio pasirinkimui ir pan.). 
 
Įtaka kokybės kriterijui bus vertinama kaip pagrindinį rodiklį pasitelkiant civilinės justicijos prieinamumą 
(subrodikliai: bylinėjimosi kaštai, nepagrįstų procedūrinių kliūčių nebuvimas). Prieinamumas yra vienas 
pagrindinių civilinės justicijos kokybės kriterijų, tačiau pasirinkti rodikliai ir jų vertinimas gali padėti 
atskleisti ne tik pokyčių įtaką kokybei, tačiau ir įtaką našumo kriterijui – bylinėjimosi trukmei, kadangi 
tokios procedūrinės priemonės kaip žyminis mokestis, atstovavimo ribojimai, rašytinio–žodinio proceso 
santykis ir kt., ribodamos prieinamumą, asmenų dalyvavimo procese galimybes bei tam skiriamą laiką, 
taip pat turi įtakos bylų srautų mažinimui, atitinkamai ir našumo rodikliui. 
 
Įtaka našumo kriterijui bus vertinama pagrindiniais rodikliais pasitelkiant bylų skaičių ir bylų nagrinėjimo 
trukmę ir vertinant bylų srautų subalansavimui skirtas priemones. 
 
Kiekybinių ir kokybinių rodiklių negalima vertinti atsietai, nes jie iš esmės daro įtaką vienas kitam. Pakeitus 
civilinės justicijos prieinamumo sąlygas (pvz., jas sugriežtinus), pakinta bylų, patenkančių į teismus, 
skaičius (sumažėja). Tačiau pagerėjus našumo rodikliui reikia įvertinti, kokia sąskaita įvyko pagerėjimas, 
ar nuo to iš esmės nenukentėjo civilinės justicijos kokybė. Civilinė justicija yra veiksminga tik tuomet, kai 
yra išlaikoma pusiausvyra tarp orientavimosi į kokybinius ir kiekybinius (našumo) rodiklius.  
 
Atitinkamai šiame tyrime toliau bus kompleksiškai ir sistemiškai vertinama atrinktų CPK pakeitimų įtaka 
civilinės justicijos kokybės ir našumo kriterijams kartu, ieškant, kaip užtikrinti jų balansą. Giluminė analizė 
bus atliekama tik tų pakeitimų, kurie, tyrėjų nuomone, ypač svarbūs vertinant įtaką ne tik kiekybės, bet ir 
kokybės kriterijui (nes būtent čia svarbus ne vien statistinių duomenų rinkimas, o kokybinis mokslinis 

                                                 
60 Šimašius R. Teisėkūra ir teisės socialinis veiksmingumas // Jurisprudencija, 2004, Nr. 54(46), p. 65. 
61 Ten pat. 
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tyrimas). Kadangi procesinių veiksmų trukmė taip pat priklauso nuo procedūrų ypatybių ir sudėtingumo, 
į tai taip pat bus atsižvelgta.  
 
Taip pat, atsižvelgiant į pirmojoje dalyje padarytą išvadą apie vis dar egzistuojantį palyginamųjų duomenų, 
reikalingų civilinės justicijos veiksmingumo vertinimui, trūkumą, įvertinus atrinktų civilinio proceso 
institutų tyrimo rezultatus bus pateiktos gairės, kokius duomenis, reikalingus patikimam ir sistemingam 
civilinės justicijos veiksmingumo vertinimui, Lietuva renka ir sistemina ir kokiose srityse reikalingi 
papildomi veiksmai, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos surinkimą ir naudojimą.  

 

 

3. Lietuvos padėtis civilinės justicijos veiksmingumo vertinime 
 

 

Kaip ir tarptautiniu lygiu62, Lietuvoje civilinės justicijos veiksmingumas yra mažai analizuojama tema ir, 
galima sakyti, tik visai neseniai buvo pradėta diskutuoti atskirais civilinio proceso veiksmingumo 
aspektais63. Civilinės justicijos veiksmingumo vertinimas gali būti atliekamas skirtinga apimtimi, skirtingais 
tikslais ir atitinkamai remiantis skirtingais kriterijais. Nei teisinio reguliavimo, nei doktrinos lygmeniu 
Lietuvoje nėra atskirai apibrėžtos civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo sąvokos, nėra apibrėžti jos 
vertinimo kriterijai. Bendrai imant, civilinio proceso veiksmingumo sąvoka yra žinoma civiliniame 
procese per civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, kuris pirmą kartą Lietuvoje 
pozityviojoje teisėje buvo apibrėžtas priėmus CPK. Iki 2003 m. CPK šis principas buvo pripažįstamas 
teismų praktikoje64, 65. CPK 7 straipsnis įtvirtino principą, kad civilinės bylos būtų išnagrinėtos ir priimtas 
sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Šis principas atspindi ir 
vieną iš pagrindinių sąžiningo teismo proceso principo elementų, įtvirtintų EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje – 
žmogaus teisę į tai, kad jo byla būtų išnagrinėta per protingą laiką. Tačiau civilinio proceso koncentracijos 
ir ekonomiškumo principas negali būti sutapatinamas su civilinės justicijos veiksmingumo vertinimu. 
Civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kontekste, atsižvelgiant į stebėsenos bei vertinimo tikslus ir 
apimtį, civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas išreikštų civilinio proceso teisinio 
reguliavimo tikslą arba teisės normą, kuri galėtų būti stebima arba vertinama civilinės justicijos 
veiksmingumo vertinimo procese.    
 
Nors, kaip minėta, nei teisės doktrina, nei teisės aktai specifiškai neapibrėžia civilinės justicijos 
veiksmingumo vertinimo sampratos, teisės aktais yra apibrėžtas ir sureguliuotas bendrasis numatomo 
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas ir teisinio reguliavimo stebėsena 66 . Šiais klausimais yra 

                                                 
62 Žiūrėti šio Tyrimo 1.1 poskyrį. 
63  Tam tikri civilinio proceso veiksmingumo aspektai buvo analizuojami moksliniuose straipsniuose, paskelbtuose 

civilinio proceso konferencijos leidinyje (Recent Trends in economy and efficiency of civil procedure. Materials of 

international conference. 9-10 May 2013. Vilnius: Vilnius University Press, 2013). Taip pat buvo vertinami atskiri CPK 

pakeitimai tam tikro instituto aspektu (pvz., Nekrošius V. Sprendimas už akių – ar rastas kompromisas? // Teisė, 2017, 

t. 104 – straipsnyje analizuoti 2016 m. lapkričio 8 d. priimti CPK pakeitimai, susiję̨ su sprendimo už akių̨ instituto 

tobulinimu), tiriamas atskiras civilinio proceso veiksmingumo kriterijus (pavyzdžiui, Aurimo Brazdeikio, Vytauto 

Nekrošiaus, Rimanto Simaičio ir Vigitos Vėbraitės tyrime „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą 

laiką įgyvendinimo sąlygos“ analizuotos daugelis CPK normų, įskaitant ir pakeistų, proceso trukmės kriterijaus aspektu). 
64 CPK komentaras, p. 64; CPK vadovėlis, p. 203–206. 
65 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-999 // Teismų praktika, 

2001, 17; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1212. 
66 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnis, 23–24 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir 

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“. TPĮ buvo priimtas 2012 m. rugsėjo mėnesį, įsigaliojo 

nuo 2014 m. sausio 1 d. ir yra taikomas iki šiol. Tačiau teisinio reguliavimo stebėsenos sistema galiojo ir buvo taikoma 

ir anksčiau (apie istorinius šio instituto vystymosi aspektus žr. Bublienė D., Limantė A., Ragauskas P., Vitkutė E. A. 

Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, 

p. 95). 

 

http://www.infolex.lt/ta/159843
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http://www.infolex.lt/ta/159843
http://www.infolex.lt/ta/276991


Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
33 

diskutuojama ir doktrinoje 67 . Šis teisinis reguliavimas aktualus ir civilinės justicijos veiksmingumo 
vertinimo kontekste. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (vadinamasis ex ante teisinio 
reguliavimo vertinimas) yra apibrėžtas kaip numatomo teisinio reguliavimo teigiamų ir neigiamų 
pasekmių nustatymas 68 . Privalomas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas turi būti 
atliekamas rengiant teisės aktą, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip 
pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas. Šio vertinimo išsamumas turi būti proporcingas 
galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Taigi, tuo atveju, jei planuojama reglamentuoti 
tokius civilinės justicijos aspektus, kurie nebuvo reguliuojami nei CPK, nei kituose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose civilinio proceso taisykles, arba jei ketinama iš esmės keisti civilinės justicijos 
reguliavimą, turi būti atliekamas ex ante vertinimas. Nei TPĮ, nei jį įgyvendinantys teisės aktai neapibrėžia, 
ką reiškia esminis teisinio reguliavimo pakeitimas. Todėl sprendimas dėl numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimo poreikio iš esmės priskirtinas institucijos, rengusios teisės akto projektą, diskrecijai. 
Be abejonės, toks CPK normų pakeitimas, kai įvedami nauji civilinio proceso institutai, pvz., kai buvo 
keičiamas CPK dėl grupės ieškinio instituto įvedimo į Lietuvos teisę arba kai esmingai keičiamas civilinio 
proceso reguliavimas, pvz., CPK normų pakeitimas, reformuojant asmens veiksnumo ribojimo institutą, 
būtų laikomas esminiu teisinio reguliavimo pakeitimu, kurio atžvilgiu turėtų būti atliekamas numatomo 
teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.  
 
Pagal Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiką69 numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimas atliekamas siekiant tobulinti viešosios politikos formavimą, sprendimų priėmimą, 
suteikti rengiančioms ir priimančioms sprendimus valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją apie 
galimas sprendimų alternatyvas ir jų įgyvendinimo pasekmes, sudaryti sąlygas pasirinkti tinkamiausią 
problemos sprendimo būdą. Poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis proporcingumo, 
profesionalumo ir bendradarbiavimo principais70. Numatomo teisinio reguliavimo vertinimo turinį lemia 
numatomo teisinio reguliavimo pobūdis. Atsižvelgiant į CPK pakeitimų tikslą, jų esmę, CPK pakeitimų 
poveikis turėtų būti vertinamas šiais aspektais: (i) poveikis atitinkamai visuomeninių santykių sričiai, 
kurioje numatoma daryti pakeitimus; (ii) poveikis valstybės finansams (įvertinamas galimas poveikis 
valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, finansiniams įsipareigojimams ir kita); (iii) poveikis 
piliečių ir kitų asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administracinei naštai, kai projektu 
siūloma šiems subjektams nustatyti naujus, keisti, naikinti galiojančius informacinius įpareigojimus; (iv) 
poveikis ekonomikai (įvertinamas galimas poveikis ekonominėms, verslo ir konkurencijos sąlygoms); (v) 
poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairioms socialinėms grupėms ir socialiniams 
santykiams); (vi) poveikis viešojo valdymo sistemai; (vii) poveikis socialinių ir ekonominių skirtumų tarp 
regionų ir regionų viduje pokyčiams, teritorinei sanglaudai; (viii) poveikis teisinei sistemai; (ix) poveikis 
kriminogeninei situacijai; (x) prireikus poveikis ir kitoms sritims.  

Teisinio reguliavimo stebėsena apibrėžta kaip priemonių sistema, apimanti teisinio reguliavimo 
reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo, faktinių teisinio reguliavimo pasekmių ir jų atitikties 
nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir pasekmėms, teisinio reguliavimo poveikio 

                                                 
67 Pvz., žr. Bublienė D., Limantė A., Ragauskas P., Vitkutė E. A. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos 

Lietuvoje. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017. 
68 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis. 
69  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio 

vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo (Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos 

patvirtinimo)“.  
70 Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos 8 punktas. Šis punktas apibrėžia šiuos principus taip: 

(i) proporcingumas – projekto poveikio analizės detalumas turi atitikti prognozuojamų pasekmių mastą. Kuo platesnio 

masto ir (ar) reikšmingesnės galimos projekto pasekmės, tuo išsamiau reikia įvertinti būsimą poveikį; (ii) profesionalumas 

– projekto poveikį turi vertinti kvalifikuoti specialistai; (iii) bendradarbiavimas – siekdami kvalifikuotai, išsamiai ir 

tiksliai įvertinti projekto poveikį, jo rengėjai bendradarbiauja su visuomenės interesams tam tikroje srityje 

atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), prireikus 

– su kitomis institucijomis ir įstaigomis, taip pat su fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupėmis. 
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visuomeniniams santykiams ir jo efektyvumo, taip pat reikalingumo keisti teisinį reguliavimą vertinimą71. 
Taigi, nors įvardijamas kaip stebėsena, šis procesas iš esmės atitinka teisinio reguliavimo ex post 
vertinimą72. Nors akivaizdu, kad stebėsena (monitoringas) ir ex post vertinimas yra skirtingi procesai ir 
negali būti tapatinami, tačiau Lietuvos teisinėje sistemoje šios sąvokos persipina ir ex post vertinimas 
vadinamas teisės aktų stebėsena73. Lietuvoje ex post vertinimą vadinant teisinio reguliavimo stebėsena, 
tikrasis teisinio reguliavimo stebėsenos (monitoringo) procesas nėra apibrėžtas ir iš esmės neegzistuoja74. 
Teisinio reguliavimo stebėsenos (monitoringo) tikslas yra surinkti duomenis apie teisinio reguliavimo 
intervenciją ir atsakyti į esminį klausimą – kokie pokyčiai įvyko, o vertinimu siekiama atsakyti į esminį 
klausimą – ne kas įvyko, bet kodėl įvyko ir kiek pasikeitė planuota pasekmė75.  
 
Teisinio reguliavimo ex post vertinimą atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės 
institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją; be to, gali būti sudarytos teisinio 
reguliavimo stebėsenos darbo grupės76. Teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena atliekama, 
kai tai reikalinga įvertinus teisinio reguliavimo aktualumą ir problemiškumą, kai tai reikalinga atsižvelgiant 
į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių 
strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, 
įvertinus kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas 
aplinkybes, be to, teisės akte gali būti numatyta pareiga atlikti šiame teisės akte nustatyto teisinio 
reguliavimo stebėseną 77 . Teisinio reguliavimo ex post vertinimas remiasi planavimo principu, ir jis 
atliekamas tik tuomet, jei yra numatytas institucijos paskelbtame teisinio reguliavimo stebėsenos plane78. 
Nors civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kriterijai ir nėra specifiškai apibrėžti, tačiau kaip ir bet 
kuriam teisinio reguliavimo ex post vertinimui būtų taikomi TPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose 
nustatyti ex post vertinimo kriterijai. 
 
Nurodytas reguliavimas suponuoja, jog Lietuvoje yra įtvirtinti trys pagrindiniai ex post vertinimo kriterijai: 
veiksmingumo (angl. effectiveness), našumo (efektyvumo) (angl. efficiency), aktualumo79. Atsižvelgiant į EK 
patirtį ex post vertinimo srityje, galima daryti išvadą, jog veiksmingumo kriterijus iš esmės skirtas atsakyti 
į klausimą, ar teisiniu reguliavimu buvo įgyvendinti siekiami tikslai, kiek teisinio reguliavimo intervencija 
yra sėkminga ir atitinka tikslus, kokie veiksniai turėjo įtakos tikslų pasiekimui ar nepasiekimui80; našumo 

                                                 
71 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 2 straipsnio 9 dalis. 
72 Bublienė D., Limantė A., Ragauskas P., Vitkutė E. A. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje. 

Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 95. 
73 Ten pat. 
74 Ten pat. 
75 Ten pat, p. 53. 
76 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 24 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo 

stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“ patvirtinto Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 9 punktas. 
77 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 24 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio 

reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“ patvirtinto Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos 

aprašo 5 punktas. 
78  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo 

stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“ patvirtinto Teisinio 

reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 12, 14 ir 15 punktai numato, kad teisinio reguliavimo stebėsena atliekama 

pagal planą, kurį parengia ir patvirtina teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys subjektai; teisinio reguliavimo 

stebėsenos plane nurodoma: (i) informacija apie teisinio reguliavimo, kurio stebėsena yra atliekama, sritį; (ii) teisės aktai, 

nustatantys teisinį reguliavimą, kurio stebėsena yra atliekama; (iii) teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir 

pabaigos terminai; (iv) teisinio reguliavimo stebėseną atliekantis subjektas (subjektai) ir už teisinio reguliavimo stebėseną 

atsakingi asmenys (asmuo); patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas skelbiamas teisinio reguliavimo stebėseną 

atliekančio subjekto interneto svetainėje ir apie šio plano patvirtinimą pranešama Teisingumo ministerijai. 
79 Bublienė D., Limantė A., Ragauskas P., Vitkutė E. A. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje. 

Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 100. 
80 Ten pat, p. 58. 
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(efektyvumo) (angl. efficiency) kriterijus skirtas atsakyti į klausimą, ar susijusios išlaidos buvo pagrįstos 
atsižvelgiant į užtikrintus pokyčius, skirtas atskleisti santykį tarp išlaidų ir teisinio reguliavimo 
intervencijos rezultato 81 ; aktualumo (angl. relevance) kriterijus skirtas atsakyti į klausimą, ar teisinis 
reguliavimas vis dar tebėra būtinas įvertinus poreikius ir tikslus, ir atskleisti santykį tarp visuomenės 
poreikių ir problemų ir intervencijos tikslų82. 
 
Taigi kalbant apie civilinės justicijos veiksmingumo vertinimą, visų pirma turi būti aiškiai atskirta, ar 
kalbama apie civilinės justicijos teisinio reguliavimo stebėseną, ar civilinės justicijos teisinio reguliavimo 
ex ante ar ex post vertinimą. Be to, jei jau civilinės justicijos veiksmingumo vertinimą apsibrėžiam kaip 
civilinės justicijos ex post vertinimą, atitinkamai būtina atsakyti į klausimą, kokie kriterijai bus naudojami 
tokiam vertinimui atlikti. Tačiau bet kuriuo atveju, tiek stebėsenos, tiek vertinimo objektas būtų 
atitinkamos teisinio reguliavimo normos arba/ir institucijų veikla. Kaip nurodo prof. V. Mikelėnas, 
analizuojant civilinio proceso veiksmingumą, turi būti išskirti du aspektai: (i) civilinio proceso normų 
veiksmingumas; (ii) civilinis procesas kaip veikla, t. y. joje dalyvaujančių asmenų veikla – teisėjų, advokatų, 
kitų asmenų, sprendžiant civilines bylas ir vykdant priimtus teismo sprendimus 83 . Iš tiesų civilinės 
justicijos veiksmingumas gali būti stebimas ir vertinamas skirtinga apimtimi:  

1) civilinę justiciją reglamentuojančių teisės aktų stebėsena ir vertinimas. Tokiu būdu būtų 

atliekama išplėstinė arba išsamioji stebėsena ir vertinimas, nes stebėsena ir vertinimas būtų 

atliekamas ne tik pagrindinio teisės akto, reglamentuojančio civilinį procesą – CPK atžvilgiu, 

bet ir kitų teisės aktų, lemiančių visos civilinės justicijos veikimą, pvz., alternatyvių ginčų 

sprendimo mechanizmo teisinis reguliavimas, teismų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, 

antstolių veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir kt.;  

2) civilinio proceso teisės normų veiksmingumo stebėsena ir vertinimas. Tokios stebėsenos ir 

vertinimo objektas būtų CPK teisės normos ir civilinio proceso teisės normos, sureguliuotos 

atskiruose įstatymuose, pvz., Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių 

Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas84;  

3) atskirų civilinio proceso institutų stebėsena ir vertinimas, pvz., grupės ieškinį reguliuojančių 

teisės normų stebėsena ir vertinimas;  

4) atskirų civilinio proceso normų pakeitimo stebėsena ir vertinimas; 

5) tik tam tikro poveikio civilinę justiciją reglamentuojančių teisės aktų stebėsena ir vertinimas, 

pvz., vertinimas tik poveikio konkurencijai, tik ekonomikai ar tik inovacijoms ir pan.; 

6) institucinės veiklos vertinimas, pvz., stebima ir vertinama tik atitinkamų civilinę justiciją 

įgyvendinančių, joje dalyvaujančių subjektų veikla. Siauruoju požiūriu apibrėžiant civilinio 

proceso teisę, jos dalykas yra teismo veikla nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas. Plačiuoju 

požiūriu tai yra ne tik teismo, bet ir byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių veikla 

nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas bei vykdant teismo sprendimus85. Taigi, civilinės 

justicijos veiksmingumas priklauso nuo veiksmingos civilinio proceso dalyvių veiklos: teismo, 

advokatų, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos subjektų veiklos, antstolių, 

notarų, teismo ekspertų, prokurorų (kiek tai susiję su viešojo intereso gynimu). Todėl stebint 

ir vertinant civilinės justicijos veiksmingumą, atsižvelgiant į stebėsenos ir vertinimo tikslus 

gali prireikti surinkti ir vertinti atitinkamą informaciją ar duomenis, susijusius su šių subjektų 

veikla.   

                                                 
81 Ten pat. 
82 Ten pat. 
83 Mikelėnas V. Efficiency of civil procedure: mission (im)possible? Recent Trends in economy and efficiency of civil 

procedure. Materials of international conference. 9-10 May 2013. Vilnius: Vilnius University Press, 2013, p. 143. 
84 Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo 

įstatymas. 
85 CPK vadovėlis, p. 27, 28. 
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Be to, atsižvelgiant į tai, kad civilinė justicija yra materialinės teisės normų įgyvendinimo įrankis, tam 
tikrais atvejais į stebėsenos ir vertinimo objektą turėtų patekti ir atitinkamus materialinius teisinius 
santykius reglamentuojančios teisės normos, nes tik kompleksinė tokių teisės normų stebėsena ir 
vertinimas gali geriausiai atskleisti civilinės justicijos veiksmingumą. Taip pat tam tikrais atvejais civilinės 
justicijos sprendinius nulemia kitų viešosios ar privatinės teisės normų veikimas, institucinė sistema, pvz., 
procesinių dokumentų įteikimo instituto teisinį reguliavimą daugiausia lemia gyventojų registro ir juridinių 
asmenų registro veikimas. Todėl tokiais atvejais, siekiant stebėti ir vertinti civilinės justicijos 
veiksmingumą, gali tekti stebėti ir vertinti teisės normas, reglamentuojančias šiuos registrus.  
 
Skirtinga teisinio reguliavimo stebėsenos ir vertinimo apimtis atitinkamai nulemia ne tik stebėsenos 
duomenis (renkamos informacijos apimtį), vertinimo tikslus ir kriterijus, bet ir tokioje stebėsenoje ir 
vertinime dalyvaujančius subjektus. 
 
Toliau tikslinga aptarti, kokios institucijos turi kompetenciją ir atsakomybę civilinės justicijos 
veiksmingumo vertinimo srityje ir kokia faktinė situacija yra dėl civilinės justicijos teisinio reguliavimo ex 
ante ir ex post vertinimo, teisinio reguliavimo stebėsenos Lietuvoje.    
 
Institucinė sistema. Minėta, kad civilinė justicija yra ne tik teismo, bet ir byloje dalyvaujančių asmenų ir 
kitų proceso dalyvių veikla nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas bei vykdant teismo sprendimus, todėl 
civilinės justicijos veiksmingumas priklauso ne vien nuo teismo, bet ir nuo kitų subjektų veiklos: advokatų, 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos subjektų, antstolių, notarų, teismo ekspertų, 
prokurorų. Civilinės justicijos stebėsenos ir vertinimo objektas instituciniu aspektu atskirtinas nuo 
institucijų, turinčių kompetenciją ir atsakomybę atlikti civilinės justicijos veiksmingumo stebėseną ir 
vertinimą. Kitaip tariant, nepakanka apsibrėžti civilinės justicijos stebėsenos ir vertinimo objektą, tačiau 
reikia nustatyti ir tai, kokios institucijos turi kompetenciją ir atsakomybę atlikti tokią stebėseną ir 
vertinimą. Šiuo aspektu didžiausias vaidmuo tenka Teisingumo ministerijai ir Teisėjų tarybai kartu su 
NTA.  
 
Valstybės politikos civilinės justicijos srityje formavimas, jos įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė 
priskirta Teisingumo ministerijos veiklos sričiai86. Teisingumo ministerijos kompetencija apima ne tik 
teisės aktų projektų šiose srityse rengimą, išvadų dėl kitų institucijų parengtų projektų teikimą87, bet ir 
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, teisinio reguliavimo stebėseną88. Kartu į Teisingumo 
ministerijos kompetenciją patenka ir kai kurių su civilinės justicijos sritimi susijusių subjektų veikla – 
antstolių, notarų, advokatų veiklos sistema, teismo ekspertizės sistema, valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos sistema. Tačiau valstybės politikos formavimas teismų ir prokuratūros veiklos srityje nėra 
priskirtas Teisingumo ministerijos kompetencijai.  
 
Civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kontekste esminį vaidmenį vaidina ir NTA89, kuriai, be  
kita ko, priskirta kompetencija ir atsakomybė atlikti teismų ir teismų savivaldos institucijų kasmetinius 
veiklos apibendrinimus, rinkti informaciją apie teismų administracinę veiklą ir teismų organizacinį darbą, 
atlikti teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus 
teisingumo vykdymą, teikti pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo 
tobulinimo, analizuoti teismų darbo sąlygas, analizuoti ir apibendrinti materialinės ir procesinės teisės 
pažeidimų, lemiančių teismo sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, pagrindus 

                                                 
86 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 

9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 7, 8 punktai. 
87 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 

9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 8.1, 8.2, 8.3 punktai. 
88 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnis, 23–24 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir 

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“. 
89 Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio 5, 13, 14, 16, 21 punktai. 
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ir tendencijas, kaupti, analizuoti ir apibendrinti teismų statistiką, taip pat sudaryti ir tvarkyti su 
Nacionalinės teismų administracijos veikla susijusias duomenų bazes, organizuoti informacinių sistemų 
kūrimą ir diegimą teismuose, administruoti teismų informacines sistemas ir jas tobulinti. 
 
Kaip nurodyta NTA interneto puslapyje 90 , NTA per metus vidutiniškai atlieka apie 30 teismų 
administracinės ir organizacinės veiklos, išskyrus teisingumo vykdymą, analizių. Kaip galima spręsti iš 
NTA interneto puslapio 91 , NTA atlieka: (i) statistinių duomenų iš teismų rinkimą ir analizę. Tokie 
duomenys renkami kas pusmetį arba atsiradus poreikiui. Statistiniai duomenys yra pagrindiniai rodikliai, 
kuriais remiantis vertinamas teisėjo, teismo darbas. Teismų statistiką santykinai galima skirstyti į dvi rūšis: 
bylų nagrinėjimo statistiką ir teisėjų bei teismų darbo statistiką; (ii) atitinkamos apimties kokybinė teismų 
veiklos analizė. Kas pusmetį atliekamos ilgiau kaip metus nagrinėjamų bylų užsitęsusio nagrinėjimo 
priežasčių analizė ir teismų darbo krūvio analizė, kartą per metus – apygardų teismų priimtų nutarčių, 
kuriomis buvo panaikinti ar pakeisti apylinkių teismų sprendimai, analizė. Duomenis NTA teikia 
priklausomai nuo duomenų pobūdžio Teisėjų tarybai, Teisingumo ministerijai, teismams, įvairioms darbo 
grupėms. NTA surinktų duomenų analizė atitinkamai atsispindi Teismų veiklos apžvalgoje92. Taigi, NTA 
kompetencija yra susijusi su teismų veiklos organizavimu ir neapima civilinio proceso teisės normų 
stebėsenos ir vertinimo. Tuo tarpu Teisingumo ministerijos kompetencija ir atsakomybė yra platesnė, 
todėl jos funkcijų tinkamam įgyvendinimui būtinas glaudus bendradarbiavimas su NTA.   
 
Kaip minėta, ex post vertinimui atlikti gali būti sudaryta ir darbo grupė. Teisingumo ministerija tam tikrais 
atvejais kodifikuotiems teisės aktams prižiūrėti taiko priežiūros komiteto metodą. 2013 metais buvo 
sudarytas CPK priežiūros komitetas. Šį komitetą sudaro Teisingumo ministerijos, teismų (įvairių lygių), 
advokatūros atstovai, mokslininkai, Respublikos Prezidento patarėja ir Lietuvos Respublikos Seimo 
atstovas93. Šio komiteto uždavinys – nagrinėti praktikoje kylančias problemas dėl CPK taikymo ir siūlyti 
šių problemų sprendimo būdus, taip pat svarstyti ir teikti išvadas dėl CPK nuostatų pakeitimo, papildymo 
ar pripažinimo netekusiomis galios iniciatyvų94. Viena vertus, toks modelis atrodo tinkamas, nes komitetą 
sudaro iš esmės visų subjektų, dalyvaujančių civiliniame procese, atstovai, be to, ir mokslininkai. Tokiu 
būdu sudaroma galimybė išgirsti skirtingas nuomones, išanalizuoti problemas skirtingais aspektais. Kita 
vertus, šio komiteto veikla nėra pakankamai formalizuota, be to, nėra aiškiai nustatyta de jure ir de facto jo 
reikšmė civilinės justicijos politikos formavimo ir įgyvendinimo procese, jog būtų galima spręsti dėl jo 
veiksmingumo: nėra nustatyta, kiek dažnai šis komitetas renkasi, kaip šio komiteto posėdžiams yra 
ruošiama medžiaga, ar sistemingai ir nuosekliai šis komitetas analizuoja NTA surinktus duomenis, nėra 
skelbiami šio komiteto posėdžių protokolai, jo posėdžiams parengta medžiaga, koks komiteto darbo 
rezultato poveikis CPK ir kitų teisės aktų, susijusių su civiline justicija, pakeitimų projektams bei jau 
priimtų teisės aktų įgyvendinimui ir pan. Be to, diskutuotina ir galimybė išplėsti šio komiteto darbo apimtį 
– jo darbo objektas galėtų būti ne tik CPK, bet ir kiti teisės aktai, susiję su civilinio proceso normomis, 
bei institucinė veikla. Po to, kai šis komitetas buvo sudarytas, nuo 2013 metų pradžios CPK buvo keistas 
39 kartus. Kaip galima spręsti iš aiškinamųjų raštų, šis komitetas inicijavo ir teikė pasiūlymus dėl 2016 m. 
kompleksinių pakeitimų (kartu su kitais subjektais). Tačiau apie komiteto dalyvavimą kitų CPK pakeitimų 
derinimo ar rengimo procedūrose kitų pakeitimų aiškinamuosiuose raštuose nėra užsimenama. Kaip 
apklausos (interviu) metu patvirtino komiteto nariai, pakeitimų projektai dažniausiai ir nėra derinami su 
komitetu. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad teismų veikla yra kertinis civilinio proceso elementas ir, kaip minėta, siauruoju 
požiūriu civilinio proceso teisė būtent ir apima teismo veiklą nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas, 
civilinės justicijos veiksmingumo stebėsena ir vertinimas be teismų veiklos stebėsenos ir vertinimo iš 

                                                 
90 Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/veiklos-sritys/134>. 
91 Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/veiklos-sritys/134>. 
92  Pvz., žr. Teismų veiklos apžvalga, 2017 m. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/galutine-ataskaita-10.pdf>. 
93 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1R-55 „Dėl Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso priežiūros komiteto sudarymo“. 
94 Ten pat, 2.1 punktas. 

http://www.infolex.lt/ta/164915
http://www.infolex.lt/ta/164915
http://www.infolex.lt/ta/164915
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esmės būtų nevisavertė ir beveik neprasminga. Todėl itin svarbu, kad Teisingumo ministerija kaip 
institucija, kuriai priskirta politikos formavimas ir įgyvendinimas civilinio proceso teisės srityje, 
bendradarbiautų ir siektų bendrų sprendimų ir teismų veiklos politiką formuojančiomis ir/ar 
įgyvendinančiomis institucijomis (pvz., Teisėjų taryba, Nacionaline teismų administracija), taip pat 
prokuratūros veiklą koordinuojančia Generaline prokuratūra. Be to, nors Teisingumo ministerija yra 
atsakinga už antstolių, advokatų, notarų veiklos sistemą, visgi tam tikra kompetencija per savikontrolės 
principą yra įgyvendinama ir pačių Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų. 
Todėl sklandus bendradarbiavimas būtinas ir su šiomis institucijomis. Civilinės justicijos veiksmingumo 
tyrimų kontekste būtų itin aktualu, kad Teisingumo ministerija sutartų su minėtomis institucijomis dėl 
tam tikrų duomenų, reikalingų stebėti civilinės justicijos veiksmingumą, turinio ir būdų dėl duomenų ar 
informacijos surinkimo (kiekybinių ir kokybinių metodų), jų analizės ir ataskaitos apie juos paskelbimo. 
Tokios ataskaitos galėtų būti aptariamos toliau nurodytame Civilinio proceso priežiūros komitete ir 
skelbiamos kiekvienais metais Teisingumo ministerijos ir kitų subjektų veiklą pristatančiuose interneto 
puslapiuose. Atsižvelgiant į civilinės justicijos veiksmingumo stebėsenos rezultatus, turėtų būti 
sprendžiama dėl atitinkamo civilinės justicijos veiksmingumo ex post vertinimo poreikio, apimties ir 
vertinimo kriterijų.   
      
Civilinės justicijos veiksmingumo stebėsena. Civilinės justicijos veiksmingumo stebėsenos 
duomenys, kaip ir bendrojoje teisinio reguliavimo stebėsenos situacijoje, nėra apibrėžti. Lietuva, be 
abejonės, renka tam tikrus duomenis ir informaciją, susijusią su civilinės justicijos veiksmingumu, pvz., 
renka informaciją ir duomenis CEPEJ, ES, tačiau teisės aktais arba strateginiais dokumentais nėra 
apibrėžta, kokie duomenys ir kokiu tikslu turėtų būti renkami tam, kad būtų galima stebėti civilinės 
justicijos veiksmingumą. Kaip minėta, NTA renka tam tikrus duomenis ir informaciją teismų veiklos 
srityje, tačiau šie duomenys ir informacija yra tik dalis reikalingos informacijos siekiant įvertinti civilinės 
justicijos veiksmingumą. Nors tai nėra formalizuota, tačiau kai kurią stebėseną vykdo ir už tam tikrą veiklą 
atsakingos institucijos, pvz., kaip atskleista šio Tyrimo 3.2.3 poskyryje, VPT, bendradarbiaudama su NTA, 
vykdo viešųjų pirkimų nagrinėjimo teismuose stebėseną.  
 
Civilinės justicijos veiksmingumo ex ante vertinimas. Civilinę justiciją reglamentuojančių teisės 
normų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas itin retai. Jei apie numatomo 
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo atlikimą būtų sprendžiama iš įstatymų projektų aiškinamuosiuose 
raštuose numatyto standartinio teiginio – „neigiamų pasekmių nenumatyta“ – galima būtų daryti išvadą, 
kad numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas yra visada atliekamas. Tačiau toks vertinimas 
reikštų tik formalizuotą ir paviršutinišką požiūrį. Minėta, kad TPĮ numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimą apibrėžia kaip numatomo teisinio reguliavimo teigiamų ir neigiamų pasekmių 
nustatymą. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas išsamiai įvertinant 
aukščiau nurodytą poveikį.   
 
CPK pakeitimų aiškinamųjų raštų analizė atskleidė, kad teisinio reguliavimo poveikis vertinamas ganėtinai 
formaliai. Pažymėtina, kad aiškinamųjų raštų struktūra, atsižvelgiant į teisėkūros proceso reguliavimo 
pakeitimus, kito. Toliau lentelėje nurodoma tam tikru laikotarpiu taikyta aiškinamųjų raštų struktūra (tam 
tikrais atvejais struktūrinių dalių pavadinimai buvo koreguojami, bet nereikšmingai). 
 
1 lentelė. Aiškinamųjų raštų struktūra 

 

2003–2011 m. 2011–2013 m. 2014 m. – iki dabar 

Parengto projekto tikslai ir 
uždaviniai. 

Esamas įstatymo projekte 
aptariamų klausimų teisinis 
reglamentavimas. 

Numatomos naujos 
teisinio reglamentavimo 

1. Įstatymų projektų rengimą 
paskatinusios priežastys.  

2. Įstatymų projektų tikslai ir 
uždaviniai. 

3. Dabartinis teisinis įstatymų 
projektuose aptartų klausimų 
reglamentavimas. 

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios 
priežastys, parengtų projektų tikslai ir 
uždaviniai. 

2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, 
asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir 
rengėjai. 
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nuostatos, naujai 
reglamentuotų klausimų 
teigiamos savybės ir 
laukiami pozityvūs 
rezultatai. 

Galimos neigiamos priimto 
įstatymo projekto 
pasekmės. 

Įstatymo inkorporavimas į 
teisinę sistemą (galiojantys 
šios srities teisės aktai ir 
būtinybė keisti ar panaikinti 
galiojančius teisės aktus 
priėmus teikiamą projektą). 
Įstatymo įgyvendinimui 
reikalingų įstatymų 
papildomųjų aktų parengimas, 
šių aktų metmenys. 

Įstatymo projekto atitiktis 
Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos nuostatoms bei 
Europos Sąjungos 
dokumentams. 

Biudžeto lėšų poreikis ar 
sutaupymas įgyvendinant 
įstatymą. 

Įstatymo projekto autorius ar 
autorių grupė, įstatymo 
projekto iniciatoriai. 

Reikšminiai įstatymo projekto 
žodžiai, reikalingi projektui 
įtraukti į kompiuterinę 
paieškos sistemą. 

Kiti pagrindimai ir 
paaiškinimai. 

 

4. Naujos teisinio reglamentavimo 
nuostatos, naujai reglamentuotų 
klausimų teigiamos savybės ir kokių 
teigiamų rezultatų laukiama. 

5. Galimos neigiamos priimtų 
įstatymų pasekmės ir priemonės, 
kurių reikėtų imtis joms išvengti.  

6. Įstatymų įtaka kriminogeninei 
situacijai, korupcijai.  

7. Įstatymų įgyvendinimo įtaka verslo 
sąlygoms ir jo plėtrai.  

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę 
sistemą, kokie šios srities teisės aktai 
tebegalioja ir kokius galiojančius teisės 
aktus būtina pakeisti ar panaikinti, 
priėmus teikiamus projektus. 

9. Įstatymų projektų atitiktis Valstybinės 
kalbos, Įstatymų ir kitų teisės norminių 
aktų rengimo tvarkos įstatymų 
reikalavimams ir bendrinės lietuvių 
kalbos normoms, projekto sąvokų ir jas 
įvardijančių terminų įvertinimas Terminų 
banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Įstatymų projektų atitiktis Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos nuostatoms bei Europos 
Sąjungos dokumentams.  

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia 
įstatymų lydimųjų aktų, – kas ir kada juos 
turėtų parengti, šių aktų metmenys. 

12. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis 
sutaupyti įstatymų įgyvendinimas.  

13. Įstatymų projektų rengimo metu 
gauti specialistų vertinimai ir išvados. 

14. Įstatymų projektų autorius ar autorių 
grupė, įstatymų projektų iniciatoriai: 
institucija, asmenys ar piliečių įgalioti 
atstovai. 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia 
šiems projektams įtraukti į 
kompiuterinę paieškos sistemą, 
įskaitant reikšminius žodžius pagal 
Europos žodyną „Eurovoc“.  

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami 
įstatymų projektuose aptarti teisiniai 
santykiai. 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio 
reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų 
rezultatų laukiama. 

5. Numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimo rezultatai, galimos 
neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir 
kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių 
pasekmių būtų išvengta. 

6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės 
kriminogeninei situacijai, korupcijai. 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps 
verslo sąlygoms ir jo plėtrai. 

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, 
kokius teisės aktus būtina priimti, kokius 
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar 
pripažinti netekusiais galios. 

9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis 
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o 
įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys 
terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir 
jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos 
dokumentus. 

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia 
įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada 
juos turėtų priimti. 

12. Įstatymų projektų įgyvendinimui 
reikalingos išlaidos. 

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti 
specialistų vertinimai ir išvados. 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam 
projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 
sistemą, įskaitant Europos žodyno 
„Eurovoc“ terminus, temas bei sritis 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi 
pagrindimai ir paaiškinimai. 

 
Kaip matyti iš aukščiau pateikto teisinio reguliavimo, iki 2011 m. aiškinamuosiuose raštuose buvo būtina 
paaiškinti tik numatomus teigiamus pokyčius bei galimas neigiamas pasekmes. Nuo 2011 m. į 
aiškinamuosius raštus jau įtraukti ir papildomi klausimai – galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės 
ir priemonės, kurių reikėtų imtis joms išvengti, įstatymų įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai bei 
įstatymų įgyvendinimo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai. Nuo 2014 m. aiškinamųjų raštų struktūra teisinio 
reguliavimo vertinimo aspektu reikšmingai pasikeitė: klausiama jau ne tik dėl teigiamų pokyčių, bet 
prašoma nurodyti ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatus. Kokybine prasme tai 
yra reikšmingas pasikeitimas, kadangi reikalaujama ne vien aptarti siūlomo teisinio reguliavimo 
pasikeitimus ir nurodyti, kuo tokie pakeitimai yra geri, bet prašoma įvertinti numatomo teisinio 
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reguliavimo poveikį ir nurodyti tokio vertinimo rezultatus. Nepaisant to, aiškinamuosiuose raštuose apie 
poveikio vertinimą bei tokio poveikio rezultatus neužsimenama. Dažniausiai apsiribojama teiginiu, kad 
neigiamų pasekmių nenumatoma, o dėl poveikio vertinimo arba nepasakoma nieko, arba nukreipiama į 
dalį, kurioje aptariami teisinio reguliavimo pakeitimai. 
 
Civilinės justicijos veiksmingumo ex post vertinimas. Išsami ir kompleksinė viso civilinės justicijos 
proceso teisinio reguliavimo stebėsena nebuvo atliekama95, tačiau atskiri civilinio proceso institutai buvo 
ar buvo planuojama, kad turėtų būti stebėsenos objektu: 2015–2016 metais buvo atliekama grupės 
ieškinio instituto stebėsena96 , 2016 m. buvo atliekama asmens veiksnumo ribojimo instituto teisinio 
reguliavimo stebėsena (įskaitant kiek reikia ir civilinio proceso normas) 97 , 2015 m. buvo atliekama 
vykdymo proceso stebėsena98. Tačiau visgi šios stebėsenos procesas ir rezultatas yra pernelyg lakoniškas 
(net ir veiksnumo ribojimo instituto teisinio reguliavimo stebėsena, kuri iš visų atliktų stebėsenų palyginti 
buvo išsamiausia), kad būtų galima spręsti, jog buvo atliekamas pakankamas teisinio reguliavimo ex post 
vertinimas.   
 
 
  

                                                 
95  Žr. Teisingumo ministerijos viešai skelbiamą informaciją apie teisinio reguliavimo stebėseną. Prieiga per internetą: 

<http://www.tm.lt/teissteb/>. 
96 Prieiga per internetą: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59128661cfd811e59019a599c5cbd673?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=41c1ce

fe-de0b-48b4-b776-019e4170d890>. 
97 Prieiga per internetą: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f88dd111b7a11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f5644f5

b-bd65-4a75-8e17-964df815acf4>. 
98 2015 m. atliekant vykdymo proceso stebėseną buvo stebimas ne visas vykdymo procesas, bet tik 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusios 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios elektroninių varžytynių vykdymo tvarką (Teisingumo 

ministerijos 2016 m. vasario 23 d. pažyma Nr. 5R-28, prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/dok/5R-28.pdf>). 

 

http://www.tm.lt/teissteb/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59128661cfd811e59019a599c5cbd673?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=41c1cefe-de0b-48b4-b776-019e4170d890
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59128661cfd811e59019a599c5cbd673?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=41c1cefe-de0b-48b4-b776-019e4170d890
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59128661cfd811e59019a599c5cbd673?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=41c1cefe-de0b-48b4-b776-019e4170d890
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f88dd111b7a11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f5644f5b-bd65-4a75-8e17-964df815acf4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f88dd111b7a11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f5644f5b-bd65-4a75-8e17-964df815acf4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f88dd111b7a11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f5644f5b-bd65-4a75-8e17-964df815acf4
http://www.tm.lt/dok/5R-28.pdf
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II. LIETUVOS CPK PAKEITIMŲ VEIKSMINGUMO 
ANALIZĖ 

 

 
1. Bendroji CPK pakeitimų analizė 
 

Esminis civilinei justicijai Lietuvoje CPK buvo priimtas 2002 m. vasario 28 d. ir įsigaliojo nuo 2003 m. 
sausio 1 d. Taigi naujuoju CPK paremta civilinės justicijos sistema veikia jau beveik 15 metų. Per šį 
laikotarpį CPK buvo keistas 58 kartus99, taigi vidutiniškai po 3,87 karto per metus. Pirmą kartą CPK buvo 
pakeistas praėjus vos keletui mėnesių nuo CPK įsigaliojimo (2013-04-08 Įstatymu Nr. IX-1490100), tačiau 
pirmaisiais CPK galiojimo metais CPK pakeitimų, atsižvelgiant į bendrą jų skaičių, buvo santykinai 
nedaug. Daugiau nei pusė – 31 iš 58 – pakeitimų buvo atlikti per pastaruosius ketverius metus (nuo 
2014 m. pradžios iki 2018 m. gegužės 1 d.).   
 
CPK pakeitimai buvo skirtingos apimties ir reikšmės:  

1) kompleksiniai – keičiama didelė dalis įvairiems klausimams skirtų CPK normų. Kompleksiškai 
CPK buvo keistas du kartus: 2011-06-21 Įstatymu Nr. XI-1480 bei 2016-11-08 Įstatymu Nr. XII-
2719; 

2) daliniai – įtraukiamas naujas ar iš esmės keičiamas tam tikras institutas. Pavyzdžiui, 2014-03-13 
Įstatymu Nr. XII-771 į CPK įtrauktas grupės ieškinio institutas;   

3) pavieniai – keičiamos tam tikros CPK normos. 
 

CPK pakeitimų priežastys taip pat buvo įvairios. 38 CPK pakeitimų, kurie patenka į Tyrimo objektą (kaip 
ir minėta, Tyrimo objektu nėra ypatingąją teiseną, vykdymo procesą bei tarptautinį ir ES civilinį procesą 
reguliuojančių normų pakeitimai), priežastis galima suskirstyti į tokias grupes: 

1) Lietuvos narystė ES bei tarptautiniai įsipareigojimai (4 pakeitimai): 
a) 2013-04-08 Įstatymu Nr. IX-1490 CPK buvo pakeistas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva nuo 

2004 m. gegužės 1 d. tapo ES nare (įtvirtintas ES teisės taikymas nagrinėjant bylas, taip pat 
teisė bei pareiga kreiptis į ES teismines institucijas ES teisės aktų aiškinimo bei galiojimo 
klausimais); 

b) 2014-10-16 Įstatymo Nr. XII-1241 bei 2014-10-16 Įstatymo Nr. XII-1242 pakeitimus 
sąlygojo euro įvedimas (CPK įtvirtintos žyminio mokesčio, baudų bei kitos sumos litais buvo 
pakeistos į sumas eurais); 

c) 2015-03-26 Įstatymu Nr. XII-1567 buvo įgyvendinta 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija, kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2010-05-27 įstatymu (įvesta 
„neveiksnumo tam tikroje srityje“ sąvoka, pakeistos fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais 
tam tikroje srityje bylų nagrinėjimo taisyklės); 

d) 2015-06-11 Įstatymu Nr. XII-1772 CPK buvo pakeistas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva 
ratifikavo EŽTK protokolą Nr. 16 (įtvirtinta galimybė teismams kreiptis į Europos Žmogaus 
Teisių Teismą konsultacinės išvados konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir 
laisvių aiškinimo klausimais). 

2) Kitais nei CPK teisės aktais reguliuojamų, tačiau taip pat su civiline justicija tiesiogiai susijusių 
institutų reforma ar pakeitimai (8 pakeitimai):  
a) 2005-01-20 Įstatymas Nr. X-80, 2008-04-15 Įstatymas Nr. X-1495 bei 2013-05-09 Įstatymas 

Nr. XII-276 priimti, atsižvelgiant į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 
pakeitimus; 

                                                 
99 2018 m. gegužės 1 d. duomenys. 
100 CPK buvo keičiamas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva nuo 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos nare, todėl CPK 

buvo būtina numatyti, jog nagrinėdami bylas teismai taip pat taiko Europos Sąjungos teisę, taip pat turi galimybę, o tam 

tikrais atvejais – pareigą kreiptis į ES teismines institucijas ES teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. Žr. Tyrimo 

1 priedą. CPK pakeitimus apibendrinanti lentelė. 
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b) 2012-06-21 Įstatymas Nr. XI-2090 priimtas, atsižvelgiant į naujos Komercinio arbitražo 
įstatymo redakcijos priėmimą; 

c) 2012-12-20 Įstatymas Nr. XII-72 priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teismų 
įstatymo pakeitimus dėl procesinių dokumentų, kurie pasirašomi asmeniui pavirtinant savo 
tapatybę kitais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas, užsiregistravus teismų 
informacinėje sistemoje ir pan.), prilyginimo elektroniniu parašu pasirašytiems elektroniniams 
dokumentams; 

d) 2015-11-26 Įstatymas Nr. XII-2084 priimtas, atsižvelgiant į vartojimo ginčų sprendimo 
sistemos tobulinimą (kartu su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais); 

e) 2016-06-23 Įstatymas Nr. XII-2479 priimtas, atsižvelgiant į Teismų reorganizavimo įstatymo 
priėmimą bei kitų susijusių įstatymų pakeitimus; 

f) 2017-06-29 Įstatymas Nr. XIII-535 priimtas, atsižvelgiant į naujos Mediacijos įstatymo 
redakcijos priėmimą. 

3) Kitų teisės aktų, susijusių su CPK, pakeitimai ar naujų teisės aktų, darančių poveikį ar susijusių su 
CPK, priėmimas (11 pakeitimų): 
a) 2004-04-15 Įstatymas Nr. IX-2126 priimtas, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 

pakeitimus; 
b) 2011-11-17 Įstatymas Nr. XI-1711 ir 2015-11-24 Įstatymas Nr. XII-2066 priimti, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo pakeitimus; 
c) 2014-07-17 Įstatymas Nr. XII-1050 priimtas, atsižvelgiant į Kredito unijų įstatymo 

pakeitimus; 
d) 2015-12-03 Įstatymas Nr. XII-2113 priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinės 

būklės aktų registravimo įstatymo priėmimą; 
e) 2016-06-30 Įstatymas Nr. XII-2580 priimtas, atsižvelgiant į savavališkas statybas 

reguliuojančių teisės aktų pakeitimus; 
f) 2016-11-03 Įstatymas Nr. XII-2719 priimtas, atsižvelgiant į Administracinių nusižengimų 

kodekso priėmimą; 
g) 2017-05-02 Įstatymas Nr. XIII-329 priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 
subjektų, įstatymo bei Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 
priėmimą; 

h) 2017-06-15 Įstatymas Nr. XIII-441 priimtas, atsižvelgiant į Koncesijų įstatymo pakeitimus; 
i) 2017-09-28 Įstatymas Nr. XIII-646 priimtas, atsižvelgiant į Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo pakeitimus; 
j) 2018-04-26 Įstatymas Nr. XIII-1126 priimtas, atsižvelgiant į Komercinių paslapčių teisinės 

apsaugos įstatymo priėmimą. 
4) Kompleksinio CPK keitimo poreikis (2 pakeitimai): 2011-06-21 Įstatymas Nr. XI-1480 bei 2016-

11-08 Įstatymas Nr. XII-2719. 
5) Pavienių CPK normų ar institutų tobulinimo poreikis (10 pakeitimų): 

a) 2012-05-10 Įstatymu Nr. XI-2002 bei 2017-03-30 Įstatymu Nr. XIII-242 koreguoti atleidimo 
nuo žyminio mokesčio pagrindai; 

b) 2013-03-28 Įstatymu Nr. XII-218 fizinio asmens bankroto bylos priskirtos nagrinėti apylinkės 
teismams; 

c) 2013-12-03 Įstatymu Nr. XII-633 įtvirtinta galimybė išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, kai 
juo priteistos sumos iš valstybės, tačiau priteistos mokėtinos sumos nenumatytos einamųjų 
metų biudžete; 

d) 2014-03-13 Įstatymas Nr. XII-771 sureguliuotas grupės ieškinio institutas; 
e) 2014-12-16 Įstatymu Nr. XII-1452 priimti CPK pakeitimai, skirti Piniginių lėšų apribojimų 

informacinei sistemai tobulinti; 
f) 2015-11-12 Įstatymu Nr. XII-2011 koreguojama procesinių dokumentų įteikimo 

dokumentiniame procese ir procese dėl teismo įsakymo išdavimo tvarka; 
g) 2015-12-23 Įstatymu Nr. XII-2247 įtvirtinta galimybė perduoti bylą nagrinėti kito teismo 

teisėjui, taip siekiant išspręsti nevienodo teisėjų krūvio problemą; 
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h) 2016-06-30 Įstatymu Nr. XII-2553 tobulinamas šeimos bylų nagrinėjimas; 
i) 2017-07-04 Įstatymu Nr. XIII-607 koreguojamas techninių priemonių naudojimo teismo 

procese reguliavimas. 
6) Neįsigaliojusių CPK pakeitimų suderinimo su kitais CPK pakeitimais poreikis (3 pakeitimai): 

2015-06-11 Įstatymu Nr. XII-1772 CPK buvo pakeistas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva ratifikavo 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolą Nr. 16, įtvirtinant teismams 
galimybę kreiptis į EŽTT bei bylos sustabdymą tokio kreipimosi atveju. Šiuo įstatymu buvo 
įtvirtinta nauja CPK 163 str., reglamentuojančio bylos sustabdymo pagrindus, redakcija, taip pat 
buvo koreguojamas ir proceso atnaujinimo pagrindus įtvirtinantis CPK 366 str., t. y. šio straipsnio 
1 dalies 1 punktas, koreguojant Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pavadinimus. Įstatymo įsigaliojimo data – protokolo 
Nr. 16 įsigaliojimo Lietuvai data, kuri įstatymo priėmimo metu dar nebuvo aiški, kadangi 
protokolas įsigalioja jį ratifikavus 10 valstybių (tai įvyko 2018 m. balandžio mėnesį). Kadangi po 
šio įstatymo priėmimo kitais įstatymais buvo keičiamas tiek CPK 163 str., tiek ir 366 str., visais 
atvejais kartu su jais buvo priimami ir atskiri šį 2015-06-11 Įstatymą Nr. XII-1772 keičiantys 
įstatymai: 2015-11-24 Įstatymas Nr. XII-2068, 2016-06-02 Įstatymas Nr. XII-2410 bei 2016-11-
08 Įstatymas Nr. XII-2754. 

 
Daugiausia keistas CPK institutas buvo bylinėjimosi išlaidų institutas (12 CPK pakeitimų iš 58 vienaip ar 
kitaip buvo keičiamos CPK nuostatos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidas, labiausiai – žyminio 
mokesčio dydį bei atleidimo nuo žyminio mokesčio atvejus).   
 
Apklausos rezultatai dėl CPK pakeitimų dažnumo atskleidė, kad pats CPK pakeitimų dažnumas, nors per 
se ir nėra didžiausia problema, tačiau vis dėlto identifikuojama kaip viena svarbiausių: iš 20 respondentų 
9 atsakė, kad CPK keičiamas tinkamu dažnumu, 8 – per dažnai, 1 – per retai, 2 neturėjo nuomonės. 
Respondentai kartu nurodė, kad dažna CPK kaita nepalengvina bylinėjimosi proceso, o stabilumas yra 
reikšminga vertybė, atkreipė dėmesį ir į tai, kad trūksta teisinio apibrėžtumo, kyla rizika teisėtų lūkesčių 
principo pažeidimui. Kita vertus, buvo pažymėta ir tai, kad procesinės normos turi būti realios, 
dinamiškos, jos turi atliepti atsiradusius poreikius, todėl jas reikia keisti pagal poreikį. Tie respondentai, 
kurie nurodė, kad CPK keičiamas per retai, pažymėjo, kad reguliavimas nesuspėja su praktika ir 
jurisprudencija.  
 
CPK pakeitimų bendroji analizė atskleidė tam tikras su teisėkūros procesu susijusias problemas, kurios 
gali turėti įtakos civilinio proceso teisės normų taikymui bei aiškinimui: 
 

1) tam tikrais atvejais iš aiškinamųjų raštų nėra įmanoma nustatyti CPK pakeitimų priežasčių. Tokių 
atvejų priežastys yra dvejopos: 
a) pirminis CPK pakeitimų projektas derinimo metu yra reikšmingai pakeičiamas: pavyzdžiui, 

2011 m. CPK kompleksinių pakeitimų aiškinamajame rašte daugelis galutiniame pakeitimo 
įstatyme įtvirtintų pakeitimų nėra paaiškinti, nes jie paprasčiausiai nebuvo numatyti 
Teisingumo ministerijos Seimui teiktame pirminiame CPK pakeitimų projekte;    

b) CPK pakeitimus sąlygoja kito įstatymo priėmimas ar pakeitimas, aiškinamajame rašte 
paaiškinant tik pastarojo priėmimo ar pakeitimo priežastis: pavyzdžiui, 2005-01-20 Įstatymu 
Nr. X-80 keistos bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančios teisės normos, atsižvelgiant į naujos 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo redakcijos priėmimą, tačiau 
aiškinamajame rašte konkretesnės CPK pakeitimų priežastys nėra paaiškintos. 

2) Keičiami dar neįsigalioję CPK pakeitimai. Pavyzdžiui, dar iki įsigaliojimo buvo keičiami 2011-06-
21 Įstatymas Nr. XI-1480 (kompleksiniai CPK pakeitimai), 2014-03-13 Įstatymas XII-771 
(grupės ieškinio institutą reglamentuojantis pakeitimas), 2015-03-26 Įstatymas XII-1567 
(Neįgaliųjų teisių konvenciją įgyvendinantis pakeitimas). 2015-06-11 Įstatymas Nr. XII-1772 
(įgyvendinamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr. 16) 
keistas net 3 kartus. Tai sudaro prielaidas kelti klausimą, ar pakeitimų projektai yra tinkamai 
apsvarstyti bei suformuluoti. 
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3) Sugrąžinus anksčiau galiojusį reguliavimą tam tikru klausimu, nėra paaiškinama, kodėl pakeitimas 
nepasiteisino: 
a) pavyzdžiui, 2011-06-21 Įstatymu Nr. XI-1480 buvo pakeistas CPK 435 str., nurodant, kad 

nutartis atsisakyti priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo yra skundžiama atskiruoju 
skundu, taip pat įtvirtinta, kad trūkumai šalinami bendra tvarka (pagal CPK 115 str.). 
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad: „Trūkumų šalinimo ir atitinkamos teismo nutarties apskundimo 
galimybė turėtų užtikrinti vienodos teismų praktikos formavimą teismo įsakymo išdavimo procedūroje, taip 
pat tai padės sąžiningiems proceso dalyviams operatyviau apginti savo teises. Manytina, kad jei teismai 
kokybiškai atliks procesiniame įstatyme nustatytas pareigas (t. y. tinkamai naudosis trūkumų šalinimo 
institutu), šio instituto įvedimas jų darbo neturėtų pasunkinti.“ 2016-11-08 Įstatymu Nr. XII-2719 šie 
pakeitimai buvo panaikinti, tačiau konkrečiai šio panaikinimo priežastys neįvardijamos, joms 
priskiriant tik bendrą paaiškinimą, kad: „Projektu siūlomi konkretūs pakeitimai, kuriais būtų 
sudarytos geresnės prielaidos teismo įsakymo išdavimo efektyvumui.“ 

4) Atskiri CPK pakeitimai priimami beveik vienu metu: 
a) 2012-06-21 priimtas Įstatymas Nr. XI-2090 (Komercinio arbitražo įstatymo sąlygoti 

pakeitimai), o jau 2012-06-26 priimamas dar vienas vieno CPK straipsnio pakeitimas –
Įstatymas Nr. XI-2129. Abiejų įstatymų rengėjai ir iniciatoriai yra skirtingi subjektai; 

b) 2014-07-17 priimti du atskiri CPK pakeitimai: Įstatymas Nr. XII-1065 (keičiama viena CPK 
norma) bei Įstatymas Nr. XII-1050 (keičiami du CPK straipsniai). Abiejų įstatymų rengėjai ir 
iniciatoriai yra skirtingi subjektai; 

c) 2015-03-26 taip pat buvo priimti du atskiri CPK pakeitimai: Įstatymas Nr. XII-1567 
(įgyvendinama Neįgaliųjų teisių konvencija) bei Įstatymas Nr. XII-1571 (keičiama viena CPK 
vykdymo procese taikytina teisės norma). Abiejų įstatymų rengėjai ir iniciatoriai yra skirtingi 
subjektai; 

d) 2015-11-24 buvo priimti du CPK pakeitimai (vienas jų – keičiantis dar neįsigaliojusį CPK 
pakeitimą): Įstatymai Nr. XII-2011 bei Nr. XII-2066 ir po poros dienų – 2015-11-26 – dar 
vienas CPK pakeitimas – Įstatymas Nr. 2084 (pakeista viena CPK norma, reguliuojanti 
atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindus). Visų trijų įstatymų rengėjai ir iniciatoriai yra 
skirtingi subjektai; 

e) 2015 m. gruodį taip pat priimti trys CPK pakeitimai: 2015-12-03 Įstatymas Nr. XII-2113 
(Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nulemti pakeitimai), 2015-12-22 Įstatymas 
Nr. XII-2236 (ypatingąją teiseną reguliuojančių teisės normų pakeitimai), 2015-12-23 
Įstatymas Nr. XII-2247 (įvestas kito teismo teisėjo paskyrimo nagrinėti bylą institutas). Visų 
trijų įstatymų rengėjai ir iniciatoriai yra skirtingi subjektai; 

f) 2016 m. birželio mėn. priimti šeši CPK pakeitimai: 2016-06-02 Įstatymas Nr. 2410 (keičiamas 
neįsigaliojęs CPK pakeitimas), 2016-06-23 Įstatymas Nr. 2479 (teismų sistemos reforma), 
2016-06-29 du įstatymai: Nr. XII-2518 ir XII-2543 (abiem atvejais keistos vykdymo procesą 
reguliuojančios teisės normos), 2016-06-30 taip pat priimti du CPK keičiantys įstatymai: 
Nr. XII-2553 (šeimos teisinius santykius reguliuojančių teisės normų sąlygoti pakeitimai) bei 
Nr. XII-2580 (savavališkas statybas reguliuojančių teisės normų sąlygoti pakeitimai). Visų 
šešių pakeitimų iniciatoriai yra skirtingi subjektai, rengėjai – keturiais atvejais skirtingi, dviem 
– sutampa; 

g) 2016 m. lapkričio mėnesį CPK keistas du kartus: 2016-11-03 Įstatymu Nr. XII-2719 (ATP 
sąvoka pakeista į ANK) bei 2016-11-08 Įstatymu Nr. XII-2751 (kompleksiniai CPK 
pakeitimai). Abiem atvejais įstatymų rengėjas yra tas pats (TM), iniciatorius sutampa iš dalies; 

h) 2017 m. birželio mėnesį CPK keistas du kartus: 2017-06-15 Įstatymu Nr. XIII-441 
(Koncesijų įstatymo sąlygoti pakeitimai) bei 2017-06-29 Įstatymu Nr. XIII-535 (Mediacijos 
įstatymo sąlygoti pakeitimai). Abiejų įstatymų rengėjai ir iniciatoriai yra skirtingi subjektai.  

5) Dviem atvejais tą pačią normą – žyminio mokesčio dydį viešųjų pirkimų bylose – keitę įstatymai 
įsigaliojo vieną dieną – 2017 m. liepos 1 d.: 2016-11-08 Įstatymu Nr. XII-2751 įvestas 
diferencijuotas žyminio mokesčio dydis, priklausomai nuo pirkimų vertės, o 2017-05-02 Įstatymu 
Nr. XIII-329 įvestas diferencijuoto žyminio mokesčio dydžio papildymas, padidinant žyminį 
mokestį, priklausomai nuo to, ar sprendimas ginčijamas iki ar po perkančiosios organizacijos 
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pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Nors Teisėkūros pagrindų 
įstatyme tokia situacija nereguliuojama, Teisės aktų registre skelbiamoje CPK redakcijoje nuo 
2017-07-01 įtraukti pastaruoju įstatymu atlikti pakeitimai. 

 
CPK pakeitimų vertinimo civilinės justicijos veiksmingumo kontekste ypač atkreiptinas dėmesys į 
teisėkūros proceso trūkumą, sąlygojantį, kad CPK pakeitimų priežastys ir tikslai, jų esmė nėra tinkamai 
atskleidžiami. Šis trūkumas sukelia kelias rizikas: visų pirma, riziką, kad civilinio proceso norma nebus 
tinkamai pritaikyta ir išaiškinta; antra, riziką, kad nebus įmanoma ar bus sudėtinga įvertinti civilinio 
proceso normų pakeitimų veiksmingumą. Norint, kad civilinio proceso normų pakeitimais sąlygota 
intervencija pasiektų savo tikslą, šis tikslas turi būti tinkamai (išsamiai, jį būtų lengva identifikuoti, fiziškai 
surasti ir pan.) atskleistas, iškomunikuotas visuomenei. Ši rizika ypač tampa reali žinant, kad CPK 
pakeitimų rengimo procese tinkamai neveikia numatomo teisinio reguliavimo vertinimo bei projektinių 
normų derinimo su visuomene institutai. Paprastai CPK pakeitimų procese dalyvauja tik labai nedidelė 
visuomenės grupė. Todėl tinkamai neatskleidus CPK pakeitimų tikslo, jų esmės bei priežasčių, CPK 
pakeitimų turinį galima identifikuoti tik iš formaliosios teisės šaltinio – t. y. pačios teisės normos turinio. 
Toks teisės normos tikslo nustatymas reikštų, kad daugeliu atvejų teisės normos turinys yra tik 
„nuspėjamas“ ir nebūtinai atspindės tą siekio realizavimą, kokio buvo siekiama teisės akto pakeitimo 
projektu. Todėl egzistuoja rizika, kad teisės normos tikslas nebus tinkamai suprastas, o ir atitinkamai 
pritaikytas ir išaiškintas. Tai reiškia, kad tikslas gali būti paprasčiausiai nepasiektas ir netgi lemti priešingą 
efektą. 
 
Iš esmės beveik kiekviena planuojama teisės normos intervencija gali susidurti su tuo, kad ji sąlygos 
neigiamus padarinius, tačiau, tinkamai neatskleidus normos turinio, jos esmės ir priežasčių, tokia neigiamų 
padarinių rizika yra dar didesnė. Reikia turėti omenyje ir tai, kad vienas iš teisės normos aiškinimo metodų 
yra teleologinis (įstatymo tikslo) teisės aiškinimo metodas. Jo esmė nusakoma interpretatoriaus siekiu 
nustatyti įstatymo ar aiškinamos teisės normos tikslus ir uždavinius; neįmanoma teisingai nustatyti 
tikrosios teisės normos prasmės nežinant jos tikslo, funkcinės paskirties, kurią norėta užprogramuoti 
normoje 101 . Todėl neįmanomumas nustatyti CPK pakeitimų priežasčių ir tikslų praktiškai iš anksto 
užprogramuoja kliūtis tinkamam teisės normos suvokimui, jos aiškinimui ir taikymui. Be to, civilinės 
justicijos vertinimo kontekste, akivaizdu, sudėtinga įvertinti, ar CPK pakeitimu įtvirtinti pokyčiai paveikė 
civilinės justicijos veiksmingumą, kai net nėra pradinės vertinimo prielaidos – nėra aiškūs ar nėra žinomi 
teisės normos tikslai ir priežastys. Be abejo, CPK pakeitimų ex post vertinimą galima atlikti identifikuojant 
numanomus tikslus ir priežastis, tačiau toks numanomų tikslų identifikavimas gali iškreipti vertinimo 
duomenis ir jų tikslumą.  
 
Toks CPK keitimas, ypač nesubalansuotas ir tinkamai nepaaiškinus pakeitimų tikslo, esmės ir priežasčių, 
vertintinas kaip per dažnas ir galintis daryti neigiamą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. Tiek 
pakeitimų skaičiaus nuo 2013 m., tiek anksčiau aptarto pakeitimų dažnumo (keli ar daugiau pakeitimų, 
inicijuotų ir rengtų skirtingų subjektų, priimami tą pačią dieną, savaitę ar mėnesį) pagrindu keltina 
hipotezė, kad egzistuoja CPK pakeitimų projektų koordinavimo problema. Suprantama, kad tam tikrais 
atvejais gali būti reikalingi skubūs pakeitimai, skiriasi ir pačių pakeitimų projektų inicijavimo laikas, tačiau 
pastarųjų metų CPK pakeitimų dažnumas liudija, kad galimai net nėra ieškoma CPK pakeitimų 
optimizavimo kelių. 
 
Kaip jau minėta, 2013 m. vasario 21 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-55 buvo sudarytas Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso priežiūros komitetas. Minėtame įsakyme nurodyta, kad tokio 
komiteto sudarymo tikslas – siekis užtikrinti kokybišką ir įvairiapusišką problemų, kylančių taikant CPK, 
sprendimą bei priimti optimalius sprendimus dėl jo tobulinimo ar pasiūlyti kitų alternatyvų, kurios leistų 
suformuoti visiems priimtiną praktiką, kartu kiek įmanoma išlaikant Civilinio proceso kodekso stabilumą. 
Įsakymo 2.1 punktu komitetui pavesta ne tik nagrinėti praktikoje kylančias problemas dėl CPK taikymo 
bei siūlyti šių problemų sprendimo būdus, bet taip pat svarstyti ir teikti išvadas dėl CPK nuostatų 

                                                 
101 Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999, p. 206.  
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pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiomis galios iniciatyvų. Apklausos (interviu) metu buvo 
gauta informacija, kad Civilinio proceso kodekso priežiūros komitetui nėra pateikiami visi pakeitimų 
projektai, projektų derinimas su komitetu taip pat nenurodomas ir pakeitimų aiškinamuosiuose raštuose, 
išskyrus atvejus, kai pats komitetas yra pakeitimų projekto iniciatorius (pavyzdžiui, 2016 m. kompleksinių 
pakeitimų atveju). Taigi, darytina išvada, kad komitetas aktyviai nedalyvauja CPK pakeitimų projektų 
rengimo, jų derinimo, projektų tobulinimo veikloje. Tai reiškia, kad net sukurti instrumentai nėra tinkamai 
panaudojami siekiant pagerinti CPK pakeitimų kokybę tiek turinio prasme, tiek ir teisėkūrai keliamų 
reikalavimų prasme (mažinant pakeitimų skaičių, taip prisidedant prie CPK stabilumo užtikrinimo).  

 

2. CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, 
identifikavimas  
 

CPK pakeitimus, darančius įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, galima santykinai suskirstyti į dvi 
grupes: 

1) turinčius įtaką – pakeitimai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję ir/arba tiesiogiai ar netiesiogiai 
veikia civilinės justicijos veiksmingumo rodiklius, pvz., žyminio mokesčio dydį keičiantys 
pakeitimai, procesinių dokumentų teikimą elektroniniu būdu įtvirtinantys pakeitimai, alternatyvų 
ginčų sprendimą skatinančias priemones įtvirtinantys pakeitimai ir pan. Potencialiai kiekvienas 
toks pakeitimas gali ženkliai paveikti civilinės justicijos veiksmingumą, tačiau realus pakeitimo 
poveikis veiksmingumui gali būti tiek esminis, tiek neesminis. Pavyzdžiui, žyminio mokesčio 
dydžio pakeitimas nuo 100 EUR iki 10 000 EUR, tikėtina, turės esminės įtakos civilinės justicijos 
veiksmingumui, tačiau padidinus ar sumažinus žyminio mokesčio dydį 10 EUR, tikėtina, poveikis 
bus neesminis; 

2) neturintys įtakos – tokie pakeitimai, kurie nėra susiję su civilinės justicijos veiksmingumo 
rodikliais: 

a. vartojamas sąvokas tikslinantys ar keičiantys pakeitimai, pvz., administracinio teisės 
pažeidimo sąvokos pakeitimas į administracinio nusižengimo sąvoką; veiksnumo sąvokos 
keitimas į veiksnumo tam tikroje srityje sąvoką ir pan.; 

b. techninio pobūdžio pakeitimai, pvz., litų pakeitimą į eurus įtvirtinęs pakeitimas; 
c. tikslinamojo pobūdžio pakeitimai, pvz., CPK 1 straipsnio 1 dalies, detalizuojančios 

bylas, laikytinas kylančiomis iš privatinių teisinių santykių (įtrauktos konkurencijos, 
viešųjų pirkimų, koncesijų suteikimo ir pan. bylos).  

 

3. Esminių CPK pakeitimų, darančių įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, analizė  
 

Išanalizavus į Tyrimo objektą patenkančius CPK pakeitimus ir civilinės justicijos veiksmingumo kriterijus, 
galima daryti išvadą, kad įtakos civilinės justicijos veiksmingumui potencialiai gali turėti toliau nurodomi 
CPK pakeitimai: 

1) civilinio proceso terminų pakeitimai; 
2) įteikimo instituto pakeitimai; 
3) žyminio mokesčio pakeitimai; 
4) bylinėjimosi išlaidų (išskyrus žyminį mokestį) pakeitimai; 
5) piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis instituto pakeitimai;  
6) CPK pakeitimai, susiję su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos pakeitimais; 
7) grupės ieškinio įvedimas; 
8) viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų nustatymas; 
9) apeliacinio proceso pakeitimai; 
10) CPK pakeitimai, įtvirtinę civilinio proceso specialiąsias taisykles, susijusias su IT naudojimu 

civiliniame procese; 
11) CPK pakeitimai, atspindintys teismų darbo organizavimo pakeitimus; 
12)  mediacijos proceso įvedimas į civilinės justicijos sistemą ir jos tobulinimas. 
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Kadangi dėl ribotos tyrimo apimties visų pakeitimų įtakos ištirti nėra galimybių, toliau pateikiamas trijų 
institutų pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui įvertinimas: 

1) žyminio mokesčio dydžio pakeitimai; 
2) apeliacinio proceso instituto pakeitimai; 
3) viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus įtvirtinę CPK pakeitimai. 

 

Žyminio mokesčio dydį keičiantys CPK pakeitimai pasirinkti vertinti todėl, kad i) tokių pakeitimų, 
atsižvelgiant į bendrą pakeitimų skaičių, buvo santykinai daug; ii) žyminio mokesčio dydis yra tiesiogiai 
susijęs su esminiu civilinės justicijos veiksmingumo rodikliu, kuris kartu yra ir esminis civilinės justicijos 
teisinis principas – civilinės justicijos prieinamumu; iii) žyminio mokesčio dydžio pakeitimų poveikis 
civilinei justicijai gali būti, lyginant su kitais pakeitimais, lengviausiai įvertinamas, jeigu yra kaupiami, 
stebimi ir vertinami reikiami duomenys. 
 
Apeliacinio proceso instituto pakeitimai pasirinkti vertinti dėl apeliacijos reikšmės teismų instancinėje 
struktūroje bei to fakto, kad daugumos šių pakeitimų tikslu buvo įvardytas siekis paspartinti procesą, 
sutrumpinti bylų nagrinėjimo trukmę, t. y. jie tiesiogiai susiję su tokiais esminiais civilinės justicijos 
veiksmingumo kriterijais kaip našumas ir kokybė. Apeliacijos instituto pakeitimų būta santykinai daug, ir 
esminių, ir smulkesnių, labiau techninės prigimties, todėl dėl ribotos šio tyrimo apimties bus vertinami tik 
pagrindiniai civilinio proceso normų, reglamentuojančių apeliacinį procesą, pokyčiai, darantys ar 
potencialiai galintys daryti didžiausią įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. 
 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus įtvirtinę CPK pakeitimai pasirinkti vertinti pirmiausia dėl jų 
aktualumo visuomenei, dėl jų sąsajos su civilinės justicijos veiksmingumu, nes būtent šiais pakeitimais 
pirmiausia buvo siekiama pagreitinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą. 

3.1. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimų įtaka civilinės justicijos 

veiksmingumui 

 

1.1.1. Žyminis mokestis ir civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kriterijai 
 
Kaip minėta Tyrimo 1.1–1.2 poskyriuose, žyminis mokestis neabejotinai yra vienas iš rodiklių, 
apibūdinančių civilinės justicijos veiksmingumą. Žyminio mokesčio dydis yra susijęs su dviem civilinės 
justicijos veiksmingumo vertinimo kriterijais – kokybe bei našumu. 
 
Kokybės kriterijų žyminis mokestis veikia dviem aspektais. Visų pirma žyminio mokesčio dydis lemia 
civilinės justicijos prieinamumą, kuris yra teisminių paslaugų paklausos veiksnys. Civilinė justicija turi būti 
prieinama visuomenei. Taigi tokiu atveju, jeigu per didelis žyminis mokestis (taip pat ir tinkamai 
funkcionuojančios garantuojamos teisinės pagalbos sistemos nebuvimas) yra rimta kliūtis asmenims 
kreiptis į teismą, tokia civilinės justicijos sistema negali būti laikoma prieinama, taigi ir kokybiška. Antra 
vertus, žyminio mokesčio dydis turi įtakos ir vienam iš teisminių paslaugų pasiūlos veiksnių – 
žmogiškiesiems ir materialiesiems ištekliams. Kadangi teismų sistema yra išlaikoma iš valstybės biudžeto, 
nustačius pernelyg mažą žyminį mokestį, į biudžetą surenkama mažiau lėšų, taigi mažėja ir teismų 
sistemos finansavimo galimybės. Tiesa, žyminio mokesčio dydžio poveikis adekvatiems žmogiškiesiems 
ir materialiesiems ištekliams yra mažesnis nei teisminės justicijos prieinamumui, kadangi teismų sistema 
išlaikoma ne tik iš lėšų, surinktų iš žyminio mokesčio.  
 
Našumo rodiklį žyminis mokestis veikia tuo, kad gali užkirsti kelią nepagrįstų ieškinių / skundų teikimui. 
Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principas „pralaimėjęs moka“ verčia asmenis įvertinti savo teisių 
pažeidimo realumą bei laimėjimo teisme perspektyvas. Tad žyminio mokesčio dydis gali turėti įtakos 
teismų gaunamų bylų skaičiui, taigi ir teisėjų krūviui bei atitinkamai ir bylos nagrinėjimo greičiui. 
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Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio valstybių102, įpareigoja šalis, besikreipiančias į teismą, sumokėti žyminį 
mokestį. Didžioji dalis su žyminiu mokesčiu susijusių klausimų yra reguliuojami CPK 79–87 
straipsniuose. Šio tyrimo dalykas – žyminio mokesčio dydžio pakeitimų įtakos civilinės justicijos 
veiksmingumui vertinimas. Tiriami tik žyminio mokesčio dydžio pakeitimai (CPK 80 ir 83 str.), kadangi 
būtent jie sudarė didžiausią dalį CPK pakeitimų, susijusių su bylinėjimosi išlaidomis. Be to, būtent žyminio 
mokesčio dydžio pakeitimų įtaką lyginant su kitais CPK pakeitimais galima lengviausiai „apčiuopti“, jeigu 
yra surinkti tam reikalingi duomenys. Taigi žyminio mokesčio dydžio pakeitimų tyrimas, net jeigu ir 
nenustatys, kokia buvo šių pakeitimų įtaka praeityje ir šiandien, nustatys, kaip tokia įtaka turėtų būti 
vertinama ateityje, bei identifikuos kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti ateities pakeitimų projektų 
pagrįstumą ir reikalingumą.  
 

1.1.2. Žyminio mokesčio pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimo 
           rodikliai 
 
Atsižvelgiant į tai, kuriems civilinės justicijos vertinimo kriterijams žyminio mokesčio institutas turi įtakos, 
turi būti nustatyta, kaip turėtų būti vertinama žyminio mokesčio pakeitimų įtaka civilinės justicijos 
veiksmingumui. 
 
Civilinės justicijos prieinamumas gali būti tiriamas keliais būdais: vertinant žyminio mokesčio dydžius ir 
pragyvenimo lygį Lietuvoje, apklausų būdu (siekiant išsiaiškinti, ar žyminio mokesčio dydis yra kliūtis 
asmenims keiptis į teismą), analizuojant, kurią visų patiriamų bylinėjimosi išlaidų dalį sudaro žyminis 
mokestis, bei analizuojant bylų skaičių (jei pastarasis nekinta ar didėja didėjant žyminio mokesčio dydžiui, 
tikėtina, kad žyminio mokesčio padidinimas neturi įtakos justicijos prieinamumui ir vice versa). 
 
Žyminio mokesčio įtaka teismų sistemos finansavimui tirtina renkant duomenis apie surinktas į biudžetą 
žyminio mokesčio sumas. Visos teismų sistemos iš žyminio mokesčio išlaikyti neįmanoma. Biudžeto 
pajamų iš žyminio mokesčio dalis teismų sistemos išlaikymui skiriamose lėšose atitinkamai metais nuo 
2003 iki 2017 m. svyravo nuo 8 iki 20 proc. 
 
2 lentelė. Biudžeto pajamos ir išlaidos teismų sistemai 
 

 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Biudžeto 
pajamos iš 
žyminio 
mokesčio, 
EUR103 

2 805 500 3 521 200 3 805 317 4 084 801 5 111 793 8 097 196 11 192 076 8 376 680 

Teismų 
sistemos 
išlaikymui 
skirtos lėšos, 
EUR104 

35 094 416 38 440 975 44 928 464 50 385 774 53 870 772 62 682 750 55 086 017 52 325 938 

Pajamų ir 
išlaidų 
santykis, % 

7,99 9,16 8,47 8,11 9,49 12,92 20,32 16,01 

                                                 
102  Plačiau apie teisingumo vykdymo mokesčius įvairiose pasaulio valstybėse žr. Simaitis R. Bylinėjimosi išlaidos 

civiliniame procese. Vilnius: Justitia, 2007, p. 79–85. 
103 VMI ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys. Prieiga per internetą: <https://www.vmi.lt/cms/ataskaitu-

archyvas, http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/valstybes-biudzeto-vykdymo-duomenys-1>. Pateikiamas tiek 

civilinėse, tiek administracinėse bylose surinktas žyminis mokestis, nes jis biudžeto vykdymo duomenyse neišskiriamas 

į atskiras dalis. 
104 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys. Prieiga per internetą: <http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/biudzetas/finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/patvirtinti-biudzetai/issami-informacija-apie-2015-m-biudzeta>. 

Pateikiami Nacionalinei teismų administracijai ir teismams (išskyrus Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą) skirti 

asignavimai. 

https://www.vmi.lt/cms/ataskaitu-archyvas
https://www.vmi.lt/cms/ataskaitu-archyvas
http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/valstybes-biudzeto-vykdymo-duomenys-1
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 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Biudžeto 
pajamos iš 
žyminio 
mokesčio, EUR 

7 524 907 7 600 498 8 268 362 7 695 204 7 399 000 10 119 000 8 645 000 

Teismų 
sistemos 
išlaikymui 
skirtos lėšos, 
EUR 

55 209 395 56 667 053 60 594 590 67 921 108 75 217 675 77 815 000 80 292 000 

Pajamų ir 
išlaidų santykis, 
% 

13,63 13,41 13,65 11,33 9,84 13,00 10,77 

 
Taigi norint, kad visos teismų sistemos išlaikymui reikalingos lėšos būtų surenkamos iš žyminio mokesčio, 
žyminį mokestį teoriškai tektų padidinti mažiausiai 5–12 kartų. Tačiau tai galėtų būti pasiekta tik laikantis 
prielaidos, kad bylų skaičius išliks tas pats, o ši prielaida, atsižvelgiant į drastišką žyminio mokesčio pokytį, 
manytina, negali būti laikoma teisinga. Taigi, be to, kad toks padidinimas neatneštų laukiamos finansinės 
naudos, jis neabejotinai turėtų neigiamos įtakos civilinės justicijos prieinamumui. 
 
Kita vertus, nors žyminio mokesčio sumos sudaro santykinai nedidelę dalį teismų sistemai išlaikyti 
reikalingų lėšų, tačiau šie duomenys kartu su kitais duomenimis gali padėti nustatyti, kokia yra tikėtina 
žyminio mokesčio padidinimo finansinė grąža, ar galima / būtina didinti žyminį mokestį. Pavyzdžiui, 
jeigu tam tikros kategorijos bylų skaičius nekinta ar didėja, nepriklausomai nuo to, kad tos kategorijos 
bylose žyminis mokestis jau buvo padidintas, galima spręsti dėl dar didesnio žyminio mokesčio įvedimo. 
Tačiau bet kuriuo atveju, siekiant surinkti daugiau lėšų iš žyminio mokesčio, skaičiuojant galimą finansinę 
grąžą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad kiekvienas CPK pakeitimas taip pat kainuoja.  
 
Žyminio mokesčio įtaka našumui, kai siekiama užkirsti kelią nepagrįstų ieškinių / skundų teikimui, tirtina 
analizuojant bylų skaičių. Jeigu, didėjant žyminio mokesčio dydžiui, bylų skaičius mažėja, tikėtina, kad 
bylininkai labiau linkę įvertinti savo reikalavimų pagrįstumą prieš kreipdamiesi į teismą. Tačiau vien tik 
šio rodiklio nepakanka. Turi būti tiriama ir tai, kiek ieškinių / skundų yra patenkinama. Jeigu bylų skaičius 
mažėja ir patenkintų ieškinių / skundų dalis bendroje ieškinių / skundų dalyje didėja, tikėtina, kad 
žyminio mokesčio padidinimas atgrasė nuo bylinėjimosi būtent tuos asmenis, kurie buvo linkę kreiptis į 
teismus, neįvertinę savo reikalavimų pagrįstumo. Pastarasis rodiklis taip pat yra aktualus ir sprendžiant 
dėl civilinės justicijos prieinamumo. Jeigu bylų skaičius sumažėjo, tačiau patenkintų ieškinių / skundų 
dalis nepakito ar sumažėjo, tai gali reikšti, kad sumažėjo civilinės justicijos prieinamumas. Taigi tiek 
civilinės justicijos veiksmingumo kriterijai, tiek ir jų rodikliai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Todėl vien 
tik bylų skaičiaus analizė negali atsakyti į klausimą dėl to, ar žyminio mokesčio pakeitimai prisidėjo prie 
civilinės justicijos pagerinimo. 
 
Be to, visais atvejais interpretuojant duomenis, turi būti įvertinti ir kiti duomenų kaitai įtakos galintys 
turėti veiksniai – teisiniai (pvz., teisinio reguliavimo pakeitimai), ekonominiai, kultūriniai, socialiniai 
(pavyzdžiui, emigracija gali daryti įtakos bylų dėl laikinosios vaiko globos skyrimo bylų skaičiui; 
ekonominė krizė – išaugusiam bankroto bylų skaičiui ir pan.). 
 
Vadovaujantis anksčiau minėtais duomenimis visiškai tiksliai ir greitai atsakyti į klausimą, ar žyminio 
mokesčio pakeitimai prisidėjo prie civilinės justicijos pagerinimo, neįmanoma. Tačiau kompleksinė 
duomenų analizė, duomenis renkant ir analizuojant ilgą laiką, neabejotinai gali padėti identifikuoti 
egzistuojančias problemas bei galimus jų sprendimo būdus. 
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1.1.3. Žyminio mokesčio pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui vertinimo 
šaltiniai ir juose esantys duomenys 

 
Nustačius, kokie rodikliai parodo žyminio mokesčio pokyčio galimą įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, buvo renkami šie duomenys: 

i) patys žyminio mokesčio pakeitimai bei jų priežastys ir jiems keliami tikslai (šie duomenys 
apibendrinti Tyrimo 3 priede. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimai (CPK 80 str.) ir Tyrimo 
4 priede. Atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindų kaita (CPK 83 str.)): analizuojant 
konkrečius CPK pakeitimus buvo tiriama, kaip kito žyminio mokesčio dydis atskirų kategorijų 
bylose bei kuriose bylose tam tikri asmenys buvo atleisti nuo žyminio mokesčio ar atleidimo 
atvejai buvo panaikinti; analizuojant CPK pakeitimų travaux préparatoires taip pat buvo tiriama, 
kaip yra paaiškinamas žyminio mokesčio pakeitimo poreikis, ar siūlomas pakeitimas 
įvertinamas pagal visus kriterijus; 

ii) bylų skaičius ir patenkintų skundų proporcija: buvo tiriama NTA skelbiama bylų nagrinėjimo 
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose statistika (viešųjų pirkimų bylose – ir VPT 
surinkti duomenys apie viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą tam tikru laikotarpiu) bei bylų 
nagrinėjimo teismuose apžvalgos; taip pat buvo kreiptasi į NTA dėl viešai neskelbiamų 
papildomų duomenų, susijusių su bylų skaičiumi, taigi buvo analizuojami ir šie duomenys; 

iii) biudžeto duomenys: buvo tiriami teismų sistemos išlaikymui skirtų asignavimų dydžiai bei 
biudžeto pajamos iš žyminio mokesčio. 

 
Jau preliminari anksčiau nurodytų duomenų analizė patvirtino iš anksto keltą hipotezę, kad jų neužteks 
tam, kad būtų galima įvertinti žyminio mokesčio pakeitimų įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. Tiesa, 
kliūtys civilinės justicijos veiksmingumo įvertinimui yra tiek subjektyvaus, tiek objektyvaus pobūdžio. 
Objektyvaus pobūdžio kliūtimi, be abejonės, yra laikytinas CPK pakeitimų įsigaliojimas 2017 m. ir vėliau. 
Netgi jeigu būtų turimi visi duomenys, atspindintys anksčiau minėtus rodiklius, įvertinti pakeitimų įtakos 
civilinės justicijos veiksmingumui nebūtų galima dėl to, kad praėjęs pernelyg trumpas laiko tarpas po 
pakeitimų įsigaliojimo (net ir apibendrinto pobūdžio duomenys apie bylų nagrinėjimą teismuose 2018 m. 
dar nėra prieinami). Tačiau tam, kad būtų įvertintas žyminio mokesčio pakeitimo poveikis ateityje, 
reikalingi ir duomenys apie bylų nagrinėjimą praeityje. Taigi net ir pradėjus rinkti reikalingus duomenis 
2018 m., artimiausiu metu žyminio mokesčio poveikis veiksmingumui, manytina, negalėtų būti įvertintas 
pakankami tiksliai. 
 
Kita vertus, jau šiandien galima įvertinti, kad ypač turi būti stebimi 2017 m. įsigalioję pakeitimai, įvedę 
50 EUR žyminį mokestį už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vadovaujantis NTA 
duomenimis apie gautus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2017 m. šių prašymų 
skaičius sumažėjo (nuo 3113 prašymų 2016 m. iki 2494 prašymų 2017 m.105), taigi būtina pradėti rinkti 
duomenis apie tokių prašymų pagrįstumą ir stebėti prašymų skaičių bei jų pagrįstumo įvertinimo rodiklius 
toliau, siekiant įsitikinti, ar šis žyminio mokesčio įvedimas neapsunkino civilinės justicijos prieinamumo. 
 
Toliau yra identifikuojamos duomenų grupės, kurios reikalingos tam, kad būtų galima tiksliau įvertinti 
žyminio mokesčio poveikį veiksmingumui. Tiesa, tai, kad šiandien nėra galimybių tiksliau įvertinti įtaką 
veiksmingumui, jokiu būdu nereiškia, kad žyminio mokesčio pakeitimai buvo nereikalingi ir beprasmiai. 
Tam tikri CPK pakeitimai yra būtini atsižvelgiant į lygiateisiškumo, teisingumo ar kitus teisės principus. 
 
Pavyzdžiui, 25 proc. žyminio mokesčio nuolaida pateikiantiems procesinius dokumentus elektroninių 
ryšių priemonėmis (CPK 80 str. 8 d.) laikytina reikalinga ir pagrįsta, kadangi pasitelkus informacines 

                                                 
105 Duomenys apie prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skaičių 2009–2017 m. 

Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gauta 

prašymų 402 620 1184 2293 2970 3345 3145 3113 2494 
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technologijas sutaupoma nemažai žmogiškiesiems bei materialiesiems ištekliams reikalingų lėšų. Tačiau 
vargu ar galima būtų teigti, kad vien tik žyminio mokesčio nuolaida skatina asmenis teikti dokumentus 
elektroninių ryšių priemonėmis, juo labiau kad nemažai procesinių dokumentų, už kurių pateikimą 
nemokamas žyminis mokestis (atsiliepimai, dublikai, triplikai, įvairūs prašymai), vis tiek yra teikiami 
elektroninėmis priemonėmis. Vadovaujantis NTA skelbiamomis Teismų veiklos apžvalgomis, 
elektroniniu būdu išnagrinėtų bylų skaičius nuolat auga (teismų elektroninių paslaugų portalas pradėjo 
veikti nuo 2013 m. liepos 1 d.): 2014 m. kas trečia byla buvo išnagrinėta elektroniniu būdu, 2015 m. – kas 
antra, 2016 m. – dvi iš trijų, 2017 m. – trys iš keturių106.  
 
Atleidimas nuo žyminio mokesčio asmenų, kuriems iškelta bankroto byla (įsigaliojo kartu su Fizinių 
asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimu 2013 m. kovo 1 d.), taip pat laikytinas reikalingu, kadangi 
analogiška taisyklė nuo CPK priėmimo buvo taikytina ir įmonėms (įstaigoms), kurioms iškelta bankroto 
byla. Taigi analogiškos išimties nebuvimas fiziniams asmenims pažeistų lygiateisiškumo principą.  

 

1.1.4. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimams keliami tikslai 
 

Viena problemų, susijusių su žyminio mokesčio pakeitimų galimos įtakos civilinės justicijos 
veiksmingumui įvertinimu, yra tai, kad keičiant žyminį mokestį nėra tiksliai identifikuojamas pakeitimo 
tikslas, taip pat nėra vertinamas šio tikslo santykis su kitais veiksmingumo kriterijais, taip pat beveik 
niekuomet nėra atliekama duomenų apie bylų skaičių, ieškinių / skundų patenkinimo rodiklių analizė bei 
nėra atliekama tokių duomenų prognozė. 
 
Kaip ir minėta, tarp trijų veiksmingumo kriterijų (kokybės per prieinamumą ir surenkamas lėšas bei 
našumo per nepagrįstai keliamų bylų skaičių), kuriems žyminis mokestis turi įtakos, turi egzistuoti 
balansas. Siekiant pagerinti prieinamumą žyminio mokesčio mažinimo būdu būtina atsižvelgti, kiek tai 
kainuos nesibylinėjantiems mokesčių mokėtojams ir kiek tai turės įtakos bylų skaičiui. Siekiant padidinti 
iš žyminio mokesčio surenkamų lėšų kiekį, būtina atsižvelgti į tai, ar tai neužkirs kelio justicijos 
prieinamumui. 
 
Tai, kad keičiant žyminio mokesčio dydį pusiausvyra tarp minėtų kriterijų yra svarbi, atspindi ir Jungtinėje 
Karalystėje vykusio mokesčio keitimo (padidinimo) reformos pavyzdys. Jungtinės Karalystės Parlamento 
ataskaitoje, vertinusioje reformą, nurodoma, kad: „<…> Tam tikras finansinės rizikos prisiėmimo lygis yra labai 
svarbi drausminimo priemonė tiems, kurie sprendžia dėl kreipimosi į teismą, ir tai, kad bylininkai turi prisidėti prie teismų 
išlaikymo kaštų, iš principo yra nediskutuotina. Tačiau klausimas kyla dėl to, koks yra priimtinas mokesčio dydis, 
atsižvelgiant į poreikį apsaugoti teisminės gynybos prieinamumą. Atsakymas į šį klausimą bus skirtingas įvairiose 
jurisdikcijose ir priklausys nuo bylos rūšies. Faktoriai, į kuriuos turi būti atsižvelgta, apima atleidimo nuo mokesčių 
sistemos efektyvumą, ieškovų pažeidžiamumą, jų galimybes lyginant su atsakovais (ieškovai, kurie yra fiziniai asmenys ar 
smulkiojo verslo atstovai, siekiantys teisinės gynybos prieš valstybę ar dideles bendroves, gali atsidurti nepalankesnėje 
situacijoje), alternatyvas, kurias bylininkai turi rinkdamiesi, ar kreiptis į teismą siekiant teisingumo. Teismo mokesčių 
sistemoje nustatant mokestį, kurio reikalaujama iš bylininkų, turi atsispindėti aiškus ir pagrįstas santykis tarp minėtų 
faktorių ir finansinės rizikos lygio. <…tačiau> tokio dydžio mokesčių, iš kurių tikimasi, kad jie padengs ar viršys teismų 
veiklos sąnaudas, įvedimas reikalauja ypatingo atidumo ir pagrindimo. Kai susiduria kaštų padengimo ir teisminės gynybos 
prieinamumo apsaugos tikslai, prioritetas turi būti teikiamas pastarajam.“107 
 
Tinkamos pusiausvyros tarp žyminio mokesčio dydžio ir civilinės justicijos prieinamumo paieška nėra 
lengvas procesas. Tačiau tinkamos pusiausvyros tikrai nebus įmanoma rasti, jeigu jos net nebus ieškoma 
ir nebus kaupiami reikiami duomenys. Todėl, autorių nuomone, itin svarbu keičiant žyminio mokesčio 
dydį identifikuoti tam tikrą problemą (per didelis nepagrįstų ieškinių / skundų procentas bendrame 

                                                 
106 Teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos ataskaitos. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismu-

savivalda/teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-veiklos-ataskaitos/198>. 
107 Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Teisingumo komiteto 2016-17 sesijos antroji ataskaita, p. 19. Prieiga per 

internetą: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/167/167.pdf>. 

http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-veiklos-ataskaitos/198
http://www.teismai.lt/lt/teismu-savivalda/teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-veiklos-ataskaitos/198
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/167/167.pdf
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ieškinių / skundų skaičiuje, mažėjantis bylų skaičius (gali liudyti civilinės justicijos prieinamumo 
problemą) ar pan.). Identifikavus problemą, būtina iškelti ir konkretų CPK pakeitimu siekiamą tikslą, 
kurio siekimas neturi neigiamai paveikti kitų civilinės justicijos veiksmingumo rodiklių. 
 
Išanalizavus žyminio mokesčio dydį keitusių CPK pakeitimų aiškinamuosius raštus bei kitus travaux 
préparatoires, matyti, kad žyminio mokesčio pakeitimams keliami tikslai yra ganėtinai retai įvardijami arba 
apibūdinami labai abstrakčiai. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimai ir jų priežastys yra apibendrinti ir 
pateikti šio Tyrimo 3 ir 4 prieduose). 
 
Pavyzdžiui, didžioji dalis žyminio mokesčio pakeitimų, atliktų 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480, yra apskritai nepaaiškinti, nors kai kurie 
jų vertintini kaip reikšmingi: bylose dėl juridinio asmens tyrimo įvestas 289 EUR (1000 Lt) žyminis 
mokestis (iki pakeitimų buvo taikytos bendros taisyklės, kadangi ginčas neturtinis, mokėtas 28,9 EUR 
(100 Lt) žyminis mokestis), skundai dėl arbitražo sprendimo panaikinimo taip pat apmokestinti 289 EUR 
(1000 Lt) žyminiu mokesčiu (iki pakeitimo buvo nustatytas 28,9 EUR mokestis), 28,9 EUR (100 Lt) 
žyminis mokestis įvestas atskiriesiems skundams dėl laikinųjų apsaugos priemonių (iki pakeitimo žyminis 
mokestis už tokius skundus apskritai nebuvo mokamas). 
 
Aiškinamajame minėto CPK pakeitimo rašte nepaaiškintas ir 289 EUR (1000 Lt) žyminio mokesčio 
įtvirtinimas viešųjų pirkimų bylose (iki pakeitimų buvo taikomos bendrosios taisyklės), tačiau iš 2011-06-
21 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio protokolo išrašo matyti, kad vyko diskusija dėl šio 
pakeitimo tikslo – užkirsti kelią piktnaudžiavimui šiose bylose santykio su civilinės justicijos prieinamumu. 
Seimo kanceliarijos Teisės departamentas iškėlė klausimą dėl tokio žyminio mokesčio tikslingumo: 
„Svarstytina, ar tokio pakankamai didelio dydžio žyminio mokesčio nustatymas nepagrįstai neapribotų viešųjų pirkimų 
dalyvių, ypač nedidelių įmonių, teisių ginant galimai jų pažeistas teises viešųjų pirkimų srityje. Pažymėtina, kad ne visi 
ginčijami perkančiųjų organizacijų sprendimai yra turtinio pobūdžio (pvz., ginčijamos konkurso sąlygos, galimai 
diskriminuojančios tiekėjus).“ Buvo nuspręsta nepritarti šioms pastaboms, nurodant, kad: „Viešuosiuose 
pirkimuose dalyvauja komerciniai subjektai, todėl nemanytina, kad numatomo dydžio žyminis mokestis viešųjų pirkimų 
bylose būtų neproporcingas. Kita vertus, tikimasi, kad jis drausmins tiekėjus ir sulaikys nuo nepagrįsto kreipimosi į teismą, 
taip apsunkinant įvairių projektų įgyvendinimą.“ 
 
Tai, kad žyminio mokesčio pakeitimo tikslas nėra nurodomas, apsunkina galimybes įvertinti, ar pakeitimas 
pasiekė savo tikslą. Tiesa, tai visiškai neužkerta kelio įvertinti pakeitimų veiksmingumo daugeliu atvejų, 
nes galima tiesiog preziumuoti, kokio tikslo buvo siekiama (pavyzdžiui, apmokestinant 100 Lt žyminiu 
mokesčiu atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tikėtina, buvo siekiama užkirsti kelią 
nepagrįstų skundų teikimui). Bet kuriuo atveju šiais laikais teisingumo vykdymo mokesčiai nustatomi 
siekiant visiškai arba iš dalies padengti valstybės išlaidas teismų sistemai išlaikyti ir atgrasyti nuo 
nesąžiningų ieškinių pareiškimo108. Tačiau tam tikrais atvejais nustatyti numanomą tikslą yra sudėtinga. 
Pavyzdžiui, sudėtinga nuspėti, kodėl buvo įvestas 200 Lt žyminis mokestis ginčuose dėl nuomos teisinių 
santykių (vėliau jis panaikintas praktikoje dažnai kylant ginčams dėl to, ar turėti omenyje visi ginčai dėl 
nuomos, ar tik neturtiniai ginčai, kylantys iš nuomos teisinių santykių). Todėl neabejotina, tiek įvedant 
naujus žyminio mokesčio dydžius, tiek juos keičiant, turėtų būti tiksliai identifikuojama, kodėl tai yra 
daroma ir kokių tikslų siekiama. 
 
Tuo atveju, kai žyminio mokesčio pakeitimo motyvas yra nurodomas CPK pakeitimo aiškinamajame rašte 
ar kituose travaux préparatoires, tai dažniausiai yra susiję su tikslu užkirsti kelią nepagrįstų ieškinių / skundų 
teikimui. Pavyzdžiui, kaip jau minėta, 289 EUR (1000 Lt) žyminis mokestis viešųjų pirkimų bylose buvo 
nustatytas dėl to, kad buvo tikimasi, kad „jis drausmins tiekėjus ir sulaikys nuo nepagrįsto kreipimosi į teismą“. 
Tais pačiais motyvais vėliau žyminis mokestis viešųjų pirkimų bylose buvo keičiamas dar du kartus, 
diferencijuojant žyminį mokestį priklausomai nuo pirkimų vertės, o vėliau – ir nuo to, ar ieškinys 
pareiškiamas po pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą. 

                                                 
108 Simaitis R. Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese. Vilnius: Justitia, 2007, p. 79. 
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Siekis užkirsti kelią nesąžiningam asmenų naudojimuisi teise pareikšti ieškinį buvo ir kreditorių reiškiamų 
ieškinių dėl bankroto bylos iškėlimo apmokestinimo žyminiu mokesčiu tikslas (iki pakeitimų visi asmenys, 
teikiantys ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo atleisti nuo žyminio mokesčio). Toks pats tikslas 
buvo keliamas ir tuo atveju, kai prašymai dėl proceso atnaujinimo buvo apmokestinti tokiu pačiu žyminiu 
mokesčiu, koks ir mokėtinas pareiškiant ieškinį ar skundą; įvestas 50 EUR mokestis už prašymus dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau tik dviem atvejais aprašant šį tikslą buvo analizuojama ir žyminio 
mokesčio padidinimo įtaka civilinės justicijos prieinamumui. Kaip ir minėta, tai buvo daroma įvedant 
289 EUR žyminį mokestį viešųjų pirkimų bylose. Taip pat šis aspektas buvo paminėtas ir keičiant žyminį 
mokestį už prašymus dėl proceso atnaujinimo. Pastarasis pakeitimas buvo padarytas Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pasiūlymo pagrindu. Pasiūlyme, inter alia, nurodoma, kad „atitinkamo dydžio žyminis 
mokestis padėtų užkirsti kelią nepagrįstiems prašymams dėl proceso atnaujinimo. Tuo pačiu jis neužkirstų kelio šalims 
pasinaudoti teise prašyti atnaujinti procesą, nes nepasiturintiems asmenims galėtų būti taikomi dalinio atleidimo nuo 
žyminio mokesčio, jo mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo institutai“. 
 
Nurodant žyminio mokesčio pakeitimo motyvus, tik vienu atveju buvo remiamasi duomenimis apie bylų 
nagrinėjimą, galinčiais paliudyti, kad išties piktnaudžiavimas tam tikros kategorijos bylose galimai 
egzistuoja (didinant žyminį mokestį viešųjų pirkimų bylose buvo nurodoma, kad 2014–2015 metais iš 641 
pateikto ieškinio 50 procentų buvo atmesta). Likusiais atvejais jokiais konkretesniais duomenimis 
nesiremiama. 
 
Tyrimo autorių nuomone, aiškių žyminio mokesčio dydžio pakeitimų tikslų identifikavimas bei pakeitimo 
pagrįstumo įvertinimas yra reikalingas ne tik dėl to, kad tai sudaro prielaidas įvertinti pakeitimo įtaką 
civilinės justicijos veiksmingumui. To reikalauja ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas 
efektyvumo principas, pagal kurį rengiant teisės akto projektą turi būti įvertinamos visos galimos teisinio 
reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte turi būti įtvirtinamos veiksmingiausiai 
ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisiančios pasiekti priemonės, turi būti skelbiami ir 
įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai, o teisėkūros veiksmai atliekami per protingus 
terminus. Ne tik žyminio mokesčio pakeitimų, bet ir kitų normų pakeitimo atveju, neįvardijus aiškių 
normos keitimo priežasčių bei siekiamų tikslų, apsunkinamas ir pačios normos taikymas praktikoje, taigi 
didinama teisminio ginčo rizika, o didėjant ginčų skaičiui daugiau laiko bei finansinių sąnaudų patiria ne 
tik bylininkai, bet ir pati valstybė. 
 
Kaip pavyzdžiu, kaip identifikuojami žyminio mokesčio pakeitimo tikslai bei vertinamas būsimo 
pakeitimo pagrįstumas, galima būtų vadovautis Anglijos ir Velso teismo mokesčių reformos 
parengiamaisiais dokumentais. 
 
2013–2015 m. Jungtinės Karalystės teisingumo ministras inicijavo teismo mokesčių padidinimą (angl. 
Enhanced Court Fees). 2015-01-14 buvo paskelbta šio padidinimo poveikio įvertinimo ataskaita109 (toliau – 
Ataskaita), kurioje nurodytos egzistuojančios problemos, kurias siekiama išspręsti, reformos tikslai, jos 
įgyvendinimo būdai bei vertinimo kriterijai.  
 
Reformos poreikis buvo grindžiamas tuo, kad surinkti teismo mokesčiai per maža dalimi padengia visas 
teismų sistemos patiriamas išlaidas. Reformos tikslas – apsaugoti civilinės justicijos prieinamumą 
užtikrinant adekvatų teismų finansavimą bei sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančią teismų sistemos 
finansavimo naštą. Reforma buvo siekiama padidinti žyminį mokestį bylose, kuriose ginčo suma viršija 
10 000 GBP iki 5 % nuo ginčo sumos, kartu nustatant, kad maksimalus mokėtinas žyminis mokestis bet 
kuriuo atveju nebūtų didesnis nei 10 000 GBP. 

                                                 
109 2015 m. sausio 16 d. Padidintų teismo mokesčių poveikio vertinimo ataskaita. Prieiga per internetą: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396891/impact-

asessment-enhanced-fees-money-claims.pdf>. Reforma susijusi tik su Anglijoje ir Velse taikomais teismo mokesčiais ir 

juose veikiančia teismų sistema. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396891/impact-asessment-enhanced-fees-money-claims.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396891/impact-asessment-enhanced-fees-money-claims.pdf
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Ataskaitoje toliau išskiriami du scenarijai: i) teismo mokesčiai nedidinami; ii) teismo mokesčiai didinami. 
Tokiu atveju atliekamas šių scenarijų vertinimas pagal toliau nurodytus kriterijus ir rodiklius: 

1. Apskaičiuojama reformos finansinė grąža: finansinė grąža apskaičiuojama remiantis 
duomenimis apie bylų skaičių ginčuose, kuriems bus taikomas padidintas mokestis, laikantis 
prielaidos, kad bylų skaičius, padidinus mokestį, nekis: 
1.1.  Prielaida, kad bylų skaičius nekis, yra paremta tiek išoriniais, tiek vidiniais Teisingumo 

ministerijos tyrimais, kuriuose nustatyta, kad teismo mokesčių dydis sudaro mažąją dalį visų 
patiriamų bylinėjimosi išlaidų, todėl turi labai mažai įtakos priimant sprendimą dėl 
kreipimosi į teismą. Vis dėlto konstatuojama ir rizika, kad paklausa teismo paslaugoms dėl 
padidėjusio teismo mokesčio gali kristi iki 10 proc.; 

1.2.  Įvertinama ir nauda ne tik biudžetui, bet ir visuomenei (kaip ir minėta anksčiau, padidinus 
teismo mokesčius, sumažės mokesčių mokėtojams (ne bylininkams) tenkanti teismų 
sistemos finansavimo našta). 

2. Įvertinami kaštai, kurie suskirstyti į kaštus, kuriuos galima įvertinti pinigais, ir kaštus, kurie yra 
arba nereikšmingi, arba kurių apskaičiavimui nėra reikiamų duomenų, taip pat reformos kaštus 
skirstant į pereinamojo laikotarpio (angl. transitional) ir einamuosius: 
2.1.  Pereinamojo laikotarpio kaštai (skirstomi pagal asmenų, kurie gali būti paveikti mokesčių 

padidinimo, grupes): 
2.1.1. Apskaičiuoti kaštai, kuriuos patirs teismai (informacijos apie pakeistus mokesčius 

paskelbimo kaštai; pakeitimai IT sistemoje); 
2.1.2. Kaštai, kuriuos patirs bylininkai, tiesinių paslaugų teikėjai ir teisinės pagalbos 

centrai, įvertinti kaip nereikšmingi. 
2.2.  Einamieji kaštai (skirstomi pagal asmenų, kurie gali būti paveikti mokesčių padidinimo, 

grupes): 
2.2.1. Apskaičiuoti kaštai, kuriuos patirs bylininkai dėl to, kad turės sumokėti didesnį 

mokestį: tiesioginiai (skirtumas tarp anksčiau mokėtino ir naujo mokesčio) bei 
netiesioginiai (piniginių srautų kaštai, nes jiems prireiks atidėti didesnes sumas 
teismo mokesčiams iki kol jos bus priteistos iš pralaimėjusios šalies); 

2.2.2. Įvertinti kaštai teisinių paslaugų teikėjams (pastarieji taip pat gali patirti papildomus 
piniginių srautų kaštus tuo atveju, kai sumoka teismo mokesčius už klientą; taip pat 
nustatyta, kad tokie teikėjai, kurie susitaria dėl užmokesčio tik sėkmės atveju, patirs 
didesnes išlaidas bylos pralaimėjimo atveju); 

2.2.3. Įvertinami teisinės pagalbos centrų kaštai (įvertinami kaip nereikšmingi, kadangi 
paprastai valstybės garantuojama teisinė pagalba negalima piniginiuose ginčuose, 
kuriems ir didinamas teismo mokestis). 

 
Nors Ataskaitoje nėra išsamiai analizuojama padidintų teismo mokesčių įtaka civilinės justicijos 
prieinamumui, pastaroji įtaka buvo analizuota tuo pačiu metu paskelbtame Teisingumo ministerijos 
atsakyme reformos projekto konsultacijų su visuomene procese110 (gavus įvairių suinteresuotų grupių 
pastabų dėl planuojamos reformos). Pastarajame buvo atsakyta į pastabas dėl papildomų kliūčių 
asmenims kreiptis į teismą sudarymo. Kaip ir minėta, buvo remiamasi atliktais tyrimais, kurių išvadose 
buvo nurodoma, kad teismo mokestis nėra esminis kriterijus, kuriuo remiantis nusprendžiama kreiptis į 
teismą, kadangi sudaro tik mažąją dalį visų patiriamų bylinėjimosi išlaidų, be to, i) piniginių ginčų dalis, 
kurioje didinami teismo mokesčiai, sudaro tik 10 proc. visų piniginių ginčų; ii) nustatomas mokestis, 
proporcingas ginčo sumai, ir įtvirtinamas maksimalus 10 000 GBP mokestis; iii) yra galimybė mažas 
pajamas gaunantiems asmenims būti atleistiems ar atleistiems iš dalies nuo mokesčio; iv) piniginiai 
reikalavimai gali būti reiškiami ir sudarius susitarimą (su teisinių paslaugų teikėjais), kad nesėkmės atveju 

                                                 
110 2015 m. sausio mėn. JK Teisingumo ministerijos atsakymas. Prieiga per internetą: 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396887/cm8971-

enhance-fees-response.pdf>.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396887/cm8971-enhance-fees-response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396887/cm8971-enhance-fees-response.pdf
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ginčo sprendimas nieko nekainuos (angl. „no win no fee“ agreement); v) labai ribotais atvejais yra galima 
valstybės garantuojama teisinė pagalba. 
 

Nurodytu pavyzdžiu nesiekiama įrodyti, kad tokiu būdu identifikavus ir pagrindus žyminio mokesčio 
keitimo tikslus bei įvertinus pakeitimo poveikio prognozę pastaroji tikrai pasitvirtins ir pakeitimas tikrai 
teigiamai paveiks civilinės justicijos veiksmingumą. Tyrimo autorėms pavyko rasti duomenų apie 
įgyvendintos reformos vertinimą tik 2016 m. (mokesčiai pradėti taikyti 2015 m. kovo mėn.), kur 
nurodoma, kad kol kas per anksti vertinti ilgalaikes reformos pasekmes, tačiau kartu konstatuojama, kad 
i) buvo užfiksuotas ženklus bylų skaičiaus padidėjimas laikotarpiu nuo paskelbimo apie pakeistus 
mokesčius iki to momento, kai jie buvo pradėti taikyti; ii) įsigaliojus naujiems mokesčiams užfiksuotas 
ženklus bylų skaičiaus sumažėjimas; iii) vėliau bylų skaičius pamažu augo, tačiau 2016 m. dar nebuvo 
pasiekęs tokio lygio, kuris buvo iki naujų mokesčių taikymo111. Taigi tikslų ir prognozių identifikavimas 
nėra sėkmingo žyminio mokesčio keitimo garantas. Kita vertus, aprašytosios reformos pavyzdys 
akivaizdžiai liudija, kad, identifikavus tikslus ir įvertinus prognozę, tampa kur kas lengviau įvertinti 
pakeitimo sėkmingumą. Kartu tai leidžia daryti išvadą, kad tokiu atveju, kai žyminio mokesčio keitimo 
projekte apskritai nepaaiškinami tikslai, nesvarstomos alternatyvos, neaprašomos konkrečiais 
duomenimis paremtos prognozės, toks pakeitimas neturėtų būti priimamas apskritai. 
 

1.1.5. Žyminio mokesčio pakeitimų poveikio įvertinimui reikšmingi bylų nagrinėjimo 
rodikliai 

 
Galima teigti, kad nuo CPK priėmimo žyminis mokestis iš esmės tik didėjo (žr. Tyrimo 3 ir 4 priedus). 
Žyminis mokestis buvo nežymiai sumažintas tik keičiant litus į eurus (lyginant indeksuotas žyminio 
mokesčio sumas su pakeistomis į eurus sumomis) arba apskritai atleidžiant asmenis nuo žyminio 
mokesčio tam tikrose bylose. 
 
Kaip ir minėta, žyminio mokesčio padidinimas potencialiai galėtų turėti įtakos civilinės justicijos 
veiksmingumui, kadangi jis gali paveikti i) civilinės justicijos prieinamumą; ii) užkirsti kelią nepagrįstų 
ieškinių / skundų teikimui, taigi – sumažinti bylų skaičių ir taip padidinti našumą; iii) padidinti surenkamų 
lėšų iš žyminio mokesčio kiekį ir taip padidinti teismų sistemos finansavimo galimybes. 
 
Iš to išplaukia, kad, siekiant įvertinti žyminio mokesčio padidinimo įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, būtina rinkti ir stebėti duomenis apie i) gaunamų bylų skaičių; ii) surenkamų į biudžetą iš 
žyminio mokesčio lėšų kiekį; iii) patenkintų ieškinių / skundų skaičių bendrame ieškinių / skundų 
skaičiuje. Tačiau toliau pateikiamų suminių duomenų analizė patvirtina, kad vien suminiai duomenys nėra 
visiškai tinkami norint įvertinti žyminio mokesčio padidinimo įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. 
 
Toliau pateikiamoje lentelėje (3 lentelė. Suminiai duomenys apie bylų nagrinėjimą ir žyminį mokestį) yra 
nurodomas 2003–2017 m. pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje gautų bylų skaičius. Tačiau šiuo atveju, 
kadangi ganėtinai didelę dalį bylų sudaro bylos, nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka, kur žyminis 
mokestis nėra mokamas, pateikiamas ir bylų skaičius, atėmus bylas, nagrinėtas supaprastinto proceso 
tvarka. Žinoma, yra ir kitų bylų, kuriose žyminis mokestis nėra mokamas, taip pat ir asmenų, kurie atleisti 
nuo žyminio mokesčio, tačiau pastarųjų kategorijų tiksliai identifikuoti nėra galimybių, todėl pasirinkta 
gautų bylų skaičių tikslinti bent jau atimant supaprastinto proceso tvarka nagrinėtiną bylų skaičių. 
 
Grafoje „Sumokėtas žyminis mokestis“ yra nurodomas sumokėtas žyminis mokestis. Pažymėtina, kad 
žyminis mokestis yra mokamas ir administracinėse bylose, tad vėlgi nėra visiškai tikslu vertinti būtent 
tokius apibendrintus duomenis. Tačiau administracinėse bylose mokamas fiksuotas, lyginant su 

                                                 
111 Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Teisingumo komiteto 2016-17 sesijos antroji ataskaita, p. 9. Prieiga per 

internetą: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/167/167.pdf>. 
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civilinėmis bylomis, kur kas mažesnis žyminis mokestis, todėl, manytina, jis sudaro mažesniąją dalį visų 
iš žyminio mokesčio surinktų į biudžetą lėšų. 
 
Grafose „Ieškinys, patenkintas pirmojoje instancijoje (ginčo teisena), proc.“ bei „Ieškinys, patenkintas iš 
dalies pirmojoje instancijoje (ginčo teisena), proc.“ yra nurodomi NTA pateikti duomenys apie bylas, 
nagrinėtas ginčo teisena ir kurių baigtis buvo patenkinti ieškinį arba patenkinti ieškinį iš dalies. 
 
Grafoje „Apskųstų sprendimų pakeista ar panaikinta dalis, proc.“ apskaičiuota, kiek apeliacinėje 
instancijoje bylų buvo užbaigta pakeičiant pirmosios instancijos teismų sprendimus ar juos pakeičiant iš 
dalies arba patikslinant. Šis rodiklis vertintinas labai atsargiai, nes jis negali tiksliai atsakyti į klausimą, ar 
apeliacinio skundo patenkinimas reikš, kad i) buvo pareikštas pagrįstas ieškinys (nes gali būti, kad 
atsakovas skundė sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškinys); ii) kai teismo sprendimas pakeičiamas, 
nėra aišku, ar jis pakeičiamas iš esmės, ar tik nedidele dalimi.  

 
3 lentelė. Suminiai duomenys apie bylų nagrinėjimą ir žyminį mokestį 
 

 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Civilinių bylų skaičius 
pirmojoje ir apeliacinėje 
instancijoje 

130 876 159 458 155 325 152 776 163 645 194 426 247 749 214 556 

Civilinių bylų skaičius 
pirmojoje ir apeliacinėje 
instancijoje atėmus 
bylas, nagrinėtinas 
supaprastinto proceso 
tvarka 

94 308 111 807 110 952 108 937 108 739 135 190 188 980 159 828 

Sumokėtas žyminis 
mokestis (visose bylose), 
EUR 

2 805 500 3 521 200 3 805 317 4 084 801 5 111 793 8 097 196 11 192 076 8 376 680 

Žyminis mokestis, 
tenkantis vienai bylai, 
EUR 

29,75 31,49 34,30 37,50 47,01 59,89 59,22 52,41 

Ieškinys, patenkintas 
pirmojoje instancijoje 
(ginčo teisena), proc. 

ND ND ND 48,31 50,48 50,33 53,52 56,60 

Ieškinys, patenkintas iš 
dalies pirmojoje 
instancijoje (ginčo 
teisena), proc. 

ND ND ND 19,42 16,28 16,91 15,22 16,78 

Apskųstų sprendimų 
pakeista ar panaikinta 
dalis, proc. 

37,13 36,33 38 40,97 43,43 43,18 42,18 40,9 

 
 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Bylų skaičius pirmojoje ir 
apeliacinėje instancijoje 

197 690 195 544 199 412 213 326 221 119 221 103 208 440 

Bylų skaičius pirmojoje ir 
apeliacinėje instancijoje atėmus 
bylas, nagrinėtinas supaprastinto 
proceso tvarka 

140 387 139 789 128 790 127 449 119 574 112 440 93 366 

Sumokėtas žyminis mokestis 
(visose bylose), EUR 

7 524 907 7 600 498 8 268 362 7 695 204 7 399 000 10 119 000 8 645 000 

Žyminis mokestis, tenkantis 
vienai bylai, EUR 

53,60 54,37 64,20 60,38 61,88 89,99 92,59 

Ieškinys, patenkintas pirmojoje 
instancijoje (ginčo teisena), proc. 

54,81 56,95 58,16 59,35 60,04 63,53 62,89 

Ieškinys, patenkintas iš dalies 
pirmojoje instancijoje (ginčo 
teisena), proc. 

19,29 18,97 18,45 19,38 20,99 17,12 14,16 

Apskųstų sprendimų pakeista ar 
panaikinta dalis, proc. 

39,04 36,04 35,13 35,69 35,27 35,81 35,2 

 
Kaip matyti iš pateikiamoje lentelėje nurodytų duomenų bei anksčiau pateiktų šių duomenų paaiškinimų, 
apibendrinti (suminiai) duomenys neleidžia daryti visa apimančių patikimų išvadų apie žyminio mokesčio 
padidinimo poveikį civilinės justicijos veiksmingumui. 
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Iš surinktų duomenų galima daryti išvadą, kad žyminio mokesčio padidinimas lėmė didesnes įplaukas į 
biudžetą. Kaip matyti, bylų skaičius, atėmus bylas, nagrinėtinas supaprastinto proceso tvarka (pastarosiose 
pareiškėjai nuo žyminio mokesčio atleidžiami), 2003 ir 2004 metais buvo labai panašus į 2016 ir 2017 
metais gautų bylų skaičių, atitinkamai 94 308 bei 11 807 bylos 2003 ir 2004 m. bei 93 366 ir 112 440 bylų 
2016 ir 2017 m., tačiau surinktos iš žyminio mokesčio sumos 2017 ir 2016 m. yra apie tris kartus didesnės: 
2 805 500 ir 3 521 200 EUR 2003 ir 2004 m. bei 8 645 000 ir 10 119 000 EUR 2017 ir 2016 m. Taigi 
teigiamas poveikis kokybei per surenkamas į biudžetą lėšas galėtų būti konstatuotas. 
 
Tačiau suminiai duomenys kartu duoda pagrindą hipotezei, kad žyminio mokesčio padidinimas galėjo 
turėti neigiamos įtakos civilinės justicijos prieinamumui. Kaip matyti, vienai bylai tenkantis žyminis 
mokestis nuolat didėjo. Laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2012 m. tai iš dalies galėjo būti paaiškinama tuo, kad 
buvo pradėtas taikyti žyminio mokesčio indeksavimas. Tačiau nuo 2011 m. įsigaliojus daugeliui žyminio 
mokesčio pakeitimų, žyminiam mokesčiui iki šiol nebuvo taikomas vartojimo kainų indeksas. Taip pat 
žyminis mokestis iš esmės nebuvo didinamas 2012–2016 m. laikotarpiu, tačiau vienai bylai tenkantis 
žyminis mokestis vis tiek augo, o bylų skaičius mažėjo. Taigi tai gali būti pagrindas išvadai, kad daugiau 
bylinėjamasi tose bylose, kuriose mokėtinas didesnis žyminis mokestis, o pastarųjų bylų šalys paprastai 
yra ne fiziniai, o juridiniai asmenys.  
 
Taip pat, kaip matyti iš duomenų apie patenkintus ieškinius, patenkintų ieškinių procentas nuo 2006 m. 
po truputį didėjo, o patenkintų ieškinių iš dalies procentas po truputį mažėjo, tačiau bendras patenkintų 
ir patenkintų iš dalies ieškinių procentas taip pat didėjo. Tai gali liudyti tai, kad asmenys yra labiau linkę 
įvertinti laimėjimo teisme galimybes prieš kreipdamiesi į teismą. Kita vertus, itin svarbu analizuoti šio 
rodiklio pasiskirstymą bylų kategorijose, ypač tose, kuriose mokėtinas mažesnis žyminis mokestis, 
kadangi, kaip ir minėta, žyminio mokesčio, tenkančio vienai bylai, padidėjimas lemia poreikį išsiaiškinti, 
ar nėra pablogintas civilinės justicijos prieinamumas mažesnės sumos ginčuose (tiek ir dėl žyminio 
mokesčio, tiek ir dėl kitų priežasčių). 
 
Duomenys taip pat parodo, kad nuo 2011 m. mažėjo ir bylų, kuriose apeliacinės instancijos teismas 
panaikino ar pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tai gali būti laikoma aplinkybe, duodančia 
pagrindo kelti hipotezę, kad žyminio mokesčio padidinimas labiau atgrasė nuo kreipimosi į teismą tuos, 
kurie į teismą būtų kreipęsi su pagrįstais apeliaciniais skundais. Tačiau, kaip ir minėta, apeliacinių skundų 
patenkinimo ar patenkinimo iš dalies duomenys labiausiai iš visų vertintini kritiškai, nes tik iš dalies gali 
atspindėti „pagrįsto reikalavimo“ kiekį bendrame bylų skaičiuje. Apie tai spręsti tik iš apeliacinių skundų 
patenkinimo rodiklio nederėtų, nes pastarojo mažėjimas parodo ir tai, kad vis daugiau bylų pirmosios ir 
apeliacinės instancijos teismai sprendžia vienodai, taigi didėja teismų praktikos nuspėjamumas, kuris yra 
teigiamo poveikio civilinei justicijai rodiklis. 
 
Ir kiti anksčiau nurodyti suminiai duomenys nurodytų hipotezių iš esmės nei patvirtinti, nei paneigti 
negali. Tiriant žyminio mokesčio dydžio pakeitimo poveikį, būtina informacija, kaip tokie duomenys 
pasiskirsto pagal bylų kategorijas, kuriose žyminis mokestis buvo pakeistas. Tokie duomenys, autorių 
žiniomis, nėra tikslingai renkami ir analizuojami. 
 

1.1.6. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimų konkrečiose bylose poveikio civilinės justicijos 
veiksmingumui vertinimas 

 
Kaip minėta anksčiau, duomenų trūkumas ar jų neišsamumas užkerta kelią tikslesniam žyminio mokesčio 
pakeitimų įtakos civilinės justicijos veiksmingumui įvertinimui. Atsižvelgiant į papildomai gautus 
duomenis bei Viešųjų pirkimų tarnybos vykdytą viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose tyrimą, 
tiksliau įvertinti įtaką veiksmingumui galima tik keliose kategorijose bylų: viešųjų pirkimų bylose, bylose 
pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo, bylose dėl arbitražo sprendimo panaikinimo ir bylose dėl 
juridinio asmens veiklos tyrimo.  
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Tam tikri duomenys apie bylų nagrinėjimą buvo gauti ir dar dviejose bylų kategorijose: bylose pagal 
vartotojų ieškinius (šiose bylose vartotojai buvo atleisti nuo žyminio mokesčio laikotarpiu nuo 2011 m. 
lapkričio mėn. iki 2016 m. sausio mėn.) bei bylose pagal pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. 
Tačiau turimi tik duomenys apie bylų skaičių pirmojoje instancijoje. Sprendimo už akių peržiūrėjimo 
bylose tyrimas, manytina, nėra tikslingas, kadangi žyminis mokestis padidintas ganėtinai nežymiai (nuo 
50 iki 100 Lt), taigi bylų skaičiaus pokyčiai, tikėtina, nebus nulemti žyminio mokesčio pakeitimų (bylų 
skaičius nuo 2011 m. po truputį mažėjo).  
 
Bylose pagal vartotojų ieškinius labai svarbu analizuoti ir duomenis apie alternatyvių ginčų sprendimo 
būdų efektyvumą. Kaip matyti iš Tyrimo 4 priedo, vartotojų atleidimas nuo žyminio mokesčio buvo 
panaikintas dėl to, kad buvo reformuotas vartotojų ginčų sprendimas, įtvirtinant galimybę „vartotojams 
vartojimo ginčus spręsti ne teismo tvarka nemokamai, siekiant efektyviai panaudoti valstybės lėšas, skirtas 
ginčų sprendimui (vartojimo ginčus nagrinėjančioms institucijoms ir teismams) ir optimizuoti teismų 
darbo krūvį“. Vadovaujantis NTA duomenimis, bylų pagal vartotojų ieškinius skaičius, panaikinus 
atleidimą nuo žyminio mokesčio, išties sumažėjo (2014 m. bylų skaičius buvo 72, 2015 m. – 71, 2016 m. 
– 35, 2017 m. – 40). Bylų skaičiaus sumažėjimas įtvirtinus žyminį mokestį vartojimo ginčuose vartotojams 
(išskyrus bylose dėl nesąžiningų sąlygų) galėtų lemti išvadą, kad buvo apsunkintas civilinės justicijos 
prieinamumas. Tačiau vartojimo ginčai visuomet pasižymi nedidele ginčo suma, ir bylinėjimasis teisme, 
net neatsižvelgiant į žyminį mokestį, iš esmės daugeliu atvejų per se yra neproporcinga priemonė vartotojų 
teisių gynybai. Be to, vien Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT) duomenys 
patvirtina112, kad skundų pastaroji tarnyba (nors ji ne vienintelė sprendžia vartotojų ginčus) kasmet gauna 
ir išnagrinėja vis daugiau: 2014 m. išnagrinėtas 1421 skundas, 2015 m. – 2127, 2016 m. – 3076, 2017 m. 
– 4395. Tai, viena vertus, leidžia daryti išvadą, kad daugiausia vartojimo ginčų išsprendžiama ne teisme, 
taigi civilinės justicijos kokybė šiuo atveju vertintina ne pagal teismų, bet pagal vartotojų ginčus 
sprendžiančių subjektų darbo rodiklius. Kita vertus, net ir atleidus vartotojus nuo žyminio mokesčio, bylų 
skaičius nesiekė 100 bylų per metus (daugiausia buvo gautos 72 bylos). Atsižvelgiant į tai, kad VVTAT 
bylas skaičiuoja tūkstančiais (ir tai nėra vienintelė institucija, nagrinėjanti vartojimo ginčus), matyti, kad 
iki teismo nukeliauja itin maža dalis vartojimo ginčų. Taigi, tikėtina, vartotojus ginčus spręsti ne teisme 
skatina ne žyminis mokestis, bet kitos priežastys. 
 

1.1.6.1. Žyminio mokesčio pakeitimo bylose pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo poveikio civilinės justicijos 
veiksmingumui vertinimas 

 
Kaip buvo minėta ir kaip matyti iš Tyrimo 3 priedo, iki 2011 m. žyminis mokestis už prašymus dėl proceso 
atnaujinimo buvo fiksuotas: 100 Lt. Nuo 2011 m. žyminis mokestis prilygintas mokėtinam už ieškinius 
(jeigu prašoma atnaujinti dalyje – nuo ginčijamos sumos). Šis pakeitimas buvo motyvuojamas tuo, kad 
būtina užkirsti kelią nepagrįstiems prašymams dėl proceso atnaujinimo. 
 
Toliau lentelėje (žr. 4 lentelę) nurodoma prašymų dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teismuose 
skaičiaus kaita 2005–2017 m. laikotarpiu (2003–2004 m. duomenų nėra). 
 
4 lentelė. Prašymų dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teismuose skaičiaus kaita 2005–2017 m. laikotarpiu 

 
 

 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Gauta prašymų 93 367 212 258 351 326 353 

Išnagrinėta bylų 70 341 185 246 307 333 394 

Atsisakyta atnaujinti procesą 16 148 75 86 123 122 184 

Atsisakymo atnaujinti procesą ir 
išnagrinėtų bylų santykis, % 22,86 43,40 40,54 34,96 40,07 36,64 46,70 

                                                 
112 2016 m. ir 2017 m. Vartojimo ginčų sprendimo ataskaitos. Prieiga per internetą: 

<http://www.vvtat.lt/lt/administracine_informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos.html>. 

2014–2017 m. Vartotojų prašymų analizė. Prieiga per internetą: 

<http://www.vvtat.lt/lt/administracine_informacija/veiklos-ataskaitos/vartotoju_prasymu_analize.html>.  

http://www.vvtat.lt/lt/administracine_informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos.html
http://www.vvtat.lt/lt/administracine_informacija/veiklos-ataskaitos/vartotoju_prasymu_analize.html
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  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Gauta prašymų 445 464 445 403 423 426 

Išnagrinėta bylų 421 481 439 435 416 424 

Atsisakyta atnaujinti procesą 188 219 211 213 211 194 

Atsisakymo atnaujinti procesą ir 
išnagrinėtų bylų santykis, % 44,66 45,53 48,06 48,97 50,72 45,75 

 

Šie duomenys parodo, kad minėtas tikslas – užkirsti kelią nepagrįstiems prašymams dėl proceso 
atnaujinimo turėtų būti laikomas nepasiektu. Nuo 2011 m. prašymų dėl proceso atnaujinimo skaičius ir 
toliau augo. Tiesa, nuo 2014 m. jis pradėjo mažėti, tačiau net ir 2017 m. prašymų skaičius nepasiekė 2010–
2011 m. prašymų skaičiaus. Kartu su prašymų skaičiumi augo atsisakymų atnaujinti procesą skaičius, 
tačiau, manytina, ganėtinai nežymiai. Tokie duomenys, viena vertus, patvirtina išvadą, kad nebuvo 
užkirstas kelias nepagrįstų skundų teikimui, tačiau, kita vertus, liudija ir tai, kad žyminio mokesčio 
padidinimas neapsunkino civilinės justicijos prieinamumo. Pridurtina, kad šios išvados galioja tik 
pasitvirtinus prielaidai, kad žyminis mokestis, mokėtinas už prašymus dėl proceso atnaujinimo, iš tiesų 
faktiškai buvo didesnis nei anksčiau galiojęs 100 Lt vieningas žyminis mokestis113. Ši prielaida tyrimo metu 
nebuvo patikrinta, nesant tam reikiamų duomenų. Be to, nors naujų taisyklių įvedimas galėjo lemti, kad 
tam tikrose bylose už prašymus dėl proceso atnaujinimo žyminis mokestis apskritai nebuvo mokamas 
(jeigu byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nėra mokėtinas žyminis mokestis arba asmuo buvo 
atleistas nuo žyminio mokesčio), manytina, kad vis dėlto daugeliu atvejų šalims už prašymus atnaujinti 
procesą teko sumokėti didesnį nei 100 Lt žyminį mokestį (šią išvadą lemia ir tai, kad bendra bylinėjimosi 
tendencija rodo, kad labiau bylinėjamasi bylose, kuriose mokėtinas didesnis žyminis mokestis). 
 
Nors pakeitimui keltas tikslas nebuvo pasiektas, tai nereiškia, kad įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
buvo neigiama. Žyminio mokesčio padidinimas per se negali padidinti bylų skaičiaus. Vadinasi, žyminio 
mokesčio padidinimas už prašymus dėl proceso atnaujinimo nebuvo bylų skaičiaus padidėjimo priežastis, 
jis tiesiog nepakankamai užkirto kelią bylų skaičiaus didėjimui, o padidėjusio bylų skaičiaus priežasčių 
reikėtų ieškoti kitur. Be to, laikantis prielaidos, kad prašymai buvo apmokestinti didesniu žyminiu 
mokesčiu, darytina išvada, kad šiuo padidinimu civilinės justicijos veiksmingumas buvo pagerintas 
surinkus daugiau lėšų į biudžetą, t. y. buvo padidintos žmogiškųjų ir materialinių išteklių finansavimo 
galimybės. 
 

1.1.6.2. Žyminio mokesčio pakeitimo bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo bei arbitražo sprendimo panaikinimo 
poveikio civilinės justicijos veiksmingumui vertinimas 

 
Iki 2011 m. pakeitimų bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo nebuvo nustatytas atskiras žyminis 
mokestis. Taigi žyminis mokestis buvo mokamas kaip žyminis mokestis „kituose ginčuose“, t. y. 100 Lt. 
Nuo 2011 m. už prašymus dėl juridinio asmens veiklos tyrimo nustatytas 1000 Lt (289 EUR) žyminis 
mokestis. Analogiška situacija susiklostė ir bylose dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, kur žyminis 
mokestis iki 2011 m. buvo 100 Lt, o nuo 2011 m. lapkričio mėnesio įsigaliojo 1000 Lt (289 EUR) žyminis 
mokestis. 
 
Kaip matyti iš Tyrimo 3 priedo, tokio žyminio mokesčio padidinimo motyvai nebuvo atskirai paaiškinti. 
Taigi jiems taikytinas aiškinamajame rašte pateiktas bendrasis paaiškinimas: „Projektu siūloma keisti ir kitus 
žyminio mokesčio dydžius, kad jie labiau atspindėtų konkrečios bylos kategorijos specifiką. <...> Priėmus siūlomus teisinio 
reguliavimo pakeitimus, asmenys būtų skatinami naudotis alternatyviais ginčo sprendimo būdais (ikiteismine tvarka, 

                                                 
113  Tyrėjai neturi duomenų, kokio dydžio žyminis mokestis faktiškai buvo sumokėtas už prašymus dėl proceso 

atnaujinimo. CPK pakeitimu žyminis mokestis buvo prilygintas mokėtinam už ieškinį. Taigi egzistuoja tikimybė, kad 

procesus buvo prašoma atnaujinti bylose, kuriose už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis buvo 100 Lt ar mažiau, ar 

pareiškėjai buvo atleisti nuo žyminio mokesčio ar pan. Šios versijos visiškai ar iš dalies, neturint duomenų, atmesti 

negalima.  
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taikinamuoju tarpininkavimu, arbitražu, teismine mediacija ir kt.), būtų daugiau kompensuojamos valstybės patiriamos 
teisingumo įgyvendinimo sąnaudos, tokiu būdu išlaikant protingą pusiausvyrą tarp visuomenės narių, kurie bylinėjasi ir 
kurie ne.“ 
 
Atsižvelgiant į juridinio asmens veiklos tyrimo bei arbitražo sprendimo panaikinimo bylų specifiką, galima 
teigti, kad, padidinus žyminį mokestį šiose bylose, buvo siekiama padidinti įplaukas į valstybės biudžetą. 
 
Toliau lentelėje (žr. 5 lentelę) nurodoma bylų dėl juridinio asmens veiklos tyrimo pirmosios instancijos 
teismuose ir apeliacinės instancijos teismuose skaičiaus kaita. 
 
5 lentelė. Bylų dėl juridinio asmens veiklos tyrimo pirmosios instancijos teismuose ir apeliacinės instancijos 
                 teismuose bei bylų dėl arbitražo sprendimo panaikinimo Lietuvos apeliaciniame teisme skaičiaus kaita 

 
Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bylos dėl 
juridinio 
asmens 
veiklos 
tyrimo 
pirm. inst. 

10 6 5 6 5 19 23 11 30 13 10 14 8 

Bylos dėl 
juridinio 
asmens 
veiklos 
tyrimo ap. 
inst. 

2 5 1 0 1 1 4 5 1 4 5 4 0 

Bylos dėl 
arb. spr. 
panaikini
mo LapT 

ND 3 1 3 3 2 3 3 12 10 7 9 8 

 

Šie duomenys iš esmės patvirtina, kad jeigu išties buvo keliamas tikslas padidinti į biudžetą surenkamas 
lėšas, šis tikslas buvo pasiektas. Bylų skaičius šiose bylose yra labai nepastovus, nėra iš esmės jokios 
koreliacijos tarp padidinto žyminio mokesčio ir bylų skaičiaus. Taigi ir išvada, kad žyminis mokestis buvo 
padidintas civilinės justicijos prieinamumo sąskaita, yra labai mažai tikėtina. Atitinkamai darytina ir išvada, 
kad juridinio asmens veiklos tyrimo bylose ir bylose dėl arbitražo sprendimo panaikinimo žyminio 
mokesčio padidinimo poveikis civilinės justicijos veiksmingumui buvo teigiamas. 
 

1.1.6.3. Žyminio mokesčio pakeitimo viešųjų pirkimų bylose poveikio civilinės justicijos veiksmingumui vertinimas 
 
Žyminis mokestis viešųjų pirkimų bylose buvo keistas tris kartus: 

1. Nuo 2003 m. iki 2011 m. atliktų pakeitimų buvo taikomos bendrosios taisyklės. 
2. 2011-06-21 Įstatymu Nr. XI-1480 (įsigaliojo nuo 2011-10-01) bylose, kuriose ginčijami 

sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, buvo nustatytas 1000 Lt (289 EUR) žyminis 
mokestis. 

3. 2016-11-08 Įstatymu Nr. XII-2751 įvestas diferencijuotas žyminio mokesčio dydis priklausomai 
nuo pirkimų vertės. Šis pakeitimas įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. 

4. 2017-05-02 Įstatymu Nr. XIII-329 įvestas diferencijuoto žyminio mokesčio dydžio papildymas, 
padidinant žyminį mokestį priklausomai nuo to, ar sprendimas ginčijamas iki ar po perkančiosios 
organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą: mažos vertės 
pirkimuose, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą 
sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (toliau – pranešimas) – 300 EUR, po pranešimo – 
350 EUR; supaprastintuose pirkimuose, kai ieškinys pareiškiamas iki pranešimo – 1000 EUR, po 
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pranešimo – 2000 EUR; tarptautiniuose pirkimuose, kai ieškinys pareiškiamas iki pranešimo – 
3000 EUR, po pranešimo – 5000 EUR. Šis pakeitimas įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.114 

 
Kaip ir minėta, keičiant žyminį mokestį viešųjų pirkimų bylose, buvo remiamasi tam tikrais duomenimis 
apie 2014–2015 metais nagrinėtas viešųjų pirkimų bylas. Tai buvo daroma siekiant pagrįsti prielaidą, kad 
šiose bylose pralaimėję viešuosius pirkimus tiekėjai yra linkę teikti nepagrįstus ieškinius ar skundus, kurie 
tampa rimta kliūtimi toliau vykdyti viešųjų pirkimų procedūras bei stabdo investicinių projektų 
įgyvendinimą. Tačiau nebuvo atlikta jokia detalesnė duomenų apie viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą 
analizė, nors siūlomas žyminio mokesčio pakeitimas buvo ne pirmas viešųjų pirkimų bylų kategorijos 
srityje, taigi buvo galima ankstesnio žyminio mokesčio pakeitimo įtakos bylų nagrinėjimo srautui bei 
pralaimėtų bylų proporcijai analizė. 
 
Toliau nurodoma apibendrinta informacija apie viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą 2006–2017 m. Kadangi 
detalesnė informacija apie bylas iš NTA buvo gauta vėliau, lentelėje visų pirma nurodomi minėti Viešųjų 
pirkimų tarnybos tyrimo duomenys apie bylų nagrinėjimą 2006–2015 m.115, o nuo 2009 m. skliausteliuose 
nurodomi NTA patikslinti duomenys apie pirmojoje instancijoje gautas bylas. 2016–2017 m. duomenys 
– gauti iš NTA. 
 
 
6 lentelė. Koreliacija tarp viešųjų pirkimų bylų skaičiaus ir žyminio mokesčio dydžio 2006–2017 m.   
 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.116 

Žyminio mokesčio dydis BT* BT BT BT BT 289  

Gautų bylų skaičius pirm. inst. 102 142 116 225 (296) 398 (412) 383 (334) 

Gautų bylų skaičius ap. inst. 40 51 44 100 191 233 

 
 2012m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.117 

Žyminio mokesčio dydis, EUR 289  289  289  289  289  300–5000 

Gautų bylų skaičius pirm. inst. 353 (382) 365 (327) 321 (322) 320 (314) 385 363 

Gautų bylų skaičius ap. inst. 171 106 138 118 ND* ND 

 
* BT – Bendros taisyklės. 
* ND – Nėra duomenų. 

 
 
Akivaizdu, kad žyminio mokesčio pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2017 m. liepos 1 d., poveikio bylų srautui 
įvertinti negalima, nes praėjęs per trumpas laiko tarpas po pakeitimų įsigaliojimo.  
 
Tarp 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusių pakeitimų ir viešųjų pirkimų bylų srauto 2011–2016 m. koreliacijos 
iš esmės nėra. Kaip matyti iš grafiko toliau, bylų skaičius mažėjo 2013–2015 m. laikotarpiu, tačiau 
padidintas žyminis mokestis, kaip ir minėta, įsigaliojo dar 2011 m. pabaigoje.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Tiek CPK keičiantis 2016-11-08 Įstatymas Nr. XII-2751, tiek ir 2017-05-02 Įstatymas Nr. XIII-329 įsigaliojo tą pačią 

dieną. Nors Teisėkūros pagrindų įstatyme tokia situacija nereguliuojama, Teisės aktų registre skelbiamoje CPK 

redakcijoje nuo 2017-07-01 įtraukti pastaruoju įstatymu atlikti pakeitimai, taigi 2016-11-08 Įstatymo Nr. XII-2751 

norma, keitusi žyminio mokesčio dydį viešųjų pirkimų bylose, niekuomet nebuvo taikoma. 
115 Prieiga per internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 
116 Pakeitimas, kaip ir minėta, įsigaliojo nuo 2011 m. spalio 1 d. 
117 Pakeitimas, kaip ir minėta, įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d. 
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8 pav. Viešųjų pirkimų bylų skaičiaus dinamika 

 
 
Taigi darytina išvada, kad bylų pokyčio priežasčių derėtų ieškoti kitur arba analizuoti papildomus 
duomenis (pvz., viešųjų pirkimų skaičių Lietuvoje ar pan.). Taip pat, nors Tyrimo metu vykdytos 
apklausos respondentai nurodė, kad žyminio mokesčio padidinimas sudarė reikšmingą kliūtį civilinės 
justicijos prieinamumui, duomenys iš esmės rodo priešingai, t. y. padidėjus žyminiam mokesčiui, bylų 
skaičius išliko nepastovus (vienais metais didėjo, kitais – mažėjo), taigi labiau tikėtina, kad žyminio 
mokesčio padidinimas neapsunkino civilinės justicijos prieinamumo. 
 

3.2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų nustatymo įtaka civilinės 
justicijos veiksmingumui 

 

Civilinį procesą pirmosios instancijos teisme reglamentuojančias normas sudaro bendrosios ieškinio 
nagrinėjimo taisyklės ir jų išimtys (specialiosios taisyklės), taikytinos atskirų kategorijų byloms. Atskirų 
kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai numatyti CPK IV dalyje. Šių specialiųjų taisyklių poreikį nulemia 
materialiųjų teisės normų arba teisinio santykio ypatumai. Specialiosios taisyklės paprastai būna susijusios 
su aktyviu teismo vaidmeniu, teismo teise išeiti iš ieškinio ribų (viršyti ieškinio dalyką ir pagrindą), 
pasirengimo bylos nagrinėjimui ar bylos nagrinėjimo terminais, ieškinio turinio ypatumais ir kitomis 
specialiosiomis taisyklėmis. Priėmus CPK, jame nebuvo numatyta specialiųjų taisyklių dėl viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo ypatumų. Tokie ypatumai į CPK buvo įvesti 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480, įsigaliojusiu nuo 2011 m. spalio 1 d., 
esmingai peržiūrint CPK normas. Šiuo įstatymu buvo pakeisti CPK 1 ir 22 straipsniai, nustatant viešųjų 
pirkimų bylų kategoriją kaip nagrinėtiną bylų kategoriją, ir įvestas naujas XXI/1 skyrius, nustatantis 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus (CPK 423/1 – 423/10 straipsniai). Po 2011 m. šis skyrius 
buvo keistas vieną kartą 2017 m. birželio 15 d. įstatymu Nr. XIII-441, įsigaliojusiu nuo 2018 m. sausio 
1 d., kuriuo į viešųjų pirkimo bylų kategorijų ypatumus reglamentuojantį skyrių buvo įtraukti ir koncesijų 
suteikimo bylų ypatumai. Žyminio mokesčio reguliavimas viešųjų pirkimų bylose taip pat buvo keičiamas 
(apie jo pakeitimus žr. plačiau šio Tyrimo 3.1.6.3 poskyryje). 
 

3.2.1. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai 
 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus reglamentuojantis skyrius iš esmės sukonstruotas panašiai 
kaip ir kiti atskirų kategorijų bylų skyriai – jame numatyti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai. 
Šiame skyriuje taip pat įtvirtinta, kad kituose įstatymuose gali būti numatytos specialios šių kategorijų bylų 
nagrinėjimo taisyklės. Taigi viešųjų pirkimų bylų ypatumus lemia ne tik CPK XXI/1 skyriaus taisyklės, 
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bet ir kituose įstatymuose nustatytos šių bylų nagrinėjimo taisyklės. Pagal šiuo metu egzistuojančias 
viešųjų pirkimų reguliavimo taisykles tokie įstatymai, kurie galėtų numatyti viešųjų pirkimų bylų 
nagrinėjimo ypatumus, gali būti trys: (i) Viešųjų pirkimų įstatymas, (ii) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; (iii) Viešųjų pirkimų, 
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas.  
   
Šiuo metu118 galiojanti Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija numato kelis viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
ypatumus. Visų pirma nustatyta speciali rūšinio šių bylų teismingumo taisyklė – šios bylos priskirtos 
nagrinėti pirmąja instancija apygardų teismams. Tokias specialias rūšinio teismingumo taisykles kituose 
įstatymuose leidžia nustatyti ir CPK 27 straipsnio 9 punktas. Antra, nustatyta privaloma ginčo nagrinėjimo 
ne teisme – pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai – tvarka ir jos nagrinėjimo terminai ir tvarka 
tuo atveju, kai tiekėjas siekia teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus iki 
pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo.  
 
Viešųjų pirkimų bylos, kurioms taikomi šioms byloms nustatyti jų nagrinėjimo ypatumai, apima ne visas 
bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais, o tik tam tikrą jų dalį. CPK 423/1 straipsnio 2 dalyje numatyta, 
kad šiame skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjami dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių kylantys ginčai, 
išskyrus ginčus dėl žalos atlyginimo. Tačiau ginčai dėl žalos atlyginimo sprendžiami pagal specialiąsias 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo taisykles, kai reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas kartu su 
reikalavimais, atsirandančiais iš viešųjų pirkimų. Viešųjų pirkimų bylos apima ne tik ginčus, kylančius iki 
viešųjų pirkimų sutarties sudarymo, bet ir ginčus, kylančius iš viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties 
vykdymo (jos netinkamo vykdymo ir pan.)119.  
 
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymas numato analogiškus ypatumus (netgi pažodžiui) kaip ir Viešųjų pirkimų įstatymas.  
 
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas taip pat numato panašius viešųjų 
pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus, be kita ko, specialias teismingumo taisykles ir ginčų nagrinėjimą ne 
teismo tvarka, tačiau, skirtingai nei Viešųjų pirkimų įstatymas, numato ne tik specialią rūšinio 
teismingumo taisyklę, bet ir atitinkamų ginčų nagrinėjimą apygardų administraciniuose teismuose 
priklausomai nuo to, ar pirkimas yra susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu 120. Be to, šis įstatymas 
numato analogišką normą, kuri buvo ankstesnėje Viešųjų pirkimų redakcijoje dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo principų121. Taip pat įstatymas numato neaiškią normą, kad teismui pareikštas ieškinys 

                                                 
118 Tyrimo atlikimo metu – redakcija iki 2018 m. spalio 1 d. 
119 Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio 2 dalis nustato, kad šis įstatymas reglamentuoja viešųjų pirkimų valdymo ir 

atlikimo tvarką, įskaitant viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą ir ginčų sprendimo tvarką, nustato viešųjų 

pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę. To paties įstatymo 2 straipsnio 37 dalis viešąjį pirkimą apibrėžia kaip 

vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamą prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą su pasirinktu (pasirinktais) 

tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar 

darbai yra skirti viešajam tikslui. Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 1 dalis numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad 

perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties 

pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, 

kaip pirmosios instancijos teismą, dėl: 1) perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, 

panaikinimo ar pakeitimo; 2) žalos atlyginimo; 3) pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo 

negaliojančia; 4) alternatyvių sankcijų taikymo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 106 straipsnio 1 dalį; 5) pirkimo sutarties 

nutraukimo dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo pripažinimo nepagrįstu. 
120 Įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo 

reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis: 1) į apygardos 

teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, kai pirkimas nėra susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu; 2) į apygardos 

administracinį teismą dėl pirkimų, kai perkama įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos. 
121 Įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu, pirmiausia gynybos ir (arba) 

saugumo interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų 

būti didesnės už jų teikiamą naudą. 

 



Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
64 

turi būti išnagrinėtas CPK nustatyta rašytinio arba žodinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad CPK 
XXI/1 skyrius nustato atitinkamas taisykles dėl viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo ir proceso formos 
klausimu, tokia taisyklė kelia klausimą, ar ji vertintina kaip speciali taisyklė CPK XXI/1 skyriaus taisyklių 
atžvilgiu, ar visgi kaip nukreipiančioji taisyklė. Pabrėžtina, kad analogiška norma buvo Viešųjų pirkimų 
įstatyme iki tol, kol viešuosius pirkimus reglamentuojančios normos buvo inkorporuotos į CPK. 
Įstatymas nustato ir perteklinę normą, kad apygardos administraciniam teismui paduotas skundas 
(prašymas) turi būti išnagrinėtas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka122. 
 
Nepaisant to, kad tokiu reguliavimu, kai specialiąsias bylų nagrinėjimo taisykles leidžiama nustatyti ir 
kituose įstatymuose, paprastai siekiama „išsaugoti“ CPK kaip kodifikuoto teisės akto stabilumą, visgi toks 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų kodifikavimo principas kelia abejonių. Pirmiausia sudaromos 
sąlygos viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus reglamentuojančias taisykles išskaidyti keliuose teisės 
aktuose, tokiu būdu sumažinant atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumų kodifikavimo efektą. Antra, 
išskaidžius taisykles keliuose teisės aktuose, kyla rizika, jog nei pati reguliavimo technika, nei pačių 
taisyklių esmė neatitiks CPK dvasios bei civilinio proceso formavimo politikos. Trečia, toks reguliavimas 
gali sukurti „tuščias“ normas – perteklinį reguliavimą, nukreipiančiąsias normas. Tokio „tuščio“ teisinio 
reguliavimo akivaizdus pavyzdys yra Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad 
tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. 
Akivaizdu, kad ši norma nėra joks viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo ypatumas CPK kontekste, kartu 
nesukuria naujos tiekėjo teisės, nes teisę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tiekėjas turi 
remiantis CPK normomis. Perteklinis teisės „perpatvirtinimas“ nesukuria jokios pridėtinės vertės nei 
teisinio reguliavimo, nei edukaciniu, teisinio švietimo atžvilgiu. Tokia pati norma yra ir Viešųjų pirkimų, 
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 59 straipsnio 4 dalyje. Ketvirta, toks reguliavimas gali 
turėti įtakos civilinio proceso normų teisinio reguliavimo, o vėliau atitinkamai ir teisės normos taikymo, 
kokybei ir lemti su tuo susijusius teisės normos taikymo sunkumus. Tokia rizika ypač aktuali įvertinus tai, 
kad pagal Lietuvoje vyraujančią tradiciją atskiros srities teisės aktus (o kartu ir su tuo susijusius CPK 
pakeitimus) rengia kitos ministerijos nei Teisingumo ministerija. Kaip nurodyta šio Tyrimo 2.1 poskyryje, 
buvo pastebėta, kad teisinio reguliavimo kokybė, kai CPK pakeitimus rengia Teisingumo ministerija ar 
kitos institucijos, skiriasi. Pagal CPK 1 straipsnio 2 dalį, jeigu yra prieštaravimų tarp CPK ir kitų Lietuvos 
Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi CPK normomis, išskyrus atvejus, kai CPK suteikia pirmenybę 
kitų įstatymų normoms. Išskaidžius teisės normas keliuose teisės aktuose, gali tekti spręsti klausimą, ar ir 
kokia imtimi CPK suteikė pirmenybę kitų įstatymų normoms, reguliuojančioms viešųjų pirkimų 
ypatumus. Tokios neaiškios taisyklės pavyzdys yra jau minėta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 
saugumo srityje, įstatymo 59 straipsnio 5 dalies nuostata dėl ginčų nagrinėjimo rašytine ar žodine forma. 
Be to, teisinio reguliavimo kokybę gali veikti ir tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas pats yra 
išskaidytas į tris įstatymus. Tam tikros problemos jau pastebimos, kai matyti, kad atskirą sritį reguliuojantis 
viešųjų pirkimų įstatymas yra priimtas galiojant vienai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai ir atitinkami 
nepakoreguotas, kai buvo keičiamas pats Viešųjų pirkimų įstatymas. Jau minėtas netinkamo teisinio 
reguliavimo pavyzdys numatytas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 59 
straipsnio 4 ir 5 dalies normose.  
           
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus galima išskirti į dvejopo pobūdžio taisykles: 1) taisyklės, 
kuriomis siekiama pagreitinti bylų nagrinėjimo procesą: sutrumpinti arba naujai nustatyti procesiniai 
terminai, rašytinio proceso pirmenybės principas, įteikimui elektroniniu būdu prioritetas, prioritetas ginčų 
sprendimui išankstine ne teismo tvarka; 2) taisyklės, kuriomis siekiama proceso kokybės užtikrinimo: 
specialioji rūšinio teismingumo taisyklė; aktyvaus teismo vaidmens įtvirtinimas: teismo teisė ex officio rinkti 
įrodymus ir teismo teisė išeiti iš ieškinio ribų; nustatyti papildomi reikalavimai ieškiniui ir atsiliepimui į 
ieškinį; numatytas papildomas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas. 
 
Toliau aptartini teisiniame reguliavime įtvirtinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai.  

                                                 
122 Įstatymo 59 straipsnio 5 dalis. 
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Rūšinio teismingumo taisyklė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimas priskirtinas apygardos teismams kaip 
pirmosios instancijos teismams123.  
  
Aktyvus teismo vaidmuo. Aktyvaus teismo vaidmens principas detalizuotas CPK 423/8 straipsnio 1–
3 dalyse: (i) 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, 
jeigu, jo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą; (i) 2 dalyje numatyta, kad teismas, 
atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę 
viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat 
priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio 
dalyku ir pagrindu; (iii) 3 dalyje numatyta, kad jeigu byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų 
alternatyvių reikalavimų, teismas, nustatęs, kad tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, gali savo 
iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų 
gynimo būdą. Taigi įstatymas numato ne tik teismo pareigą savo iniciatyva rinkti įrodymus, bet ir teismo 
teisę išeiti iš ieškinio ribų ir taikyti alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą. Teismo 
aktyvų vaidmenį ir teismo pareigą ex officio spręsti viešųjų pirkimų sąlygų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatyme 
įtvirtintiems principams (nediskriminavimo principui), pripažinti neteisėtu ir nutraukti viešąjį pirkimą, jei 
yra pažeidžiamas šis principas, yra ne kartą akcentavęs ir kasacinis teismas124.  
 
Nuosekliai formuojamoje kasacinio teismo praktikoje teismo teisė ex officio spręsti dėl perkančiųjų 
organizacijų veiksmų teisėtumo remiasi toliau nurodomomis pagrindinėmis idėjomis 125 . Visų pirma 
teismo aktyvaus vaidmens principas grindžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo kaip lex specialis, normos 
tikslais ir juo reguliuojamų santykių pobūdžiu. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo 
intereso apsauga, šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas; 
teismų vaidmuo ir pareiga saugant viešąjį interesą aktualus ne tik dėl visuomenei svarbių gėrių, užtikrinant 
Viešųjų pirkimų įstatymo teisinio reguliavimo tikslų pasiekimą, apsaugos, bet ir siekiant skatinti tiekėjų 
sąžiningą varžymąsi. Antra, teismo teisė ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos veiksmų 
teisėtumo efektyvios teisių gynybos principu. Teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų 
ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista 
efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. Teismai turi patikrinti ne tik tai, kaip buvo laikytasi 
peržiūros procedūros nuostatų, bet ir tai, ar naudojimasis jomis suponavo veiksmingą tiekėjo teisių 
gynybą. Trečia, aktyvaus teismo vaidmens tam tikromis ribomis. Teismo teisė peržengti ieškinio ribas 
nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso 
pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus; tai grindžiama siekiu užtikrinti proceso spartą, aiškiai 
apibrėžti ginčo apimtį ir iš esmės nepaneigti ikiteisminės tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčo stadijos. 
Dėl peržiūros institucijų aktyvumo viešųjų pirkimų ginčų procese kasacinio teismo konstatuota, kad 
teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios 
organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų 
galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių 
vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio 
neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. 
Kita vertus, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros 
institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, 

                                                 
123 Atsižvelgiant į tai, kad administracinių teismų kompetencija nėra susijusi su šio Tyrimo imtimi, šiame Tyrime šių 

teismų nagrinėjamų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai nėra aptariami, nepaisant to, kad Viešųjų pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas nustato ir apygardų administracinių teismų jurisdikciją. 
124  Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-

969/2015. 
125 Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015; Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015. 
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deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto 
užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę126. 

 
Sutrumpinti arba nustatyti nauji procesiniai terminai. CPK XXI/1 skyriuje nustatytas: (i) ieškinio 
priėmimo terminas – trys darbo dienos nuo ieškinio gavimo teisme dienos; (ii) pranešimo apie ieškinio 
priėmimą proceso dalyviams terminas – nedelsiant, bet ne vėliau nei trys darbo dienos; (iii) atsiliepimų 
pateikimo terminas – ne ilgesnis nei 7 dienos, gali būti pratęstas ne ilgiau nei iki 14 dienų. Bendrasis 
minimalus atsiliepimams pateikti terminas yra 14 dienų, kuris gali būti pratęstas iki 60 dienų. Taigi 
palyginti su bendruoju terminu atsiliepimams pateikti minimalus terminas yra sumažintas du kartus, o 
maksimalus – virš keturių kartų; (iv) pasirengimo nagrinėti bylą terminas – ne ilgesnis nei trisdešimt dienų 
nuo ieškinio priėmimo dienos; (v) viešųjų pirkimų bylos išnagrinėjimo terminas – sprendimas turi būti 
priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų; (vi) apeliacinio skundo padavimo terminas – keturiolika 
dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Palyginti su bendruoju apeliacinio 
skundo padavimo terminu viešųjų pirkimų bylose apskundimo terminas yra sumažintas daugiau nei du 
kartus; (vii) atsiliepimų į apeliacinį skundą pateikimo terminas – keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo 
išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos; (viii) sprendimas apeliacinėje instancijoje turi būti 
priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme 
dienos; (ix) kasacinio skundo padavimo terminas – vienas mėnuo nuo skundžiamo sprendimo įsiteisėjimo 
dienos. Palyginti su bendruoju kasacinio skundo padavimo terminu, viešųjų pirkimų bylose terminas 
sumažintas tris kartus. 
 
Toliau paveikslėlyje vaizduojama Teorinė viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo trukmės diagrama. 

 
9 pav. Teorinė viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo trukmės diagrama  

 
 
 

 
* Apeliacinio skundo priėmimo terminas nustatytas bendrosiose CPK nuostatose – CPK 315 straipsnio 1 dalyje numatyta, 

kad apeliacinio skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau nei per tris darbo dienas nuo jo pateikimo teismui.  
** CPK diagramoje paminėti procesiniai terminai nurodyti kalendorinėmis dienomis, išskyrus ieškinio ir apeliacinio skundo 
priėmimo terminus, kurie yra 3 darbo dienos. Įvertinus tai, kad 3 darbo dienos gali tapti ir 3 kalendorinių dienų terminu ir 
ilgesniu nei 3 dienos – 5, 6 ir netgi atskirais atvejais ir ilgesniu, vidutiniškai skaičiuojamas 5 kalendorinių dienų terminas.  
*** Skaičiuojant bendrą terminą pridedamos 3 kalendorinės dienos bylos išsiuntimui iš vieno teismo į kitą.  
**** Skaičiuojama vidutiniškai 30 kalendorinių dienų.  

                                                 
126 Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015; 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015. 
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Iš aukščiau pateiktos Teorinės viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo trukmės diagramos matyti, kad nuo 
ieškinio pateikimo teismui dienos iki sprendimo įsiteisėjimo (po bylos išnagrinėjimo apeliacinės 
instancijos teisme) maksimaliai viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimas turi užtrukti 134 kalendorines dienas.   
  
Prioritetas AGS. CPK nustato privalomą išankstinę viešųjų pirkimų ginčų sprendimų ne teisme tvarką. 
Ieškinys teismui tiesiogiai gali būti pareiškiamas, tik kai per įstatymų nustatytus terminus neišnagrinėjamas 
tiekėjo kreipimasis išankstine ne teismo tvarka. Toks peržiūros procedūros kaip privalomos ikiteisminės 
stadijos viešųjų pirkimų ginčuose įtvirtinimas ir jos svarba yra akcentuojama ir teismų praktikoje. Kaip 
yra nurodęs kasacinis teismas, šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą 
leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai 
organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių 
sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus; tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta 
ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai 
organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti 
kilusio ginčo ribas127. 
 
CPK numato, kad ieškinyje negali būti keliami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, 
pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas 
negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (CPK 423/3 straipsnio 2 dalis). Ši taisyklė iš esmės buvo 
įtvirtinta atsižvelgiant į teismų praktikoje iki CPK pakeitimo vystomą praktiką128 . Kasacinio teismo 
praktikoje atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką ir toliau nuosekliai 
laikomasi pozicijos, kad reikalavimas, kad ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos 
neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas), turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais 
sprendimais pretenzijoje, laikomas vienu svarbiausių reikalavimų, taikomų tiekėjams, reiškiantiems 
reikalavimus peržiūros institucijai – teismui. Be to, kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas 
savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios 
organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas Viešųjų pirkimų 
nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo 
nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų 
besąlyginę tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas 
dėl kvalifikacijos neatitikties, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas 
geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš 
tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė 
ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių129. 
 
Teismų praktika pabrėžia peržiūros procedūros operatyvumo ir veiksmingumo reikalavimus. Kasacinio 
teismo praktikoje akcentuojama, kad perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė 
pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Peržiūros procedūros 
veiksmingumo principas suponuoja efektyvių perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų 
apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti130. 

                                                 
127  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183-248/2015; Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016. 
128 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009. 
129  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012. 
130 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016. Kasacinis 

teismas nurodė, kad „jei teisėtai pritaikytos peržiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, 

pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, 
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Su pirmiau nurodyta taisykle susijęs ir draudimas keisti pareikšto ieškinio dalyką ir pagrindą, išskyrus 
atvejus, kai tokio pakeitimo būtinybė iškilo vėliau arba tai neužvilkins bylos nagrinėjimo (CPK 423/3 
straipsnio 4 dalis). 

 
Rašytinio proceso pirmenybės principas. Viešųjų pirkimų bylose nustatytas rašytinio proceso 
pirmenybės principas. Iki CPK pakeitimų viešųjų pirkimų byloms tokio ypatumo nebuvo nustatyta, todėl 
buvo taikomos bendrosios bylų nagrinėjimo taisyklės. Žodinio proceso principas taikomas tik išimtiniais 
atvejais, kai teismas nusprendžia, kad viešųjų pirkimų bylą būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šalys 
turi teisę motyvuotai prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, tačiau teismas šį klausimą sprendžia savo 
nuožiūra. Teismo atsisakymas nagrinėti bylą žodinio proceso nustatyta tvarka negali būti skundžiamas 
atskiruoju skundu. Taigi įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti 
dėl viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks 
sprendimas galimas išimtiniais atvejais131. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti viešųjų pirkimų 
bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina 
apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Žodinis 
bylos nagrinėjimas galėtų būti pripažintas būtinu, jei šalys nurodytų tokias teisiškai reikšmingas faktines 
aplinkybes, kurios be žodinio proceso negalėtų būti atskleistos ir (ar) ištirtos. Vien tik byloje sprendžiamų 
teisės klausimų sudėtingumas savaime nepakankamas šalių ginčą nagrinėti ne rašytinio proceso tvarka132. 
Fakto klausimų sudėtingumas taip pat gali nebūti pagrindu žodiniam procesui viešųjų pirkimų bylose133.  
 
Su rašytinio proceso prioriteto principu siejasi ir prioritetas pasirengimui nagrinėti viešųjų pirkimų bylas 
teismo posėdyje paruošiamųjų dokumentų būdu, o parengiamasis teismo posėdis leidžiamas tik išimtiniais 
atvejais134. Kartu teismų praktikoje yra pripažįstama, kad ginčo sprendimo ne teismo tvarka išsamumas 

                                                 
kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. Šis imperatyvas lemia tai, kad perkančiosios 

organizacijos sprendimų peržiūros procedūros nuostatos (terminų nustatymas) ir jų taikymas neturi būti toks, kad 

pasinaudojimas šia procedūra tiekėjams pasidarytų beveik neįmanomas ar labai sudėtingas (nutarties 39 punktas); reikia 

atsižvelgti ir į tai, kiek laiko iki termino pabaigos tiekėjas turėjo pretenzijai paduoti, nes pernelyg trumpi terminai taip pat 

nesuderinami su veiksminga teisių gynyba. Atsižvelgiant į tai, aplinkybė, jog ieškovas iš pradžių rėmėsi kitu 

perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pagrindu, gali būti teisiškai nereikšminga, jeigu šis naujasis pagrindas 

paaiškėjo vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. 

nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ecovita“ v. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra, bylos Nr. 3K-3-506/2011) (nutarties 40 punktas); pagal įstatymą pretenzijos pateikimo termino pradžiai 

nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie 

teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas 

faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. O termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti 

apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą 

taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo 

pažeidimo faktą analogiškoje situacijoje būtų suvokęs protingas (rūpestingas, atidus) asmuo“ (nutarties 43 punktas). 
131 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016. 
132 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-226-248/2015. 
133 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012. LAT šioje 

nutartyje nurodė, kad „kasatorius šios bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka poreikį grindžia tuo, kad byla sudėtinga 

ir todėl tik tiesiogiai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams, kaip atitinkamos srities specialistams, teikiant paaiškinimus 

teismo posėdyje, gali būti atskleista bylos esmė ir priimtas teisingas sprendimas“. 
134 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012, šioje nutartyje 

teismas nurodė, kad „sisteminis CPK 225 straipsnio 7 punkto, 4231 straipsnio 1 dalies ir 423/6 straipsnio 2 dalies 

aiškinimas suponuoja išvadą, kad įstatyme nustatytas prioritetinis pasirengimo nagrinėti teismo posėdyje viešųjų pirkimų 

bylas būdas – paruošiamųjų dokumentų; kitas būdas – parengiamasis teismo posėdis leidžiamas tik išimtiniais atvejais; 

tam tikrais atvejais, kai gavus atsiliepimą į ieškinį, teismo manymu, papildomi pasirengimo nagrinėti bylą veiksmai 

nereikalingi, byla gali būti iš karto skiriama nagrinėti teismo posėdyje. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų byloms 

privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, pateikiant pretenziją perkančiajai organizacijai (CPK 4232 

straipsnio 1 dalis, Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalis). Ginčo sprendimo ne teismo tvarka išsamumas gali būti 

vienas veiksnių, lemiančių teismo sprendimą, kad pasirengimo nagrinėti bylą stadija nebūtina. Kiekvienu atveju dėl 

pasirengimo būdo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Pagrindinis kriterijus, 
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gali būti vienas veiksnių, lemiančių teismo sprendimą, kad pasirengimo nagrinėti bylą stadija apskritai 
nebūtina. Kiekvienu atveju dėl pasirengimo būdo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į 
konkrečias aplinkybes. Kita vertus, kasacinis teismas nesuabsoliutina viešųjų pirkimų bylos išsprendimo 
operatyvumo principo, bet akcentuoja ir bylos išsprendimo išsamumą, jo kokybę. Kasacinis teismas 
nurodo, kad spartaus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo poreikiu negali būti pateisinamas viešųjų pirkimų 
principų ir veiksmingumo principo, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatyme, ar civilinio proceso kitų principų 
(CPK 5–19 straipsniai) paneigimas bei proceso šalių teisių ribojimas; viešųjų pirkimų, kaip ir kitose bylose, 
privalu siekti proceso koncentruotumo ir kitų principų (dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, 
rungimosi ir kt.) pusiausvyros, garantuoti teisę būti išklausytam; kiek įmanoma greitesnio bylos 
išnagrinėjimo siekis turi būti derinamas su pagrindiniu proceso tikslu – teisingai išspręsti šalių ginčą; į 
šiuos principų derinimo reikalavimus turi būti atsižvelgiama ir tais atvejais, kai sprendžiama, ar teismas, 
pasirengdamas nagrinėti teismo posėdyje viešųjų pirkimų bylą, tinkamai naudojosi diskrecijos teise 
parinkti tam tikrą pasirengimo būdą arba pripažindamas jį nebūtinu. 
 
Prioritetas įteikimui elektroniniu būdu. Viešųjų pirkimų bylose visais atvejais, kai yra techninių 
galimybių, procesiniai dokumentai turi būti įteikiami turimomis elektroninių ryšių priemonėmis. Taip pat 
numatyta galimybė apie procesinius veiksmus pranešti telefonu ne vėliau nei prieš tris darbo dienas iki 
atliekamo veiksmo pradžios. 
 
Papildomi reikalavimai ieškiniui ir atsiliepimui į jį. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ypatumus, CPK 
nustato papildomus reikalavimus ieškiniui ir atsiliepimui į jį. Šie reikalavimai leidžia užtikrinti, kad jau 
pačioje pradinėje bylos stadijoje bus pateikta maksimaliai reikalinga informacija apie nagrinėjamą bylą.  
 
Nustatytas papildomas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas. CPK 423/7 straipsnis nustato 
papildomą laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, kartu išskiria laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 
principus – ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus ir būtinumą vadovautis viešuoju 
interesu. Be to, nustatyta teismo diskrecija spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių, jei jų neigiamos 
pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. 
 
CPK nustatytų žyminio mokesčio dydžių viešųjų pirkimų bylose analizė, jų dinamika pateikiama šio 
Tyrimo 3.1.5.3 poskyryje.  
 

3.2.2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio analizė, pokyčių 
tikslas 

 
Minėta, kad viešųjų pirkimų bylų kategorijų ypatumai CPK buvo nustatyti tik nuo 2011 m. spalio 1 d. 
Tačiau CPK numato galimybę specialias bylų nagrinėjimo taisykles nustatyti ir kituose įstatymuose, todėl 
šio tyrimo kontekste svarbu nustatyti, kiek viešųjų pirkimų bylų ypatumų buvo nustatyta kitame nei CPK 
įstatyminiame reguliavime iki 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir 
papildymo įstatymo Nr. XI-1480 priėmimo ir kokie viešųjų pirkimų bylų ypatumai buvo nustatyti būtent 
po CPK pakeitimo priėmimo, t. y. po 2011 m. spalio 1 d.  
 
LR viešojo pirkimo įstatymas, priimtas 1996 m., buvo keičiamas 52 kartus, tačiau ne visi šio įstatymo 
pakeitimai aktualūs viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimui. Paminėtini penki Viešųjų 
pirkimų įstatymo pakeitimai, reikšmingi viešųjų bylų nagrinėjimo ypatumams.  
 

                                                 
sprendžiant dėl galimumo taikyti išimtį (skirti parengiamąjį teismo posėdį arba iš karto skirti teismo posėdį) – ar taip bus 

garantuotas pasirengimo greitumas ir jo išsamumas. Greitas ir išsamus pasirengimas nagrinėti bylą teismo posėdyje lemia 

viso teismo proceso operatyvumą ir reiškia tinkamą proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo (CPK 7 straipsnis) 

įgyvendinimą bei atitinka vieną civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 

straipsnis). Proceso operatyvumas viešųjų pirkimų bylose itin aktualus, nes ilgos ginčų nagrinėjimo procedūros gali turėti 

neigiamą įtaką ūkio subjektų veiklai“. 
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LR viešojo pirkimo įstatymas (įstatymo 1996 m. rugpjūčio 13 d. redakcija Nr. I-1491) specialiųjų taisyklių, 
reglamentuojančių viešųjų pirkimų ypatumus, nenumatė. Jis reguliavo tik išankstinį skundų nagrinėjimą 
ir nustatė lakonišką taisyklę, jog tiekėjas (rangovas) turi teisę Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą įstatymų 
nustatyta tvarka apskųsti teismui. Be to, numatė, kad jeigu perkančioji organizacija nevykdo šio įstatymo 
ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar pažeidžia tiekėjo (rangovo) teises, tiekėjas turi teisę įstatymų 
nustatyta tvarka kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius. Nuo 1999 m. spalio 1 d. buvo įsteigta 
viešųjų pirkimų ginčams nagrinėti Nepriklausoma viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisija, tačiau ji 
nuo 2003 m. kovo 31 d. panaikinta. 
 
Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2003 m. kovo 31 d. (įstatymo 2002 m. gruodžio 3 d. 
redakcija Nr. IX-1217), pirmą kartą numatė tam tikrus ieškinio pateikimo tvarkos ypatumus: buvo 
numatyta, kad tiekėjas turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus tiesiogiai 
teismui nepaisant pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, be to, nustatė ginčų priskirtinumą 
bendrosios kompetencijos teismams. Siekiant paspartinti tiekėjų skundų nagrinėjimą, atsisakyta 
Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos institucijos ir nustatyta, kad visus tiekėjų 
skundus turės nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas CPK nustatyta tvarka135. Kartu nustatyti labai 
trumpi pretenzijų perkančiajai organizacijai pateikimo terminai (5 dienos nuo dienos, kurią tiekėjas 
sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą) ir pretenzijų išnagrinėjimo terminai (5 dienos 
nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos). Tačiau ieškinio pateikimo terminai nebuvo sureguliuoti. 
 
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (įstatymo 2005 m. gruodžio 22 d. redakcija Nr. X-471), 
įsigaliojęs nuo 2006 m. sausio 31 d., numatė papildomus viešųjų pirkimų bylų reguliavimo ypatumus: 
nustatyta privaloma pretenzijos nagrinėjimo perkančiojoje organizacijoje stadija – skirtingai nuo 
ankstesnės įstatymo redakcijos tiekėjas negali pasirinkti jam teikti pretenziją perkančiajai organizacijai ar 
ne; nustatytas sutrumpintas ieškinio pateikimo terminas – 10 dienų nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo 
ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje, jei pretenzija per nustatytą 
terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kai 
pretenzija turėjo būti išnagrinėta; numatytas ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, 
priskirtinumas apygardų teismams; nustatyti sutrumpinti bylų išnagrinėjimo terminai tiek pirmojoje, tiek 
apeliacinėje instancijoje – 60 dienų nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos. Taip pat 
numatyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, 
vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ieškinių nagrinėjimo terminai nustatyti siekiant išvengti bylų 
vilkinimo136. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas numatė, kad priėmus įstatymą neigiamų pasekmių 
nenumatoma, tačiau jis neatskleidžia priežasčių, kodėl įstatymo projekto rengėjai vertino, jog viešųjų 
pirkimų bylos yra vilkinamos, kokie bylų išnagrinėjimo terminai ir kokios galimybės įvertinus 
žmogiškuosius išteklius išnagrinėti viešųjų pirkimų bylas per įstatymo nustatytą 60 dienų terminą.  
 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 
31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių, IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir 
priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo (įstatymo redakcija 2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673), įsigaliojusio 
nuo 2008 m. rugsėjo 15 d., numatė vieną esminį viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo pokytį – vietoj 60 dienų 
nustatė 45 dienų terminą ieškinio ir apeliacinio skundo išnagrinėjimui. Šio įstatymo projekto aiškinamasis 
raštas137 numatė, kad „praktika parodė, kad atskirais atvejais bylų nagrinėjimas teismuose užsitęsia ir tai 
kelia grėsmę, kad ES finansinės paramos lėšos nebus panaudotos laiku. Nacionalinės teismų 
administracijos duomenimis, 2006 metais vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė pirmos instancijos teismuose 

                                                 
135 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: 

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.169268?jfwid=-1c2dteeuk1>. 
136 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: 

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.260888?jfwid=-1c2dteeuh4>. 
137 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 

38, 39, 41, 51, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių, IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir priedo pakeitimo ir 

papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.317339?jfwid=-1c2dteeufm>. 
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sudarė 140 dienų, o aukštesnės instancijos teismuose – 78 dienas. Siekiant operatyvesnio bylų nagrinėjimo 
teismuose, įstatymo projekte buvo siūloma sutrumpinti galiojančiame Įstatyme nustatytą 60 dienų 
teisminių ginčų nagrinėjimo terminą iki 30 dienų. Kartu minėtina, kad kitos Įstatyme nustatytos ginčų 
nagrinėjimo nuostatos bus nagrinėjamos įgyvendinant 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2007/66/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl 
viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo“. Pirmą kartą viešųjų pirkimų 
srityje įstatymo projekto aiškinamasis raštas apskritai bent kokiais duomenimis grindė poreikį atlikti tam 
tikrus pakeitimus įstatyminiame reguliavime. Tiesa, reikia pripažinti, kad pagrindimas buvo labai 
lakoniškas ir neapsvarsčius visų neigiamų ir teigiamų siūlomo pakeitimo pasekmių, visiškai nepagrindus 
siūlomo 30 dienų nagrinėjimo termino bei išsamiai neišanalizavus, nepateikus priežasčių, dėl kurių viešųjų 
pirkimų ginčų nagrinėjimas, anot įstatymo projekto rengėjų, užtrunka, kas galėtų sudaryti sąlygas 
įrodymais pagrįstam sprendimui priimti. Pabrėžtina, kad šis pakeitimas buvo priimtas 2008 metais, t. y. 
praėjus daugiau nei 2 metams nuo ankstesnio įstatymo pakeitimo, kuriuo buvo nustatytas 60 dienų viešųjų 
pirkimų bylų išnagrinėjimo terminas, tačiau pakeitimas siūlomas remiantis 2006 m. duomenimis, kai 
ankstesnis pakeitimas įsigaliojo tik nuo 2006 m. sausio 31 d., be to, net darant prielaidą, kad yra pagrįsta 
remtis 2006 m. duomenimis, buvo akivaizdu, kad įstatymo nustatytas 60 dienų bylų nagrinėjimo terminas 
nepasiekia savo tikslo – kaip nurodyta aiškinamajame rašte, viešųjų pirkimų bylos išnagrinėjamos 
pirmojoje instancijoje per 140 dienų, o aukštesnės instancijos teismuose – per 78 dienas, taigi pirmojoje 
instancijoje daugiau nei per dvigubai ilgesnį terminą, o apeliacinėje – per trečdaliu ilgesnį terminą. Tad, 
žinant šį faktą, įstatymo projekto rengėjų siūlymas numatyti tik 30 dienų bylų išnagrinėjimo terminą, 
neišanalizavus priežasčių, dėl kurių bylų nagrinėjimas užtrunka, ir neapsvarsčius visų galimų priemonių 
proceso kokybei išsaugoti, iš esmės buvo nesuprantamas ir nepagrįstas.  

 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 
78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, 
įstatymo papildymo 24/1, 94/1, 95/1, 95/2 straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais 
galios įstatymu (įstatymo 2010 m. vasario 11 d. redakcija Nr. XI-678), įsigaliojusiu nuo 2010 m. gruodžio 
31 d., taip pat buvo numatyti ginčų nagrinėjimo pakeitimai. Reikėtų pridurti, kad šie pakeitimai buvo 
tikslingai skirti ginčų nagrinėjimo tvarkai tobulinti. Aiškinamasis raštas numatė138, kad įstatymo projektu 
siekiama patobulinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką, sudarant galimybes suinteresuotiems 
tiekėjams pasinaudoti skubiomis ir veiksmingomis teisės gynimo priemonėmis, ypač kol pirkimo 
procedūra dar nepasibaigusi ir dar galima ištaisyti pažeidimus. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte 
skirta dėmesio procedūrai ne teismo tvarka, pagrįstas sprendimas nesteigti ginčus nagrinėjančios 
institucijos ne teismo tvarka139. Įstatymas nustatė tiekėjų materialinius teisių gynimo būdus, numatė 
tiekėjo pareigą informuoti perkančiąją organizaciją apie ieškinio pateikimą teismui. 

                                                 
138 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 24/1, 94/1, 95/1, 95/2 

straipsniais, įstatymo 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga 

per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.9814?jfwid=-1c2dteeuaz>. 
139 Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta: „Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. vasario 

24 d. raštu Nr. (1.6)-5T-109 atkreipė dėmesį į nacionalinės teisės viešojo pirkimo apskundimo procedūrų reglamentavimo 

trūkumus, susijusius su pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimu, kaip privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo 

stadija. Šiame rašte nurodoma problema, kad tiekėjai gali pateikti pretenzijas perkančiajai organizacijai tik iki pirkimo 

sutarties sudarymo, tačiau joms pateikti skiriamas per trumpas terminas ir jų pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo 

nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, „<...> galima abejoti, ar VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje 

nustatytas 5 dienų terminas laikytinas „protingu terminu“ <...>. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžia, kad praktikoje 

minėtas 5 dienų terminas gali būti ir trumpesnis (pvz., dėl to, kad į terminą įskaičiuojamos ir oficialių švenčių, ir ne darbo 

dienos, arba dėl to, kad apie pažeidimą sužinoma likus 3 ar 2 dienoms iki pirkimo sutarties sudarymo, po kurio pretenzija 

nebegali būti pateikiama). Perkančiajai organizacijai atsisakius priimti pretenziją motyvuojant termino pretenzijai 

pareikšti praleidimu, tiekėjas apskritai prarastų galimybę ginti savo teisę ne tik reikšdamas pretenziją, bet ir teisme. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teigimu, ikiteismine viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo stadija esant dabartiniam 

reglamentavimui pasinaudoti gali būti sunku, o kartais objektyviai neįmanoma, todėl tiekėjų teisėtų interesų gynyba 

teisme tokiais atvejais taip pat yra sudėtinga. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentus, Įstatymo 
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Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95, 95/1 ir 95/2 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymu (įstatymo 2011 m. birželio 21 d. redakcija Nr. XI-1487), įsigaliojusiu nuo 2011 m. spalio 1 d. 
(nuo tos pačios datos, nuo kurios įsigaliojo ir 2011-06-21 Įstatymas Nr. XI-1480), buvo realizuotas viešųjų 
pirkimų ginčų nagrinėjimo ypatumų teisinio reguliavimo perkėlimas į CPK. Viešųjų pirkimų įstatyme 
paliktos organizacinės normos, viešųjų pirkimų bylų priskirtinumas apygardų teismams, viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo ypatumai perkelti į CPK. Minėta, kad 2011 m. CPK pakeitimų aiškinamajame rašte nėra 
paaiškinta, dėl kokių priežasčių keičiamas CPK jame įvedant naują viešųjų pirkimų bylų ypatumus 
reglamentuojantį skyrių, tačiau tokie paaiškinimai yra pateikiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 93, 94, 95 ir 95/2 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamajame rašte140. 
Būtent šis aiškinamasis raštas lemia ir CPK pakeitimų dėl viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų 
tikslus ir pakeitimų priežastis. Šiame aiškinamajame rašte nurodyti projekto tikslai ir priežastys aiškiai 
leidžia priskirti 2011-06-21 Įstatymu Nr. XI-1480 priimtus CPK pakeitimus civilinės justicijos 
veiksmingumą lemiantiems pakeitimams.  
 
Visų pirma viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teisinis reguliavimas buvo tobulinamas atsižvelgiant į bendrą 
CPK pakeitimo tikslą – siekiant sudaryti proceso šalims geresnes galimybes įgyvendinti savo teises 
civiliniame procese, paskatinti moderniųjų technologijų naudojimą, taip pat palengvinti teismų darbą, 
įtvirtinant aiškesnes civilinio proceso taisykles bei šalinant praktines problemas, šiuo metu egzistuojančias 
civiliniame procese. Antra, buvo siekiama sukurti procesinį mechanizmą, įgalinantį praktiškai pasiekti 
operatyvų ir greitą viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte numatyta, 
kad Viešųjų pirkimų įstatymas nustato trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, kurių 
praktikoje nesilaikoma, o tai daro neigiamą įtaką projektų vystymui, nacionalinių ir Europos Sąjungos lėšų 
panaudojimui. Įstatymo projekto rengėjų nuomone, procesiniai terminai iš dalies pažeidžiami todėl, kad 
trūksta procesinio mechanizmo, kaip tokių terminų laikytis, todėl siūlomais pakeitimais buvo siekiama šią 
spragą užpildyti. Nors įstatymo projekto rengėjai aiškinamajame rašte nepateikė viešųjų pirkimų bylų 
nagrinėjimo terminų analizės, priežasčių, kurios sąlygoja, kad bylos nėra išnagrinėjamos įstatyme 
nustatytais terminais, tačiau iš aiškinamojo rašto galima suprasti, kad vien terminų nustatymas nėra 
pakankamas siekiant užtikrinti greitą viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą. Tam reikia atitinkamo procesinio 

                                                 
projekte siūloma nustatyti, kad pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privalomas tik tuo atveju, jeigu 

tiekėjas nori iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus. Pailginamas senaties 

terminas, per kurį tiekėjas gali ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus. Atsisakoma sąlygos, kad 

pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Taip viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo 

procedūroms suteikiama daugiau lankstumo ir veiksmingumo. Tiekėjams paliekama galimybė kreiptis į teismą po 

sutarties sudarymo net ir tais atvejais, kai pirkimo procedūros metu jis nepateikė pretenzijos perkančiajai organizacijai. 

Viešųjų pirkimų peržiūros direktyva valstybėms narėms suteikia teisę nustatyti, kad viešųjų pirkimų ginčai būtų 

nagrinėjami ikiteisminėje institucijoje. Tačiau ir tuo atveju, jeigu valstybė narė priskirtų viešųjų pirkimų ginčų 

nagrinėjimą neteisminio pobūdžio institucijai, nacionalinėje teisėje turėtų būti numatytos procedūros, pagal kurias šios 

neteisminės institucijos sprendimai galėtų būti apskundžiami teismui. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų ginčus 

nagrinėjanti institucija privalo būti nepriklausoma nuo bet kokios perkančiosios organizacijos. Klausimą dėl ikiteisminio 

viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo svarstė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. balandžio 10 d. potvarkiu 

Nr. 135 sudaryta darbo grupė viešųjų pirkimų tobulinimo klausimams išnagrinėti. Išanalizavusi kitų šalių patirtį, atlikusi 

teorinėmis prielaidomis pagrįstą sąnaudų analizę ir atsižvelgdama į Europos Komisijos eksperto nuomonę, darbo grupė 

pasiūlė nesteigti ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo institucijos. Darbo grupės nuomone, ateityje toks 

sprendimas gali padidinti teismų apkrovą, nes dauguma bylų būtų nagrinėjamos teismuose. Dėl to gali pailgėti ir viešųjų 

pirkimų ginčų nagrinėjimo trukmė. Tolesnėje ateityje toks sprendimas užtikrintų sistemos tobulėjimą, nes teismai 

nagrinėdami didžiąją dalį bylų kasmet įgytų daugiau kompetencijos ir profesionalumo bei greičiau spręstų viešųjų 

pirkimų ginčus. Parengtame Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad apygardos teismai išliktų pirmosios instancijos 

viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo institucijomis, ginančiomis tiekėjų teisėtus interesus“ (Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių 

ir priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 24/1, 94/1, 95/1, 95/2 straipsniais, įstatymo 98, 99, 100 straipsnių 

pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.9814?jfwid=-1c2dteeuaz>). 
140 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95 ir 95/2 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto 

aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.399970?jfwid=-

1c2dteetwj>. 
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mechanizmo. Nors aiškinamasis raštas nedetalizuoja, kokios konkrečiai procesinės priemonės sudarys 
tokį procesinį mechanizmą, tačiau priimto įstatymo (įskaitant ir 2011-06-21 Įstatymu Nr. XI-1480) 
nuostatos leidžia daryti išvadą, kad šios priemonės būtent ir apima šiame Tyrime pirmiau minėtas 
taisykles, kuriomis siekiama pagreitinti bylų nagrinėjimo procesą, bei taisykles, kuriomis siekiama proceso 
kokybės užtikrinimo. Aiškinamajame rašte numatyta, kad priėmus pakeitimus tikėtinas teigiamas poveikis 
verslo subjektų inicijuojamų ginčų dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių nagrinėjimui, kadangi šie ginčai 
pagal CPK bus nagrinėjami operatyviau ir efektyviau. Apibendrinant galima teigti, kad pakeitimų, susijusių 
su viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumais, tikslas buvo užtikrinti operatyvesnį ir efektyvesnį viešųjų 
pirkimų bylų nagrinėjimą sudarant sąlygas praktiškai pasiekti bylų nagrinėjimą per įstatymo nustatytus 
terminus. Nei aiškinamasis raštas, nei kiti projektų lydimieji dokumentai nenustatė tokio tikslo pasiekimo 
kriterijų, kaip ir nenustatė tokio tikslo stebėsenos kriterijų ar duomenų. Tačiau iš aiškinamojo rašto galima 
daryti išvadą, jog įstatymo leidėjo tikslas būtų pasiektas, jei viešųjų pirkimų bylos būtų išnagrinėtos per 
įstatymo nustatytą terminą – ne ilgiau nei per 60 dienų pirmojoje instancijoje ir ne ilgiau nei per 45 dienas 
apeliacinėje instancijoje. Pirmiau nurodytos procesinio mechanizmo priemonės turi padėti pasiekti tokį 
tikslą. Tiesa, aiškinamasis raštas taip pat nedetalizuoja, kurios iš procesinio mechanizmo priemonių, pvz., 
sutrumpinti procesiniai terminai atsiliepimams pateikti, rašytinio proceso prioritetas ar aktyvaus teismo 
vaidmens įtvirtinimas, ar kitos priemonės, turėtų labiausiai prisidėti siekiant tikslo. Toks neidentifikavimas 
nulemia ir tai, kad nebuvo nustatyta ir tokių priemonių taikymo stebėsena, siekiant įvertinti, kuri iš jų 
labiausiai lemia viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo operatyvumą ir efektyvumą. 
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodytais įstatymų projektais nebuvo siekiama sumažinti viešųjų 
pirkimų, nagrinėjamų teismuose, bylų skaičių. Akivaizdu, kad tikslas nulemia ir atitinkamas priemones 
tokiam tikslui pasiekti. Aiškinamasis raštas tokių priemonių nenurodo. Nors privalomos ikiteisminės 
tvarkos numatymas sietųsi su tokiu tikslu, tačiau šis reguliavimas nebuvo naujas minėtuose projektuose. 
Kaip nurodyta šiame Tyrime, privaloma ginčų nagrinėjimo tvarka buvo įtvirtinta anksčiau pačiame 
Viešųjų pirkimų įstatyme. Be to, aiškinamajame rašte detaliau ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 
instrumentas nėra analizuojamas, nėra pateikiama jo veikimo efektyvumo analizė, siūlomi problemų 
sprendiniai ir jų alternatyvos ir kt. Tai leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas įstatymų (Viešųjų pirkimų 
įstatymo, CPK) pakeitimais tokio tikslo nekėlė ir nesiekė.           
 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio vystymasis atskleidžiamas žemiau 
nurodytoje lentelėje (7 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio 
vystymasis). 
 
7 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio vystymasis 
 

 Įstatymo 
2002 12 03 
redakcija 

Nr. IX-1217 
 

Įstatymo 2005 
12 22 redakcija 

Nr. X-471 

Įstatymo 2008 
07 03 redakcija 

Nr. X-1673 

Įstatymo 2010 02 11 
redakcija Nr. XI-678 

Įstatymo 2011 06 21 
redakcija Nr. XI-

1487/ 2011 06 
21 Įstatymas Nr. XI-

1480 (CPK 
pakeitimai) 

Nustatyta išankstinė 
ginčų nagrinėjimo tvarka  

Taip* Taip Taip (nekeista) Ne (pakeistas principas) Taip 

Nustatytas bylų 
priskirtinumas apygardų 
teismams 

 Taip Taip (nekeista) Taip (nekeista) Taip 

Nustatytas sutrumpintas 
ieškinio senaties terminas  

 Taip (10 d.) Taip (nekeista) Taip (prailgintas bendrasis 
terminas – 15 d., dėl 
pirkimo–pardavimo 
sutarties pripažinimo 
negaliojančia – 6 mėn. 

terminas) 

Taip (nekeistas 
reguliavimas) 

Nustatytas sutrumpintas 
bylos nagrinėjimo 
terminas pirm. 
instancijoje 

 Taip (60 d.) Taip (45 d.) Taip (45 d., nekeista) Taip (60 d., keista) 
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Nustatytas sutrumpintas 
bylos nagrinėjimo 
terminas apeliacinėje 
instancijoje 

 Taip (60 d.) Taip (45 d., 
keista) 

Taip (45 d., nekeista) Taip (45 d., nekeista) 

Nustatytas sutrumpintas 
terminas atsiliepimams 
pateikti  

    Taip 

Nustatytas sutrumpintas 
apeliacinio skundo 
terminas 

    Taip 

Nustatytas sutrumpintas 
kasacinio skundo 
padavimo terminas 

    Taip 

Rašytinio proceso 
principas 

    Taip 

Įteikimo elektroniniu 
būdu principas  

    Taip 

Aktyvus teismo vaidmuo     Taip 

Nustatytos papildomos 
laikinosios apsaugos 
priemonės 

    Taip 

  

* Tačiau buvo numatyta, kad galima ieškinį pateikti ir tiesiogiai teismui. Kitaip tariant, nebuvo įtvirtintas ginčo nagrinėjimo ne 

teisme tvarkos (pretenzijos pateikimo) privalomumas. 

 
Apibendrinant aukščiau išanalizuotus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, matyti, kad viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo ypatumai iki 2011 m. spalio 1 d. buvo reguliuojami viešuosius pirkimus 
reglamentuojančiame įstatyme. Šie ypatumai buvo pradėti reguliuoti nuo 2003 m. Iki 2003 m. įstatymas 
apsiribojo tik išankstinės ne teisme ginčų tvarkos reguliavimu. Nuo 2003 m. iki 2011 m. spalio 1 d. viešųjų 
pirkimų bylų ypatumai iš esmės pasireiškė viešųjų pirkimų bylų apygardų teismams priskyrimo, 
sutrumpintų ieškinio senaties terminų, sutrumpinto bylos nagrinėjimo pirmojoje ir apeliacinėje 
instancijose termino reguliavimu. 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo 
ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 į CPK įvedus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo specialiąsias taisykles 
buvo nustatytos papildomos viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo specialiosios taisyklės, kuriomis siekiama 
užtikrinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą įstatyme nustatytais terminais: nustatytas sutrumpintas 
terminas atsiliepimams pateikti, sutrumpintas apeliacinio skundo pateikimo terminas, sutrumpintas 
kasacinio skundo padavimo terminas, rašytinio proceso pirmenybės principas, įteikimo elektroniniu būdu 
prioritetas, aktyvus teismo vaidmuo, papildomi reikalavimai ieškiniui ir atsiliepimui į jį, papildomas 
laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas. Teisinio reguliavimo, susijusio su viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
ypatumais, pakeitimų tikslas buvo užtikrinti operatyvesnį ir efektyvesnį viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą 
sudarant sąlygas praktiškai pasiekti bylų nagrinėjimą per įstatymo nustatytus terminus. Įstatymų leidėjas 
nekėlė tikslo – sumažinti nagrinėjamų teismuose viešųjų pirkimų bylų skaičių. Nors nebuvo identifikuoti 
tokio tikslo pasiekimo kriterijai bei jo stebėsenos kriterijai ar duomenys, visgi galima daryti išvadą, kad 
esminis tikslo pasiekimo kriterijus yra viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimas per įstatymo nustatytą terminą 
– ne ilgiau nei per 60 dienų pirmojoje instancijoje ir ne ilgiau nei per 45 dienas apeliacinėje instancijoje. 
 

3.2.3. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtaka civilinės 
justicijos veiksmingumui 

 
Kaip nurodyta šio Tyrimo 1.2 poskyryje, CPK pakeitimų įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
nagrinėjama pagal civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kokybės ir našumo kriterijus tiek, kiek jie 
yra aktualūs atsižvelgiant į sprendinius priimant CPK pakeitimus dėl viešųjų pirkimų bylų ypatumų. Šiame 
Tyrime minėta, kad CPK pakeitimais, susijusiais su viešųjų pirkimų bylų kategorijų ypatumų nustatymu, 
buvo siekiama pagreitinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą ir padaryti jį efektyvesnį tam, kad bylos būtų 
išnagrinėtos įstatyme nustatytais terminais. CPK pakeitimais dėl viešųjų pirkimų bylų kategorijų ypatumų 
buvo nustatytos dvejopo pobūdžio taisyklės: (i) taisyklės, kuriomis siekiama pagreitinti bylų nagrinėjimo 
procesą: sutrumpinti arba naujai nustatyti procesiniai terminai, rašytinio proceso pirmenybės principas, 
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įteikimo elektroniniu būdu prioritetas, prioritetas ginčų sprendimui išankstine ne teismo tvarka; (ii) 
taisyklės, kuriomis siekiama proceso kokybės užtikrinimo: specialiosios rūšinio teismingumo taisyklės; 
aktyvaus teismo vaidmens principas; nustatyti papildomi reikalavimai ieškiniui ir atsiliepimui į jį, 
nustatytas papildomas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas. Dauguma taisyklių būtent ir buvo įtvirtintos 
siekiant sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimą įstatyme nustatytais 
terminais. Todėl siekiant įvertinti, kiek CPK pakeitimai viešųjų pirkimų bylų srityje turėjo įtakos civilinės 
justicijos veiksmingumui, svarbiausias tampa šių CPK pakeitimų vertinimas pagal našumo kriterijų, nes 
būtent šį kriterijų ir buvo siekiama paveikti. Tai atsispindi ir VPT atliekamoje viešųjų pirkimų bylų 
stebėsenoje. VPT renka ir analizuoja iš esmės tuos duomenis, kurie susiję su viešųjų pirkimų bylų 
nagrinėjimo trukme ir jos atitiktimi įstatymo nustatytiems bylų išnagrinėjimo terminams. Pažymėtina, kad 
VPT nerenka duomenų ir neatlieka kokybinių viešųjų pirkimų bylų tyrimų.  
 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
pagal kokybės kriterijų buvo vertinama tik pagal tris kriterijus, t. y. buvo vertinama, ar viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo ypatumus apibrėžiančios taisyklės nesukūrė nepagrįstų (neproporcingų) procedūrinių 
kliūčių pirmojoje ir apeliacinėje instancijose; ar sudarė sąlygas didesniam teismų praktikos nuspėjamumui; 
ar sukūrė sąlygas didesniam informacinių technologijų panaudojimui. 
 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtakos civilinės justicijos veiksmingumui 
vertinimo kriterijai ir apibendrintas rezultatas pateikiami 8 lentelėje141. 
 
8 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtakos civilinės justicijos veiksmingumui 
                vertinimo kriterijai ir apibendrintas rezultatas 
 

Įtaka civilinės 
justicijos 

veiksmingumui 

   
Yra 

 
Iš dalies 

 
Nėra 

Kokybė 1. Teisminių 
paslaugų veiksniai 

1.1.  Teisingumo 
prieinamumas* 

   
Taip 

  1.2. Sprendimų 
nuspėjamumas  

  Taip 

 2. Teisminių 
paslaugų pasiūlos 
veiksniai 

2.1. Informacinių ir ryšių 
technologijų 
naudojimas** 

 Taip  

Našumas 1. Proceso trukmė  Taip   

 2. Bylų išnagrinėjimo 
rodiklis 

  Taip  

 3. Likusių 
neišnagrinėtų bylų 
skaičius 

  Taip  

 

* Nagrinėjama, kiek susiję su šiais kriterijais – žyminis mokestis, jo atleidimo ir mažinimo galimybės, nepagrįstų 
procedūrinių kliūčių nebuvimas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose. 

** Analizuojama iš dalies – tiek, kiek susiję su pakeitimais dėl įteikimo. 

 
 

3.2.3.1. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
pagal kokybės kriterijų  

 
Minėta, kad CPK pakeitimai viešųjų pirkimų srityje įtvirtino taisykles, kuriomis buvo siekiama pagreitinti 
bylų nagrinėjimo procesą ir užtikrinti civilinio proceso kokybę. Pačios savaime šios taisyklės nesukuria 
nepagrįstų (neproporcingų) procedūrinių kliūčių pirmojoje ir apeliacinėje instancijose. Apklausa atskleidė, 
kad, daugumos respondentų vertinimu, CPK nustatyti viešųjų pirkimų bylų ypatumai neriboja civilinės 
justicijos prieinamumo viešųjų pirkimų bylose. Respondentų nuomone, labiausiai ribojančios civilinės 
justicijos prieinamumą būtų taisyklės, susijusios su viešųjų pirkimų bylų priskirtinumu apygardų teismams 
(ši nuomonė, matyt, atspindi tai, kad nemažai respondentų sudarė teismų atstovai), ir žyminio mokesčio 

                                                 
141 Lentelėje pateikiami tik tie kriterijai, kurie aktualūs CPK pakeitimų viešųjų pirkimų srityje vertinimui. 
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dydžių pasikeitimas. Taip pat buvo paminėtas ir aktyvaus teismo vaidmens įtvirtinimas. Vienas 
respondentų nurodė, jog mažoms įmonėms yra brangu ginti pažeistas teises ir interesus (reikia mokėti 
žyminį mokestį, mokėti už teisines paslaugas), ypač įvertinus tai, kad tokios įmonės nors ir dalyvauja 
tarptautiniuose pirkimuose, tačiau šie pirkimai nebūna didelės vertės, bet tokie tampa dėl prieš tai vykdytų 
pirkimų.   
 
Tyrimo autorių nuomone, iš minėtų taisyklių riziką tokioms kliūtims atsirasti labiausiai kelia sutrumpinti 
ar nustatyti nauji procesiniai terminai viešųjų pirkimų bylose bei rašytinio proceso pirmenybės principas. 
Kad tokiai rizikai yra tam tikro pagrindo, galima spręsti ir iš šio Tyrimo tikslu išanalizuotos kasacinio 
teismo praktikos. Vienoje byloje kasacinis teismas būtent ir sprendė klausimą, ar bylos paskyrimas 
nagrinėti teismo posėdyje, nevisiškai įvykdžius pasirengimą bylos nagrinėjimui – gavus tik atsakovo 
atsiliepimą (arba nepaskyrus parengiamojo posėdžio), nesukliudė teismui teisingai išnagrinėti bylą ir 
nepažeidė asmens teisės būti išklausytam, kai pagal byloje nustatytas aplinkybes buvo matyti, kad poreikis 
pateikti papildomus įrodymus kilo būtent tik atsakovui pateikus atsiliepimą, tačiau ieškovui pateikti tokius 
įrodymus galimybė nebuvo sudaryta.  
 
Tyrimo autorių nuomone, nors kai kurie procesiniai terminai viešųjų pirkimų bylose buvo sutrumpinti 
palyginti su bendraisiais procesiniais terminais net tris ar keturis kartus, visgi jie yra pakankami, kad 
asmuo, siekdamas apginti savo teises, turėtų objektyvias galimybes pateikti teismui savo poziciją. Tokią 
nuomonę pagrindžia keletas argumentų.  
 
Visų pirma daroma prielaida, kad viešųjų pirkimų dalyviai (tiek perkančioji organizacija, tiek ir tiekėjai) 
yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, jie turi interesą, kad viešųjų pirkimų bylos 
būtų išnagrinėtos kiek įmanoma greičiau – verslo subjektai turi interesą kuo efektyviau vykdyti savo verslą, 
o viešieji subjektai – tinkamai įgyvendinti viešąjį interesą. Kasacinis teismas formuodamas vienodą teisės 
aktų taikymo praktiką viešųjų pirkimų srityje taip pat remiasi profesionalaus ir rūpestingo, atsakingo, 
privalančio būti apdairiu ir domėtis viešojo pirkimo eiga ir sąlygomis viešųjų pirkimų dalyvio standartu142. 
Todėl nėra pagrindo laikyti, kad procesiniai terminai, nustatyti viešųjų pirkimų bylose, nėra pagrįsti ar 
neįmanomi praktiškai įgyvendinti ir dėl to pažeidžiantys asmens galimybes tinkamai organizuoti savo 
teisių gynybą. Kartu nėra įrodymų, jog procesinės taisyklės dėl procesinių terminų viešųjų pirkimų bylose 
suformuluotos remiantis netinkamu viešųjų pirkimų dalyvių įvaizdžiu ir kad reikia šias taisykles peržiūrėti 
įvertinus, jog praktiniame gyvenime viešųjų pirkimų dalyviai yra mažiau profesionalūs, rūpestingi ar 
apdairūs, kitaip tariant, taisykles būtina peržiūrėti sumažinus viešojo pirkimo dalyvio standartą. Apklausa 
parodė, kad daugiau nei pusė respondentų mano, kad viešųjų pirkimų bylų procesiniai terminai yra 
tinkami. Kita vertus, apie trečdalis respondentų nurodė, kad bylų išnagrinėjimo terminai pirmojoje 
instancijoje, apeliacinėje instancijoje ir terminai atsiliepimams pateikti turėtų būti ilgesni. Be to, nė vienas 
iš respondentų nenurodė, jog procesiniai terminai galėtų būti dar trumpinami. Taip pat respondentai teigė, 
kad beatodairiškas terminų laikymasis gali sumažinti proceso kokybę. Taigi, respondentų apklausa 
pagrindžia, kad tarp sutrumpintų ir naujai nustatytų procesinių terminų viešųjų pirkimų bylose ir civilinės 
justicijos kokybės egzistuoja tiesioginis ryšys, todėl bet koks didesnis procesinių terminų trumpinimas gali 
būti atliekamas tik atlikus išsamius kokybinius tyrimus ir nustačius visas civilinės justicijos kokybės rizikas. 
Kita vertus, ši apklausa pagrindžia ir tai, kad nustatyti procesiniai terminai viešųjų pirkimų bylose dar nėra 
tokie, kurie jau keltų grėsmę civilinės justicijos kokybei.  
 
Antra, prielaidas tinkamam asmens teisių realizavimui per CPK nustatytus procesinius terminus viešųjų 
pirkimų bylose sukuria ir privaloma viešųjų pirkimų ginčų ikiteisminė nagrinėjimo tvarka. Kaip buvo 
nurodyta pirmiau, jos tikslas, be kita ko, yra ir viešųjų pirkimų bylos ribų nubrėžimas. Taigi, nagrinėjant 
ieškinį teisme, šalys nėra netikėtumo pozicijoje: esminiai jų argumentai viešojo pirkimo ginče iš esmės 
tampa joms žinomi dar iki viešojo pirkimo ginčo nagrinėjimo teisme. Atkreiptinas dėmesys, kad nors 
kasacinis teismas, aiškindamas ikiteisminės viešųjų pirkimo ginčų nagrinėjimo tvarkos tikslus, nurodo, 
kad viena iš pagrindinių pretenzijos pareiškimo viešųjų pirkimų srityje funkcijų yra sudaryti sąlygas iki 

                                                 
142 Pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015. 
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teismo išspręsti perkančiosios organizacijos ir tiekėjo nesutarimus nepradedant teismo proceso, visgi 
apklausa atskleidė, kad ši prielaida arba funkcija yra mažai pasiteisinusi. Respondentai nurodė, kad tik 
maža dalis perkančiųjų organizacijų pripažįsta savo klaidas ir tenkina pretenzijose nurodytus reikalavimus. 
Respondentų nuomone, tik santykiu apie 20/80 tenkinami tiekėjų pretenzijose nurodyti reikalavimai, 
todėl, nepaisant ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos, daugeliu atvejų viešųjų pirkimų ginčuose yra 
užprogramuojamas ginčas teismuose. Visgi dauguma respondentų mano, kad ikiteisminis viešųjų pirkimų 
ginčų nagrinėjimas prisideda prie greitesnio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo (13 respondentų nurodo, 
kad prisideda arba labai prisideda, 2 mano, kad neprisideda, ir 2, kad vidutiniškai prisideda). Taigi, galima 
vertinti, jog ikiteisminis viešųjų pirkimų ginčo nagrinėjimas prisideda prie greitesnio viešųjų pirkimų ginčo 
nagrinėjimo tiek, kiek iš anksto padeda apibrėžti viešųjų pirkimų ginčo ribas. Kita vertus, galima kelti 
klausimą, ar tokia sistema yra efektyvi. Keletas respondentų nurodė, jog ateityje, siekiant tobulinti viešųjų 
pirkimų ginčų nagrinėjimą, turėtų būti sukurta specializuota viešųjų pirkimų ginčus ne teismo tvarka 
nagrinėjanti institucija. Tokia institucija būtų naudinga ypač įvertinus tai, kad kaip nurodo respondentai, 
viešųjų pirkimų bylos yra sudėtingos ir čia reikalingos specialios srities (teisės aktų ir teismų praktikos) 
žinios. 
 
Trečia, kasacinio teismo praktika leidžia spręsti, kad teismų praktika nesuabsoliutina viešųjų pirkimų bylų 
operatyvumo principo, tačiau siekia kompromiso tarp operatyvaus viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo ir 
proceso veiksmingumo bei kitų principų143. Taigi, nors tam tikra rizika dėl nepagrįstų procedūrinių kliūčių 
viešųjų pirkimų bylose ir egzistuoja, tačiau nėra pagrindo vertinti, kad sutrumpinti ar nustatyti nauji 
procesiniai terminai viešųjų pirkimų bylose sukuria nepagrįstas (neproporcingas) kliūtis pirmojoje ar 
apeliacinėje instancijoje.     
  
Rašytinio proceso pirmenybės principo įtvirtinimas, tikėtina, sudarė rimtas prielaidas esminiam viešųjų 
pirkimų bylų nagrinėjimo pasikeitimui iš esmės pereinant nuo žodinio proceso viešųjų pirkimų bylose į 
rašytinį procesą. Ryškų pasikeitimą šiuo klausimu patvirtina ir statistiniai duomenys (žr. 9 lentelę. Žodinių 
ir rašytinių procesų skaičius viešųjų pirkimų bylose144). Žodinių procesų skaičius 2012 m., palyginti su 
2011 m., sumažėjo daugiau nei du kartus ir nuo 2012 m. žodinių procesų skaičius toliau tik mažėjo 
(išskyrus 2017 m.).  
 
9 lentelė. Žodinių ir rašytinių procesų skaičius viešųjų pirkimų bylose 
 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Rašytinis 
procesas 

104 132 128 251 288 263 276 320 310 

Žodinis 
procesas  

131 283 280 104 76 58 43 42 75 

Bendras 
viešųjų 
pirkimų 
bylų 
skaičius 

235 415 408 355 364 321 319 362 385 

Žodinių 
procesų 
procentas 
visų 
viešųjų 
pirkimų 
bylų 
skaičiuje 

55,7 % 68,19 % 68,6 % 29,3 % 20,8 % 18 % 13,4 % 11,6 % 19,4 % 

 
Nors rašytinis procesas atima iš proceso dalyvių galimybę žodžiu išreikšti savo poziciją, tačiau pats 
savaime neatima ir nesumažina asmens teisės būti išklausytam. Todėl rašytinis procesas nereiškia, jog 

                                                 
143 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015. 
144 Lentelė parengta pagal NTA pateiktus duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad NTA statistikoje pateikia visą viešųjų pirkimų 

bylų skaičių, o VPT dalį (nors ir nedidelę) neįtraukia į savo analizę, bendras bylų skaičius šioje lentelėje ir kitose, kur 

remiamasi VPT analize, nesutampa. 
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asmens teisė į teisminę gynybą nebus tinkamai realizuota. Be to, 2011-06-21 Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 įtvirtintais pakeitimais nebuvo 
panaikinta žodinio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo galimybė. CPK normos, nors ir išimtiniais atvejais, 
leidžia ir žodinį procesą. Nors ši nuostata gali kelti riziką dėl teismo prieinamumo pirmojoje ir apeliacinėje 
instancijoje dėl to, kad šalys gali būti nepakankamai išklausytos, visgi nėra pakankamai duomenų šiai 
rizikai patvirtinti. Nėra viešai prieinamų duomenų, kiek bylos dalyviai buvo teikę prašymų nagrinėti 
viešųjų pirkimų bylą žodinio proceso tvarka, koks tokių prašymų tenkinimo procentas, priežastys, dėl 
kurių nėra tenkinami tokie prašymai, kiek teismai savo iniciatyva sprendžia dėl žodinio bylos nagrinėjimo, 
kokios priežastys nulemia bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, todėl nėra įmanoma padaryti 
įrodymais pagrįstos išvados, kad rašytinio proceso prioriteto principas viešųjų pirkimų bylose sudaro 
nepagrįstas (neproporcingas) kliūtis pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje. Dauguma respondentų (11 
respondentų) nurodė, kad žodinis procesas viešųjų pirkimų bylose yra skiriamas tinkamu dažnumu, o 6 
respondentai nurodė, kad žodinis procesas skiriamas per retai. Tie respondentai, kurie nurodė, kad 
žodinis procesas viešųjų pirkimų bylose skiriamas per retai, paaiškino, kad praktikoje buvo prašoma skirti 
žodinį procesą nemažai kartų, tačiau jis nė karto nebuvo paskirtas. Be to, respondentai taip pat nurodė, 
kad viešųjų pirkimų ginčų specifika, ginčų sudėtingumas dažniausiai suponuoja žodinio proceso poreikį, 
tačiau praktikoje jis nėra skiriamas. Respondentams atrodo, kad teismai tiesiog bijo skirti žodinį procesą, 
nors, jų nuomone, paskyrus žodinį procesą viešųjų pirkimų bylos išnagrinėjimas būtų paprastesnis. 
Dauguma respondentų (13 respondentų) nurodė, kad jiems aišku arba dažniausiai aišku, kada skirtinas 
žodinis, o kada rašytinis viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimas. Kai kurie respondentai paaiškino, kad teismai 
nurodo tik labai bendrus argumentus dėl žodinio proceso neskyrimo, nors, respondento nuomone, turėjo 
pasisakyti detaliau ir aiškiau. Nors, kaip minėta, daugumos respondentų nuomone, žodinis procesas yra 
skiriamas pakankamu dažnumu ir jiems yra aišku ar dažniausiai aišku, kuomet skiriamas žodinis procesas, 
visgi kartu respondentų apklausa patvirtina ir tai, jog egzistuoja rizika, kad rašytinis procesas praktikoje 
gali būti per dažnai suabsoliutintas ir dėl to nukentės civilinės justicijos kokybė. 
  
Ši rizika ypač gali būti sumažinta ir net eliminuojama užtikrinant teismų praktikos nuspėjamumą. 
Kasacinio teismo praktika leidžia spręsti, kad tais atvejais, kai būtina išklausyti ekspertus, liudytojus ar 
būtina atskleisti kitas faktines aplinkybes, teismui yra pagrindas skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Kita 
vertus, kaip ir minėta, bylos sudėtingumas (tiek teisinis, tiek faktinis), būtinybė išklausyti šalis kaip 
profesionalias viešųjų pirkimų dalyves, nėra tinkamas pagrindas žodiniam procesui. Proceso dalyviai, 
žinodami šiuos kriterijus, dės pastangas visus įmanomus argumentus išdėstyti procesiniuose 
dokumentuose, tuo labiau kad tokią pareigą numato ir proceso normos apibrėždamos reikalavimus 
ieškiniui ir atsiliepimui viešųjų pirkimų bylose. Pirmiau aptartas pavyzdys rodo, kad gali būti situacijų, kai 
teismas prioritetą teiks operatyvumui, o ne bylos išnagrinėjimo išsamumui. Ypač tokią riziką gali padidinti 
beatodairiškas, tik kiekybiniais duomenimis grįstas teisėjų veiklos vertinimas.  
  
Tiesiogiai CPK pakeitimai viešųjų pirkimų srityje nesiekė ir nenumatė priemonių nuspėjamumui užtikrinti 
ar sudaryti sąlygas jam padidinti. Bendrai imant viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo detalesnių taisyklių 
atsiradimas sudaro prielaidas manyti, jog CPK pakeitimai galėjo prisidėti prie viešųjų pirkimų bylų 
nuspėjamumo: kuo aiškesnės taisyklės, tuo daugiau nuspėjamumo. Kita vertus, vertinant teismų praktikos 
nuspėjamumą nepakanka vertinti tik pačius CPK pakeitimus viešųjų pirkimų bylų srityje, tačiau būtina 
atsižvelgti į visą teisės sistemą. Lietuvos teisės sistema vis dar pasižymi didele kaita ir nestabilumu. Teismų 
praktikos nuspėjamumą, be kita ko, lemia ir apskritai materialinių ir procesinių normų stabilumas ir 
nedažna jų kaita. Vien tai, kad toks kodifikuotas teisės aktas kaip CPK per 15 metų buvo keistas 58 kartus, 
neleidžia teigti, jog Lietuvoje yra sąlygos tinkamai užtikrinti teismų praktikos nuspėjamumą. Be to, kaip 
minėta, ir pats Viešųjų pirkimų įstatymas nuo jo priėmimo 1996 m. buvo keistas 52 kartus. Todėl toks 
dažnas su viešųjų pirkimų sritimi susijusių teisės aktų keitimas niekaip negali prisidėti prie teismų 
praktikos nuspėjamumo. Visgi šią teisės aktų kaitos riziką teismų praktikos nuspėjamumo aspektu šiek 
tiek gali „amortizuoti“ kasacinio teismo leidžiamos viešųjų pirkimų bylų teismų praktikos apibendrinimo 
apžvalgos. Kasacinis teismas viešųjų pirkimų klausimais yra parengęs ir išleidęs net tris teismų praktikos 
apžvalgas viešųjų pirkimų bylų srityje: 2009 m. (šioje apžvalgoje buvo apibendrinta 2006–2009 metais 
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išnagrinėtų bylų praktika)145 ir dvi 2013 m.146, 147 Tai ypač didelis skaičius, atsižvelgiant į tai, kad kitose 
srityse nebuvo parengta nė viena apžvalga. Akivaizdu, kad kasacinis teismas supranta viešųjų pirkimų bylų 
reikšmę ir teisės aktų pokyčio reikšmę tinkamam viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 
taikymui. 2009 m. apžvalgoje kasacinis teismas tiesiogiai nurodė, jog šios apžvalgos poreikį nulėmė didelė 
tiek viešųjų pirkimų instituto norminio reguliavimo, tiek jį aiškinančios ir taikančios nacionalinės teismų 
praktikos kaita: viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai keisti beveik dvidešimt kartų, įskaitant 
ir atvejus, kai nacionalinė teisė derinta su Europos Bendrijos teise. Dėl šių priežasčių kilo poreikis 
pasirinktais temos aspektais apžvelgti 2006–2009 m. reikšmingiausias LAT suformuluotas teisės 
aiškinimo ir taikymo taisykles bei nacionaliniams teismams vienu svarbiausių šaltinių sprendžiant 
perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus esančią ESTT praktiką. Ši priežastis tapo leitmotyvu ir antrajai, 
ir trečiajai apžvalgai parengti ir išleisti.  
 
Respondentų apklausa parodė, kad dauguma respondentų mano, kad nėra koreliacijos tarp CPK 
pakeitimų ir viešųjų pirkimų praktikos nuspėjamumo arba kad CPK pakeitimai viešųjų pirkimų bylų 
srityje nepadidino teismų praktikos viešųjų pirkimų srityje nuspėjamumo. Be to, pusė respondentų (10 
respondentų) mano, kad teismų praktika viešųjų pirkimų srityje nėra nuspėjama, ypač neveikia 
horizontalusis teismo precedentas, o 6 respondentai nurodė, kad tokia praktika yra nuspėjama. Kai kurie 
respondentai nurodė, kad ne visi teisėjai ir teisėjų padėjėjai supranta viešųjų pirkimų bylų specifiką, nors 
akivaizdu, kad šioje srityje reikalingos specialiosios žinios ir išmanymas. 
 
Sprendimų, priimtų viešųjų pirkimų bylose, apskundimo apeliacine tvarka statistika neleidžia teigti, jog 
mažėtų tendencija skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus. Bendras nuo 2006–2015 m. pirmosios 
instancijos teismo sprendimų apskundimo vidurkis yra 43,7 proc. Mažiausiai buvo skundžiama 2013 m. 
– 29 proc. ir daugiausia 2011 m. – 60,8 proc.148 Šis rodiklis varijuoja metai iš metų ir nėra nuosekliai 
mažėjantis. Šio rodiklio beveik neįmanoma palyginti su bendruoju teismų sprendimų apskundimo 
rodikliu, kuris yra labai mažas ir, preziumuotina, apimantis ir tokius teismų sprendimus (procesinius 
rezultatus), kurie nėra skundžiami149.  
 
Nurodyti argumentai iš esmės leidžia spręsti, kad CPK pakeitimai viešųjų pirkimų srityje nesudarė sąlygų 
teismų praktikos nuspėjamumui, todėl vertintina, kad šiais pakeitimais civilinės justicijos veiksmingumui 
pagal teismų praktikos nuspėjamumo kriterijų nebuvo padaryta įtakos. 
 
Bendrai imant CPK pakeitimai, susiję su viešųjų pirkimų bylų ypatumais, įtvirtinę procesinių dokumentų 
įteikimo elektroniniu būdu principą patys savaime nepadidino civilinės justicijos veiksmingumo, tačiau, 
įvertinus šį pokytį kartu su elektroninių bylų naudojimu viešųjų pirkimų bylose (žr. 10 lentelę. Išnagrinėtų 
viešųjų pirkimų elektroninių bylų skaičius), galima teigti, kad jis teigiamai prisidėjo prie civilinės justicijos 
veiksmingumo sąlygų sudarymo.  
 
 
 
 
 

                                                 
145 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga 

Nr. A-3 // Teismų praktika, 2009, 31. 
146 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga 

Nr. AC-38-1 // Teismų praktika, 2013, 38, p. 459–516. 
147 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga 

(II) Nr. AC-39-1 // Teismų praktika, 2013, 39, p. 520–652. 
148  Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2015 m. Prieiga per internetą: 

<https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 
149 NTA duomenimis, apskųstų sprendimų santykis 2017 m. yra 2,66 proc., 2016 m. – 2,67 proc., 2015 m. – 2,82 proc.; 

2014 m. – 3,06 proc.; 2013 m. – 3,22 proc.; 2012 m. – 3,45 proc., 2011 m. – 2,89 proc.; 2010 m. – 2,51 proc.; 2009 m. – 

1,81 proc.; 2008 m. – 2,02 proc.; 2007 m. – 2,09 proc.; 2006 m. – 2,22 proc.; 2005 m. – 2,06 proc.; 2004 m. – 2,14 proc.; 

2003 m. – 3,03 proc.  

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
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10 lentelė. Išnagrinėtų viešųjų pirkimų elektroninių bylų skaičius*  
  

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Išnagrinėtų 
elektroninių bylų 
skaičius 

1 222 330 365 

Išraiška procentais 
nuo visų viešųjų 
pirkimų bylų skaičiaus 

0,31 % 69,59 % 91,16 % 94,8 % 

* Lentelė parengta pagal NTA pateiktus duomenis. 

 
 

3.2.3.2. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų reguliavimo pokyčio įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
pagal našumo kriterijų 

 
Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimas pirmojoje instancijoje laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2011 m. vidutiniškai 
užtruko nuo 120 dienų (minimali trukmė, 2008, 2011 m.) iki 160 dienų (maksimali trukmė, 2007 m.) (žr. 
10 lentelę. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė).  

 
10 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė* 
 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vidutinė viešųjų 
pirkimų bylų 
išnagrinėjimo 
trukmė pirm. 
instancijoje 

 
140 

 
160 

 
120 

 
151 

 
138 

 
120 

 
66 

 
67 

 
64 

 
65 

 
ND 

Vidutinė viešųjų 
pirkimų bylų 
išnagrinėjimo 
trukmė apeliacinėje 
instancijoje 

 
78 

 
64 

 
83 

 
65 

 
85 

 
73 

 
49 

 
52 

 
64 

 
55 

 
ND 

Iš viso dienų: 218 224 203 216 223 193 115 119 128 120 ND 

Maksimali viešųjų 
pirkimų bylų 
nagrinėjimo trukmė 
pirm. instancijoje 

 
642 

 
831 

 
932 

 
1093 

 
1530 

 
1136 

 
693 

 
768 

 
903 

 
1720 

 
ND 

Minimali viešųjų 
pirkimų bylų 
nagrinėjimo trukmė 
pirm. instancijoje 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ND 

Maksimali viešųjų 
pirkimų bylų 
nagrinėjimo trukmė 
apeliacinėje 
instancijoje 

 
220 

 
197 

 
205 

 
188 

 
210 

 
154 

 
121 

 
222 

 
229 

 
176 

 
ND 

Minimali viešųjų 
pirkimų bylų 
nagrinėjimo trukmė 
apeliacinėje 
instancijoje 

 
20 

 
14 

 
26 

 
12 

 
4 

 
20 

 
21 

 
7 
 

 
15 

 
23 

 
ND 

Išnagrinėjimo 
procentas pagal 
nustatytą 60 d. 
terminą pirm. 
instancijoje** 

 
24 % 

 
23 % 

 
44 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
53 % 

 
54 % 

 
48 % 

 
51 % 

 
ND 

Išnagrinėjimo 
procentas pagal 
nustatytą 45 dienų 
terminą apeliacinėje 
instancijoje***  

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
53 % 

 
45 % 

 
22 % 

 
50 % 

 
ND 
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* Duomenų šaltinis: Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2015 m., 2011 m., 
2006 m. Prieiga per internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 

** 2009–2011 metų laikotarpio VPT statistika pateikta tik dėl atitikmens 45 dienų išnagrinėjimo terminui, todėl 
duomenys į šią lentelę neįtraukti.  

*** 2006–2008 metų laikotarpio VPT statistika pateikta tik dėl atitikmens 60 dienų išnagrinėjimo terminui, todėl 
duomenys į šią lentelę neįtraukti. 

 
Laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2015 m. viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmės vidurkis sumažėjo beveik 
dvigubai: vidutiniškai minimali viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė apėmė 64 d. (2014 m.) ir 
maksimaliai 67 d. (2013 m.). Viešųjų pirkimų bylų vidutinės minimalios nagrinėjimo trukmės pokytis nuo 
120 dienų iki 64 dienų ir vidutinės maksimalios trukmės pokytis nuo 160 dienų iki 67 dienų laikytinas 
reikšmingu pokyčiu. Nors ne toks reikšmingas, bet palyginti nemažas pokytis įvyko ir apeliacinės 
instancijos teismuose nagrinėjamų viešųjų pirkimų bylų atžvilgiu. Laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2011 m. 
maksimali vidutinė viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 85 dienos (2010 m.) ir minimali 
vidutinė trukmė buvo 64 dienos (2007 m.), laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2015 m. maksimali vidutinė 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 64 dienos (2014 m.) ir minimali vidutinė trukmė buvo 49 
dienos (2012 m.). Taigi apeliacinės instancijos teisme viešųjų pirkimų bylos vidutinė minimali nagrinėjimo 
trukmė sumažėjo nuo 64 iki 49 dienų, o vidutinė maksimali nagrinėjimo trukmė sumažėjo nuo 84 iki 65 
dienų. Be to, akivaizdu, kad ši bylų nagrinėjimo trukmė yra gerokai mažesnė nei bendrai civilinių bylų 
nagrinėjimo trukmė apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme. Pavyzdžiui, apygardų teismuose 
kaip pirmąja instancija nagrinėjamose bylose vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 2014–2016 metais 
atitinkamai buvo 253, 254 ir 334 dienos150. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014–2016 metais – atitinkamai 
252, 191 ir 190 dienų. Todėl vidutinis viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminas apie 60 dienų palyginti 
su bendru vidutiniu civilinių bylų išnagrinėjimo terminu apygardų teismuose yra akivaizdžiai trumpas 
terminas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad NTA pateikia visų civilinių bylų vidutinę nagrinėjimo trukmę 
neišskiriant iš jų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmės, tad tikėtina, kad kitų civilinių bylų vidutinė 
nagrinėjimo trukmė koreguotųsi didėjimo linkme išeliminavus iš statistinių duomenų duomenis apie 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmę.  
 
Tokią išvadą pagrindžia ir CEPEJ pateikti duomenys: pagal 2018 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės 
duomenis 151 , Lietuvoje ginčo civilinės bylos nagrinėjamos vidutiniškai apie 100 dienų pirmojoje 
instancijoje 2014–2016 metais, vartotojų apsaugos bylų nagrinėjimo terminas pirmojoje instancijoje buvo 
vidutiniškai apie 220 dienų 2015–2016 metais, be to, Lietuva pagal bylų išnagrinėjimo greitį priskiriama 
prie vienai iš greičiausiai nagrinėjančių civilines bylas šalių (pavyzdžiui, palyginti su Slovakija, kur vidutinis 
civilinės bylos išnagrinėjimo terminas pirmojoje instancijoje yra apie 500 dienų). Todėl viešųjų pirkimų 
bylų vidutinis nagrinėjimo terminas – 60 dienų, atsižvelgiant į minėtus duomenis, iš tiesų yra labai 
trumpas. Ypač viešųjų pirkimų bylos operatyvumą pabrėžia vartotojų ginčų nagrinėjimo terminas, kai 
vartotojų ginčai iš esmės preziumuojami būti paprastesni, susiję su mažesnėmis ginčo sumomis, ne tokie 
sudėtingi ir pan. 
  
Aukščiau nurodyti duomenys rodo, kad viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimas pirmosios ir apeliacinės 
instancijos teismuose tapo akivaizdžiai operatyvesnis. Šie duomenys ypač svarbūs, atsižvelgiant į tai, kad 
šiuo laikotarpiu apygardų teismų bei Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų skaičius nors ir svyravo kasmet, 

                                                 
150 Šaltinis: NTA skelbiama Teismų veiklos statistinė analizė. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-

ir-ziniasklaidai/statistika/4641>. Kitų metų nėra galimybės palyginti dėl duomenų trūkumo. 
151 Atkreiptinas dėmesys, jog 2016 m. ES teisingumo rezultatų suvestinėje buvo pateikti duomenys ir dėl viešųjų pirkimų 

bylų. Ši sritis, kaip ir kitos specialios sritys, buvo parinktos atsižvelgiant į jos reikšmę vieningai rinkai, ekonomikai ir 

bendrai verslo aplinkai. Tačiau vėlesnių metų dokumentai (nei 2017 m., nei 2018 m.) duomenų apie viešųjų pirkimų bylų 

nagrinėjimą nepateikia iš esmės nepaaiškinant tokios panaikinimo priežasties. Todėl nors būtų labai naudinga tokia 

informacija šio Tyrimo tikslais, tačiau 2016 m. duomenimis nėra pagrindo remtis ir daryti apibendrinančių išvadų. Be to, 

2016 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė taip pat pasižymėjo tik lakoniškais duomenimis, jame buvo numatyta, kad 1 

ES valstybių narių duomenys parodė, jog 2013–2014 m. ES vidutinė viešųjų pirkimų bylų trukmė kasacinėje instancijoje 

buvo mažiau nei metai – 268 dienos.  

 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/4641
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/4641
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tačiau iš esmės nekito (11 lentelė. Teisėjų skaičius apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme 
2010–2016 m.), teismų finansavimas taip pat iš esmės nekito, o viešųjų pirkimų bylų skaičius didėjo 
(12 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų skaičius). Išnagrinėtų viešųjų pirkimų bylų skaičius 2006–2015 m. 
laikotarpiu augo nuo 2 iki 5 proc. ir vidutiniškai sudarė apie 3,7 proc. nuo bendro pirmosios instancijos 
teismuose išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus152 (13 lentelė. Teismuose išnagrinėtų viešųjų pirkimų bylų 
2006–2015 m. dinamika palyginti su bendruoju bylų skaičiumi). Taigi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
trukmės efektyvumas buvo pasiektas turint tuos pačius žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 
 
11 lentelė. Teisėjų skaičius apygardų teismuose ir Lietuvos apeliaciniame teisme 2010–2016 m.*  
 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Apygardų teismai 
 

 156 159 161 151 158 159 

Lietuvos apeliacinis 
teismas 

 30 33 31 32 30 33 

* Duomenų šaltinis: NTA skelbiama Teismų veiklos statistinė analizė. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/4641>. 
 
12 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų skaičius* 
 

 2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m. 

2009 
m. 

2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

Iš viso 

Pirmojoje 
instancijoje 

102 142 116 225 398 383 353 365 321 320 362** 2725 

Apeliacinėje 
instancijoje 

40 51 44 100 191 233 171 106 138 118 ND 1192 

Viešųjų 
pirkimų 
dalis 
apeliacinės 
instancijos 
teisme, 
procentais  

39,2% 35,9% 37,9% 44,4% 48,0% 60,8% 48,4% 29,0% 43,0% 36,9% - 43,7% 

* Duomenų šaltinis: Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2015 m. Prieiga per 
internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 

** Šis skaičius į bendrą skaičių neįtrauktas, nes nėra duomenų apie apeliacinę instanciją. 

 
13 lentelė. Teismuose išnagrinėtų viešųjų pirkimų bylų 2006–2015 m. dinamika palyginti su bendruoju 
               bylų skaičiumi* 

 

 2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m. 

2009 
m. 

2010 
m. 

2011 m. 2012 
m. 

2013 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

Bendras pirm. 
instancijos 
teismuose 
išnagrinėtų 
civilinių bylų 
skaičius 

4237 4091 5690 10341 10653 9903 7625 7064 6877 6592 ND 

Iš jų – viešųjų 
pirkimų bylų 
skaičius  

102 142 116 225 398 383 353 365 321 320 ND 

Iš jų – viešųjų 
pirkimų bylų 
dalis, proc.  

2,4% 3,5% 2,0% 2,2% 3,7% 3,9% 4,6% 5,2% 4,7% 4,9% ND 

* Duomenų šaltinis: Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2015 m. Prieiga per 

internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 
 
Tai, kad 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu 
Nr. XI-1480 įtvirtinti CPK pakeitimai dėl viešųjų pirkimų bylų ypatumų daro teigiamą įtaką civilinės 

                                                 
152  Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas 2015 m. Prieiga per internetą: 

<https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
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justicijos veiksmingumui pagal našumo kriterijų, pagrindžia ir viešųjų pirkimų bylų vidutinės nagrinėjimo 
trukmės pagal įstatymo nustatytą terminą analizė laikotarpiu 2006–2015 m. (žr. 10 lentelę. Viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo trukmė). Akivaizdu, kad apie 51 proc. viešųjų pirkimų bylų yra išnagrinėjama per 
įstatymo nustatytą 60 dienų terminą pirmojoje instancijoje (šiuo atveju neskaičiuojami 2009–2011 metai, 
kai buvo nustatytas 45 dienų bylų išnagrinėjimo terminas pirmojoje instancijoje, o duomenų dėl 60 dienų 
termino atitikmens VPT nepateikia) ir apie 42 proc. apeliacinėje instancijoje skaičiuojant 2012–2016 metų 
laikotarpiu (tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. buvo išskirtiniai ir tik 22 proc. bylų buvo išnagrinėta 
per įstatymo nustatytą terminą, tad neskaičiuojant šių metų, kurie nagrinėti atskirai, apeliacinėje 
instancijoje 49 proc. bylų buvo išnagrinėta per įstatymo nustatytą 45 dienų terminą). Šis viešųjų pirkimų 
bylų išnagrinėjimo per įstatymo nustatytą terminą procentas apeliacinėje instancijoje akivaizdžiai pakilo 
palyginti su 2009–2011 metų laikotarpiu.  
 
Pateikta analizė atskleidžia, kad 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir 
papildymo įstatymu Nr. XI-1480 įtvirtinti CPK pakeitimai viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo reguliavimo 
srityje padarė reikšmingą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui našumo požiūriu. Tačiau įstatymo leidėjo 
tikslas CPK pakeitimais viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo reguliavimo srityje buvo pasiektas tik iš dalies, 
įvertinus tai, kad tik dalis bylų (nors ir reikšminga) yra išnagrinėjama per įstatymo nustatytą terminą. Kita 
vertus, palyginus vidutinę viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo trukmę kartu tiek pirmojoje instancijoje, tiek 
apeliacinėje instancijoje su teorine viešųjų pirkimo bylos nagrinėjimo trukme (9 paveikslėlis), matyti, kad 
laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2015 m. bendras vidutinis viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo terminas niekada 
neviršijo teorinės viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo 134 dienų trukmės (žr. 10 lentelę). Minimali bendra 
vidutinė viešųjų pirkimų bylos išnagrinėjimo trukmė buvo 119 dienų (2013 m.), o maksimali – 128 dienos 
(2014 m.).   
 
Kita vertus, VPT vykdoma viešųjų pirkimų bylų stebėsena, o ypač duomenys apie viešųjų pirkimų bylų 

išnagrinėjimo procentą pagal nustatytą 60 d. terminą pirmojoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje per 
45 d. terminą (10 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmė), atskleidžia ir kitą aiškiai matomą 
tendenciją – esamas reguliavimas jau padarė maksimalų poveikį viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
operatyvumui ir vargiai įmanoma pasiekti, kad žymiai daugiau bylų būtų išnagrinėta per įstatymo nustatytą 
terminą.  
 
Manytina, kad situacija nesikeis ir po 2018 m. sausio 1 d. įvykusios teismų reformos, nes nei apygardų 
teismai, nei Lietuvos apeliacinis teismas nebuvo reformos objektas. Kaip matyti iš šio Tyrimo 6 priedo 
(6 priedas. Viešųjų pirkimų bylų skaičius atskiruose apygardų teismuose), daugiausia viešųjų pirkimų bylų 
gauna ir išnagrinėja Vilniaus apygardos teismas, jam vidutiniškai tenka apie 46 procentus visų viešųjų 
pirkimų bylų našta. Todėl atrodytų, kad galima kelti prielaidą, jog tam tikrų organizacinių veiksmų 
atlikimas vien tik Vilniaus apygardos teisme galėtų papildomai prisidėti prie greitesnio viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo ir CPK pakeitimų, susijusių su viešaisiais pirkimais, tikslo pasiekimo. Tačiau pradiniai 
statistiniai duomenys rodo, kad tai nebūtų taip paprasta. Šiame teisme yra ir daugiausia teisėjų iš visų 
apygardų teismų, pvz., iš apygardų teismų interneto puslapių galima spręsti, kad šiuo metu civilinių bylų 
skyriuose dirba: Vilniaus apygardos teisme 34 teisėjai, Kauno apygardos teisme 18 teisėjų, Klaipėdos 
apygardos teisme 13 teisėjų, Panevėžio apygardos teisme 8 teisėjai, Šiaulių apygardos teisme 8 teisėjai. Jei 
viešųjų pirkimų bylų skaičių, tenkantį apygardos teismui, padalyti iš šio teisėjų skaičiaus (preziumuojant, 
kad teisėjų skaičius kiekvienais metais buvo tas pats), vienam teisėjui tenkantis viešųjų pirkimų bylų 
skaičius ne visada bus didžiausias Vilniaus apygardos teisme, pavyzdžiui, pateikiami 2015, 2016 ir 2017 
metų skaičiavimai (14 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų krūvis, tekęs vienam teisėjui apygardų teismuose 2015–
2017 metais), kurie rodo, kad, pavyzdžiui, 2017 m. Šiaulių apygardos teismo teisėjams teko didžiausias 
viešųjų pirkimų bylų krūvis, o 2015 m. – Kauno apygardos ir Šiaulių apygardos teismams. Taigi, norint 
pasiekti bent šiek tiek greitesnį bylų išnagrinėjimo rezultatą taikant organizacines priemones, reikia 
įvertinti daugelį dalykų – kitų civilinių bylų kiekį, teisėjų krūvį, bylų (tiek visų civilinių bylų, tiek viešųjų 
pirkimų konkrečiai) sudėtingumo aspektus, kt. aplinkybes ir tik tuomet svarstyti, ar organizacinėmis 
priemonėmis galima būtų padidinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo našumą nepaneigiant viešųjų 
pirkimų (o ir kitų civilinių bylų) nagrinėjimo kokybės. 



Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
84 

14 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų krūvis, tekęs vienam teisėjui apygardų teismuose 2015–2017 metais 

 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Vilniaus apygardos 
teismas 

3,7 4,97 5,03 

Kauno apygardos teismas 4,5 4,22 4,22 

Klaipėdos apygardos 
teismas 

3,8 3,77 3,77 

Panevėžio apygardos 
teismas 

3,13 2,75 4,25 

Šiaulių apygardos teismas 4,5 4,5 6,87 

 

Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad jau šiuo metu respondentai (asmenys, dirbantys teismuose) nurodė, 
kad, priėmus 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 
įstatymą Nr. XI-1480, teismuose buvo imtasi organizacinių priemonių viešųjų pirkimų bylų greitesniam 
išnagrinėjimui. Nors respondentai nepatikslino, kokios konkrečiai organizacinės priemonės buvo 
taikomos, tačiau, atsižvelgiant į respondentų atsakymus dėl teisėjų ir teisėjų padėjėjų specializacijų, 
manytina, kad viena iš priemonių buvo būtent teisėjų ir teisėjų padėjėjų specializacijų nustatymas. Kartu 
iš respondentų atsakymų matyti, kad ne visuose apygardų teismuose egzistuoja tokia specializacija, nes 
mažesniame teisme ją sudėtingiau ar net beveik neįmanoma nustatyti. Tačiau, kaip nurodė respondentai, 
pvz., Lietuvos Aukščiausiajame Teisme net 6 teisėjai specializuojasi nagrinėti viešųjų pirkimų bylas, 
daugiausia sudaromos specializuotos viešųjų pirkimų bylas nagrinėjančios kolegijos, beveik pusė viešųjų 
pirkimų bylų nagrinėjama skubos tvarka. Taigi, yra pagrindo teigti, kad teismuose rodomas tinkamas 
dėmesys šių bylų nagrinėjimo našumui užtikrinti. 
 
Išvadą, kad esamas reguliavimas jau padarė maksimalų poveikį viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
operatyvumui, patvirtina ir aukščiau nurodytas viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo vidutinės trukmės 
palyginimas su kitų civilinių bylų vidutine bylų nagrinėjimo trukme. Taigi akivaizdu, kad šiuo metu beveik 
nėra prielaidų kelti tikslą viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus sutrumpinti dar labiau, pvz., iki 45 
dienų pirmojoje instancijoje, kaip buvo numatyta 2008–2011 metų laikotarpiu iki 2011 m. CPK 
pakeitimo. Kita vertus, VPT vykdoma viešųjų pirkimų bylų stebėsena rodo, jog siekiant nustatyti, kokios 
dar įmanomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo (įskaitant ir viešųjų pirkimo ginčo nagrinėjimo ne 
teismo tvarka) veiksmingumo priemonės, įskaitant ir organizacines priemones, turi būti atlikta kokybinė 
viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo analizė. Pavyzdžiui, turėtų būti išnagrinėtos viešųjų pirkimų bylos, kurių 
nagrinėjimo terminai maksimaliai užtruko, išnagrinėjamos priežastys, dėl kurių buvo atmesti ieškiniai ar 
patenkinti tik iš dalies, dėl kokių priežasčių bylos buvo nutrauktos arba ieškiniai palikti nenagrinėti. 
Viešųjų pirkimų bylų rezultato analizė (15 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų analizė pagal rezultatą) rodo, kad 
atmestų ieškinių skaičius procentais nuo visų bylų skaičiaus laikotarpiu nuo 2011 m. iki 2014 m. buvo 
apie 50 proc. ir netgi jį viršijo. Nors 2015 m. matyti, kad tokių bylų yra tik apie 35 procentus, visgi šis 
rodiklis vertas dėmesio ir turėtų būti išanalizuotas išsamiau. Palyginti su bendruoju ieškinių 
patenkinamumo rodikliu civilinėse bylose (16 lentelė. Ieškinių (ginčo teisena) patenkinamumo civilinėse 
bylose procentas), rodiklis viešųjų pirkimų bylose neatrodo gąsdinantis, tačiau išsami viešųjų pirkimų bylų 
analizė galėtų atskleisti, kiek šis rodiklis yra susijęs su piktnaudžiavimu teise elementais, teismų praktikos 
nenuspėjamumu ar kitomis priežastimis. Ieškinių atmetimo priežastingumo analizė svarbi kartu su viešųjų 
pirkimų nutraukimo ir ieškinio palikimo nenagrinėtu analize. Viešųjų pirkimų bylos nutrauktos arba 
ieškiniai palikti nenagrinėti, pavyzdžiui, 2015 m. 44 bylos iš 320, 2014 m. 45 bylos iš 321, 2013 m. 41 byla 
iš 325, 2012 m. 60 bylų iš 344 (žr. 15 lentelę. Viešųjų pirkimų bylų analizė pagal rezultatą). 

 
15 lentelė. Viešųjų pirkimų bylų analizė pagal rezultatą* 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ieškinys 
patenkintas 

- - - 23 39 30 40 32 41 - 

Ieškinys 
patenkintas 
iš dalies 

- - - 29 24 16 27 25 27 - 

Iš viso: - - - 52 63 46 67 57 68 - 
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Ieškinys 
atmestas 

- - - 134 176 185 196 173 114 - 

Bendras 
viešųjų 
pirkimų 
bylų 
skaičius** 

 
- 

 
- 

 
- 

 
387 

 
378 

 
344 

 
325 

 
321 

 
320 

 
- 

Procentinė 
reikšmė 
atmestų 
ieškinių 
visame 
viešųjų 
pirkimų 
bylų 
skaičiuje 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34,6 % 

 
47,0 % 

 
53,7 % 

 
60,0 % 

 
53,8 % 

 
35,6 % 

 
- 

Byla 
nutraukta* 

- - - 74 50 35 25 27 28 - 

Ieškinys 
grąžintas 
ieškovui 

- - - 23 18 8 2 2 10 - 

Ieškinys 
paliktas 
nenagrinėtas 

- - - 68 46 25 16 18 16 - 

 
* Duomenų šaltinis: Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymas. Prieiga per internetą: 
<https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 
** Pateiktas VPT nagrinėtų bylų skaičius. 
*** Bylos nutraukimo, patvirtinus taikos sutartį, statistika į šį skaičių neįtraukta.  
 
16 lentelė. Ieškinių (ginčo teisena) patenkinamumo civilinėse bylose procentas 

 
 

 2006 
m. 

2007 
m. 

2008 
m. 

2009 
m. 

2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2014 
m. 

2015 
m. 

2016 
m. 

2017 
m. 

Ieškinys 
patenkintas 

48,31 50,48 50,33 53,52 56,60 54,81 56,95 58,16 59,35 60,04 63,53 62,89 

Ieškinys 
patenkintas 
iš dalies 

19,42 16,28 16,91 15,22 16,78 19,29 18,97 18,45 19,38 20,99 17,12 14,16 

 

 

Minėta viešųjų pirkimų bylų išsami analizė, be kita ko, padėtų nustatyti ne tik ar ir kiek yra 
piktnaudžiaujama viešųjų pirkimų bylų procesu, bet ir padėtų nustatyti, ar įmanoma imtis kokių nors 
priemonių šiam piktnaudžiavimui sumažinti nepaneigiant asmens teisės ginti savo teises teisme. Ypač 
svarbi tokia analizė viešųjų pirkimų atžvilgiu, nes tiekėjų kreipimasis į teismą ir pasiryžimas ginti savo 
teises, be kita ko, užtikrina ir viešųjų pirkimų atvirumą, skaidrumą ir sąžiningumą, o tai ir yra pagrindinis 
viešųjų pirkimų tikslas ir viešasis interesas. Tuo labiau kad viešųjų pirkimų bylų skaičius, palyginti su 
atliekamų pirkimų skaičiumi, yra ganėtinai mažas. Netgi įvertinus tai, kad viešųjų pirkimų ginčai iš esmės 
kyla tik tarptautiniuose ir supaprastintuose pirkimuose, viešųjų pirkimų bylų skaičius, palyginti su 
organizuojamų viešųjų pirkimų skaičiumi, neatrodo labai didelis: vidutiniškai 5,5 procento tarptautinių 
viešųjų pirkimų ir 2,2 procento supaprastintų pirkimų atvejais yra kreipiamasi į teismą (žr. 5 priedą. Viešųjų 
pirkimų skaičiaus ir viešųjų pirkimų bylų palyginimas). Todėl bet koks CPK keitimas, išsamiai 
neišanalizavus situacijos, gali ne tik pakenkti viešųjų pirkimų bylų efektyvumui, bet ir viešųjų pirkimų 
skaidrumui, sąžiningumui ir atvirumui. Be kita ko, būtina svarstyti ir organizacinių priemonių taikymą, 
pavyzdžiui, rekomendacijų, konsultacijų ir pan., tinkamo viešųjų pirkimų planavimo, pavyzdžiui, 
planuojant pirkimus numatyti (rezervuoti) laiką galimam ginčų sprendimui žinant viešųjų pirkimų bylų 
vidutinį išnagrinėjimo terminą.     
 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
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Tyrimo 6 priede (žr. 6 priedą. Viešųjų pirkimų bylų skaičius atskiruose apygardų teismuose) yra pateikiamas 
neišnagrinėtų viešųjų pirkimų bylų likutis ir viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo rodiklis 2009–2017 metais. 
Nors viešųjų pirkimų bylų likutis nėra tolygiai mažėjantis (tai sumažėja, tai padidėja), tačiau bendrai imant 
galima teigti, kad jis linkęs mažėti. Devynerių metų laikotarpiu penkerius metus viešųjų pirkimų bylų 
išnagrinėjimo rodiklis buvo daugiau nei 100 procentų, dvejus metus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo 
rodiklis buvo artimas 100 procentų. Įvertinus tai, kad mažiausias viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo 
rodiklis buvo tik 2009 metais, o vėliau daugiausia viršijo 100 procentų, darytina išvada, kad iš esmės 
Lietuvos teismai gali per metus išnagrinėti tiek viešųjų pirkimų bylų, kiek jų gauna. Kita vertus, didėjant 
viešųjų pirkimų bylų skaičiui, kyla dar didesnė rizika viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo kokybei. Pirmiau 
nurodyti argumentai ir viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo rodiklis leidžia spręsti, kad didžiausias dėmesys 
jau turi būti skiriamas ne viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo našumui padidinti, bet viešųjų pirkimų bylų 
išnagrinėjimo kokybei, ypač įvertinus tai, kad dauguma respondentų mano, kad teismų praktika viešųjų 
pirkimų bylose nėra nuspėjama (šio Tyrimo 3.1.3.1 poskyris).   
    
Iš pirmiau nurodyto priedo (6 priedas. Viešųjų pirkimų bylų skaičius atskiruose apygardų teismuose) matyti, 
kad jau 2011 metais pagerėjo viešųjų pirkimų bylų rodiklis ir nebuvo taip, kad jis drastiškai kiltų ar tolygiai 
keistųsi didėjimo prasme, todėl iš šios statistikos negalima daryti vienareikšmės išvados, kad 2011 m. CPK 
pakeitimai viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo srityje tiesiogiai prisidėjo prie viešųjų pirkimų bylų rodiklio 
gerinimo. Tuo labiau kad ir dauguma respondentų nemano ar neturi nuomonės dėl to, jog 2011-06-21 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 įtvirtinti 
CPK pakeitimai viešųjų pirkimų nagrinėjimo srityje prisidėjo prie greitesnio viešųjų pirkimų bylų 
išnagrinėjimo. Tokiu būdu nustatyti, ar šie pakeitimai prisidėjo prie viešųjų pirkimų bylų rodiklio 
gerinimo, galima būtų tik ištyrus pagal „kas būtų, jei nebūtų“ scenarijų. Tačiau tokio scenarijaus tyrimas 
šiuo atveju būtų labai sudėtingas, imlus laikui ir abejotina, ar pateiktų vienprasmiškas išvadas. Šio Tyrimo 
autorės, atsižvelgdamos į kitus šiame Tyrime nurodytus duomenis, o ypač tai, kad po šių pakeitimų 
drastiškai sumažėjo žodinių procesų skaičius viešųjų pirkimų bylose, ryškiai sutrumpėjo viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo terminai, daro išvadą, kad yra pakankamai pagrindo teigti, jog 2011-06-21 Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 įtvirtinti CPK 
pakeitimai viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo srityje kartu su teismuose taikytomis organizacinėmis 
priemonėmis prisidėjo prie viešųjų pirkimų bylų rodiklio gerinimo. 

 
 

3.3. Apeliacinio proceso instituto pakeitimų įtaka civilinio proceso 

veiksmingumui  

3.3.1. Apeliacijos vieta civilinės justicijos sistemoje ir jos reikšmė civilinės justicijos 
veiksmingumo vertinimo kontekste 
 
Tinkamai funkcionuojanti apeliacinė instancija yra viena iš veiksmingos civilinės justicijos sąlygų. 
Apeliacijos funkciją Lietuvoje vykdo 6 teismai – 5 apygardų teismai ir Lietuvos apeliacinis teismas. Teisės 
į apeliaciją svarba akcentuojama tiek tarptautinėse rekomendacijose, tiek valstybių nacionalinių teismų 
praktikoje, jos įtaka asmens požiūriui į teismo proceso teisingumą pažymima psichologų, tyrinėjančių 
teismo procesą, moksliniuose darbuose153.  
 
Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teisė į kokybišką apeliaciją yra sudėtinė, privaloma civilinės justicijos 
dalis. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, teismų 
instancinė sistema suponuoja tai, kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad 
bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigto specializuoto pirmosios 

                                                 
153  Žr., pvz., Justickis V., Valickas G. Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Vilnius: Mykolo 

Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 
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instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui 
(2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. lapkričio 27 d., 2007 m. spalio 
24 d. nutarimai). Įstatyme turi būti ne tik įtvirtinta pati proceso šalies teisė apskųsti pirmosios instancijos 
teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui, bet ir nustatyta tokia apskundimo 
tvarka, kuri leistų aukštesnės instancijos teismui ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas; 
priešingu atveju būtų nukrypta nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeista asmens konstitucinė 
teisė į tinkamą teismo procesą (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d. 
nutarimai); minėtas žemesnės instancijos teismų klaidų ištaisymas ir su tuo susijęs kelio neteisingumui 
užkirtimas yra atitinkamos bylos šalių ir visuomenės apskritai pasitikėjimo ne tik atitinkamą bylą 
nagrinėjančiu bendrosios kompetencijos teismu, bet ir visa bendrosios kompetencijos teismų sistema 
conditio sine qua non (būtina sąlyga) (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Pirmosios 
instancijos teismo baigiamojo akto apskundimo instituto paskirtis yra ne tik teisinėn atsakomybėn 
patraukto asmens (nuteistojo) teisių, bet ir kitų asmenų, inter alia, nukentėjusiojo, teisių ir teisėtų interesų, 
taip pat viešojo intereso, valstybės teisinės tvarkos gynimas ir apsauga (Konstitucinio Teismo 2008 m. 
sausio 24 d. nutarimas). LAT praktikoje taip pat pabrėžiama, kad įstatyme turi būti įtvirtinta ne tik proceso 
šalies teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos 
teismui, bet ir nustatyta tokia apskundimo tvarka, kuri leistų aukštesnės instancijos teismui ištaisyti galimas 
pirmosios instancijos teismo klaidas154.  
 
Kita vertus, kalbėdami apie apeliacijos teisę ir apeliacinį procesą šiandien, negalime pamiršti, kad EŽTK 
6 straipsnis, be kita ko, garantuoja kiekvienam asmeniui teisę į bylos išnagrinėjimą per protingą terminą. 
Įstatymo leidėjo pareiga yra taip organizuoti apeliacijų sistemas, kad jos nelemtų šios teisės pažeidimo. 
 
Bendrąjį civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo našumo rodiklį apeliacinio proceso reguliavimo 
ypatumai veikia keliais aspektais, visų pirma tam tikros normos gali įvesti ribojimus apeliacijai ir taip būtų 
sumažintas apeliacinių bylų kiekis ir atitinkamai sutrumpinta apeliacinių bylų išnagrinėjimo trukmė. O tai, 
per kiek laiko išnagrinėjama apeliacinė byla, daro įtaką bendrai civilinės bylos nagrinėjimo trukmei (jei 
paduotas apeliacinis skundas, sprendimas neįsiteisėja, kol bylos neišnagrinėja apeliacinė instancija). Šiai 
įtakai atskleisti reikia stebėti ir vertinti tokius rodiklius: apeliacijos normą, sėkmingų apeliacijų skaičių bei 
apeliacinio proceso trukmę.   
 
Apeliacijos norma – apeliacinių bylų skaičiaus palyginimas su pirmosios instancijos bylų skaičiumi (angl. 
Appeal rate). Atkreiptinas dėmesys, kad, norint tiksliai apskaičiuoti šį rodiklį, įskaityti reikėtų tik tokias 
pirmosios instancijos bylas, kuriose apeliacija yra galima. Šiuo metu Lietuvos teismų sistemos apžvalgose 
tikslūs apeliacijos normos apskaičiavimai nėra pateikiami. Tačiau, sistemiškai įvertinus, pavyzdžiui, 
2017 m. Lietuvos teismų sistemos apžvalgos skiltyje „Teismo sprendimų stabilumas“ pateiktus duomenis, 
matyti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimų stabilumo rodiklis (kuris tiesiogiai susijęs su 
apeliacijos norma) yra skaičiuojamas vertinant, kiek procentų apeliacinėje instancijoje patenkintų ar 
pakeistų teismo sprendimų skaičius sudaro nuo visų išnagrinėtų civilinių bylų (o ne tik nuo tų, kuriose 
galima apeliacija), ir nurodoma, kad jo dydis yra 0,92 proc.155. Tačiau apeliacijos normą skaičiuojant 
lyginant apeliacinių skundų skaičių su visų išnagrinėtų bylų skaičiumi gautume netikslius duomenis156, nes 
statistiką iškreiptų tos civilinės bylos, kuriose priimti sprendimai apskritai negali būti skundžiami 
apeliacine tvarka (ir todėl jos niekaip neparodytų proceso dalyvių pasitikėjimo pirmosios instancijos 

                                                 
154 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-622/2013.  
155 Konkrečiai nurodoma: „Civilinėse bylose išnagrinėti 5 108 skundai dėl teismų priimtų sprendimų, iš jų 1 798 atvejais 

teismo sprendimas buvo pakeistas arba panaikintas – tai sudaro apie 35,2 proc. apskųstų civilinių bylų ir apie 0,92 proc. 

visų išnagrinėtų civilinių bylų.“ 2017 m. Teismų veiklos apžvalga, 18 psl. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>. 
156 Skaičiuojant tokiu būdu 2017 m. apeliacijos norma gautųsi itin maža: tik 2,6 proc. (2017 m. Teismų veiklos apžvalgoje 

pateiktais duomenimis, 2017 metais buvo išnagrinėtos iš viso 196 439 civilinės bylos bei išnagrinėti 5 108 skundai dėl 

teismų priimtų sprendimų, žr. 2017 m. Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>). Todėl kyla abejonių, ar tokiu būdu 

apskaičiuojama apeliacijos norma atspindi realią padėtį.   

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf
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teismo sprendimais laipsnio). Atitinkamai rekomenduotina ateityje tikslinti civilinių bylų išnagrinėjimo 
statistinių duomenų rinkimo ir vertinimo metodiką, įtraukiant tikslų apeliacinės normos apskaičiavimą ir 
apeliacinių skundų skaičių lyginant tik su tokių pirmosios instancijos bylų, dėl kuriose priimtų sprendimų 
yra galima apeliacija, skaičiumi. Taip pat pabrėžtina, kad politikos formuotojams vertinant šį rodiklį reikia 
lyginti keleto pastarųjų metų duomenis, nes vienų metų rezultatus gali stipriai paveikti išoriniai ar laikini 
veiksniai.  
 
Sėkmingų apeliacijų skaičius – apeliacijų, kai pirmosios instancijos teismo sprendimas nepakeistas, 
dalis bendrame apeliacijų skaičiuje (rodiklis išvedamas sėkmingų apeliacijų skaičių padalijus iš bendro 
išnagrinėtų apeliacijų skaičiaus per nustatytą laikotarpį).   
 
Lietuvoje sėkmingų apeliacijų rodiklis yra gana didelis: civilinėse bylose išnagrinėti 5 108 skundai dėl 
teismų priimtų sprendimų, iš jų 1 798 atvejais teismo sprendimas buvo pakeistas arba panaikintas, tai 
sudaro 35,2 proc. apskųstų civilinių bylų157.  
 
Taip pat rekomenduojama šiuos rodiklius (apeliacijos normą ir sėkmingų apeliacijų skaičių) vertinti kartu, 
kad būtų išvengta nepagrįstų išvadų. Tokiu būdu kokybės kriterijui svarbu abiejų šių rodiklių bendras 
vertinimas: kiek pateikta apeliacijų ir kiek iš jų būta sėkmingų158. 
 
Apeliacinio proceso trukmė. NTA duomenimis, 2017 metais Lietuvoje vidutiniškai bylos nagrinėjimo 
trukmė apygardų teismuose apeliacine tvarka buvo 120 dienų (palyginimui 2016 m. buvo 107 dienos, 
2015 m. – 152), Lietuvos apeliaciniame teisme – 180 dienų (2016 m. – 190, 2015 m. – 191 diena159). 
CEPEJ 2018 metais atlikto Europos Tarybos valstybių narių proceso apeliacinės instancijos ir 
aukščiausiuosiuose teismuose trukmės tyrimo duomenimis, sprendžiant pagal bylos nagrinėjimo trukmę, 
Lietuvos situacija neatrodo bloga. Tačiau dera pastebėti, kad vadinamasis clearance rate visose Baltijos 
valstybėse buvo mažiau nei 100 proc., o tai reiškia, kad bylų apeliacinės instancijos teismuose per metus 
gaunama daugiau, nei jų išnagrinėjama. Tai rodo, kad proceso trukmės ir apeliacinės instancijos teismų 
krūvio mažinimo problema Lietuvai išlieka aktuali. 
 
Žvelgiant istoriškai, iki 2008 metų bylų išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teismuose trukmės 
problemos iš esmės nebuvo. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teisme, kuriame bylų srautai yra didžiausi 
tarp visų apygardų teismų, 2000 metais civilinės bylos pagal apeliacinius skundus buvo išnagrinėjamos 
vidutiniškai per 28 dienas, 2004 metais – per 60 dienų, 2007 metais – per 90 dienų. Ypač bylų srautai 
apeliacijoje išaugo prasidėjus ekonominiam nuosmukiui – nuo 2008 metų iki 2013 metų.   
 
Nepaisant to, kad buvo imtasi organizacinių priemonių – gerokai padidintas išnagrinėjamų bylų krūvis 
kiekvienam teisėjui, padidintas teisėjų skaičius tiek apygardų teismuose, tiek Lietuvos apeliaciniame teisme 
– bylų išnagrinėjimo apeliacine tvarka terminai vis ilgėjo (Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 metų 
pradžioje bendros kategorijos civilinių bylų pagal apeliacinius skundus išnagrinėjimo trukmės vidurkis 
nuo gavimo teisme dienos sudarė net 18 mėnesių, pagal atskiruosius skundus – 6 mėnesis ir daugiau, 
panašios bylų išnagrinėjimo trukmės ilgėjimo tendencijos buvo ir apygardų teismuose, o gaunamų bylų 
skaičius vis dar augo). Reaguojant į susiklosčiusią situaciją nuo 2011 metų ir buvo imtasi esminių civilinio 
proceso reformų, siekiant paspartinti civilinių bylų išnagrinėjimo terminus (įskaitant ir apeliacinėje 
instancijoje).  
 

                                                 
157 2017 m. Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>.  
158  CEPEJ-GT-QUAL group, working paper “Measuring the Quality of Judicial Services”. Prieiga per internetą: 

<https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-measuring-the-/1680747548>. 
159 2017 m. Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>.  
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Apibendrinant aukščiau minėtus rodiklius pažymėtina, kad civilinės justicijos veiksmingumo vertinimas 
pasitelkiant našumo rodiklius (apeliacinių skundų kiekius ir pan.) neturi būti tapatinamas su prasta 
pirmosios instancijos teismų darbo kokybe. Reikia turėti omenyje, kad apeliaciniai skundai gali būti 
paduodami ne tik tais atvejais, kai šalis įsitikinusi, kad pirmosios instancijos teismas padarė fakto ar teisės 
klaidų, bet ir dėl išimtinai taktinių sumetimų, siekiant atitolinti pirmosios instancijos teismo sprendimo 
įsiteisėjimo momentą160. Neretai būtent šis siekis tampa tuo „butelio kakliuku“, su kuriuo nesusidorojus 
didėja apeliacinių bylų skaičiai ir atitinkamai nukenčia našumo rodikliai. Pasaulyje šiuo metu matyti 
tendencija gerinti aukštesnės instancijos teismų darbo našumą (bylų išnagrinėjimo greitį, gebėjimą 
susidoroti su bylų krūviais ne tik imantis civilinio proceso teisės ar organizacinių reformų, bet panaikinant 
paskatas kreiptis į aukštesnės instancijos teismus ir mažinti „bylinėjimosi mentalitetą“ (didinant žyminius 
mokesčius, įvedant alternatyvius ginčo nagrinėjimo būdus), siekiant, kad apeliacinės instancijos teismus 
pasiektų tik tikrai sudėtingos bylos.  
 

3.3.2. Konkrečių CPK normų, reguliuojančių apeliacinį procesą, pakeitimų tikslai ir įtaka 
civilinės justicijos veiksmingumui 
 

CPK pakeitimų įtaka civilinės justicijos veiksmingumui bus nagrinėjama tiek, kiek jie yra aktualūs 

atsižvelgiant į sprendinius priimant CPK pakeitimus dėl apeliacijos instituto. Apeliacinio proceso teisinis 

reguliavimas daro įtaką bendriems civilinės justicijos veiksmingumo vertinimo kriterijams: našumui ir 

kokybei.  

Našumo rodiklį, jau minėta, CPK pakeitimai dėl apeliacijos gali veikti, darydami įtaką civilinių bylų 
nagrinėjimo trukmei apeliacinėje instancijoje. Tačiau, kaip jau minėta, našumas nėra vienintelis svarbus 
kriterijus, ne mažiau svarbi yra ir civilinės justicijos kokybė. Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą 
yra konstatavęs, kad asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių 
asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų; kad įstatymų leidėjas pagal 
Konstituciją negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmuo, nepriklausomai nuo jo teisinio 
statuso, dėl savo pažeistų teisių negalėtų kreiptis į teismą ar ši jo teisė būtų suvaržyta; taip pat kad tokia 
teisinė situacija, kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine tvarka, nors 
pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija 
jos netoleruoja161. 
 
Kokybės kriterijų apeliacinio proceso reguliavimas daugiausia veikia, darydamas įtaką civilinės justicijos 
prieinamumui – teisminių paslaugų paklausos veiksniui. Nepagrįstų ar neproporcingų procedūrinių 
kliūčių apeliaciniame procese įtvirtinimas gali arba apskritai užkirsti kelią apeliacinių skundų ar atskirųjų 
skundų teikimui (taip kartu veiktų ir našumo rodiklį) arba netiesiogiai apriboti asmenų teisę į apeliaciją, 
apsunkinus kreipimosi galimybes ir galimybes visavertiškai dalyvauti procese ir išsakyti savo poziciją. Taigi 
nepagrįstų procedūrinių kliūčių pasinaudoti apeliacija nebuvimas yra tiesiogiai susijęs su teisminės 
gynybos prieinamumo rodikliu – ir itin svarbus vertinant atitiktį civilinės justicijos kokybės kriterijui.  
 
Tam tikri CPK pakeitimai gali daryti esminę įtaką tiek našumo, tiek kokybės kriterijams. Itin svarbu, kad 
nė vienas iš jų nebūtų pernelyg sureikšmintas ir vertinamas atsietai, nes greitas, bet nekokybiškas 
teisingumas neatitiktų civilinei justicijai keliamų tikslų bei visuomenės lūkesčių.  
 

                                                 
160 Šiuo aspektu žr. ir Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonės Nr. 11 (2008) dėl teismų sprendimų 

kokybės 74 paragrafą: „Tiek apeliacijų skaičius, tiek patenkintų apeliacijų skaičius gali būti laikomi objektyviai 

patikrinamais ir pakankamai patikimais kokybės rodikliais. Tačiau tai nebūtinai koreliuoja su sprendimų, dėl kurių 

pateikta apeliacija, kokybe. Sėkminga apeliacija gali būti ne daugiau nei kitoks sudėtingo teisės klausimo įvertinimas. O 

toks apeliacinio teismo teisėjo sprendimas taip pat galėtų būti panaikintas, jei byla būtų patekusi į kasacinę instanciją.“ 
161 Žr. Konstitucinio Teismo 2013 m. sausio 25 d., 2013 m. liepos 5 d., 2015 m. lapkričio 19 d., 2006 m. rugpjūčio 8 d., 

2007 m. sausio 31 d., 2010 m. liepos 2 d., 2013 m. liepos 3 d., 2014 m. balandžio 16 d. nutarimus.  
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Galima išskirti du pagrindinius 2002 m. CPK normų, reglamentuojančių apeliacinį procesą, pakeitimų 
blokus: 2011 m. pakeitimai162 ir 2016 m. pakeitimai163. Išsamiai išanalizavus praktines civilinio proceso 
reguliavimo problemas 2011 metais buvo sukurta nuosekli CPK pakeitimų sistema: naujai reglamentuoti 
apeliacijos ribų ir galimybės jas peržengti klausimai, įtvirtintas bylų nagrinėjimas apeliaciniame procese 
rašytinio proceso tvarka, atsitraukta nuo kolegialumo principo apeliacijoje ir kt. Naujų procesinių 
priemonių įtvirtinimas lėmė ir kai kurių svarbių apeliaciniam procesui nuostatų griežtesnį aiškinimą 
teismų praktikoje (apeliacijos ribos ir galimybė jas peržengti, draudimas apeliacijoje pateikti naujus 
įrodymus ir pan.). 2016 metų pakeitimais numatyta esminė civilinio proceso naujovė apeliacijoje – 
privalomo advokato dalyvavimo apeliacijoje institutas, apribojęs asmenų teisę patiems paduoti apeliacinį 
skundą. Iki šiol išsamus apeliacijos instituto pokyčių vertinimas, siekiant atsakyti į klausimą, ar šiais 
pokyčiais buvo pasiekti tikslai, keliami apeliacijai, nebuvo atliktas.  
 
Toliau glaustai bus aptarti naujieji 2011 m. ir 2016 m. apeliacijos reglamentavimo pakeitimai, siekiant 
išsiaiškinti, kokių tikslų įstatymų leidėjas siekė ir kaip jam pavyko, kokią įtaką atskiri apeliacinį procesą 
civiliniame procese reglamentuojančių nuostatų pakeitimai daro ar potencialiai gali daryti civilinės 
justicijos veiksmingumui. Ten, kur nuo pakeitimų atlikimo praėjo per mažai laiko, kad būtų galima daryti 
apibendrinančias išvadas (nepraėjo vertinimui reikalingas 3 metų laikotarpis), bei siekiant patobulinti 
vertinimo metodiką, bus identifikuojami kriterijai ir rodikliai, pagal kuriuos būtų galima vertinti ateities 
pakeitimų projektų pagrįstumą ir reikalingumą. 
 
3.3.2.1. Apeliacijos modelio ir CPK pakeitimų dėl rašytinio proceso prioriteto apeliacinėje instancijoje įtaka civilinės 
            justicijos veiksmingumui 
 
Vienas iš kiekvienos demokratinės teisinės valstybės tikslų yra tinkamo teisingumo sistemos, įskaitant ir 
procesą apeliacijos stadijoje, funkcionavimo ir kokybės užtikrinimas164. Tinkamas apeliacinis procesas ne 
tiek užtikrina teisės į teisminę gynybą asmenims realumą, kiek padidina šios gynybos teisinį efektyvumą, 
prisideda prie aukštesnių standartų teisinėje valstybėje įgyvendinimo165. 
 
Prieš aptariant CPK pakeitimus dėl rašytinio proceso prioriteto įtvirtinimo ir jų reikšmę, pirmiausia 
panagrinėsime vieną iš svarbiausių rašytinio proceso įvedimo prielaidų: ribotos apeliacijos koncepciją ir 
jos įtaką veiksmingumui. 
 
Teorijoje skiriami du apeliacijos modeliai – neribota apeliacija (novum judicium) ir ribota apeliacija (revisio 
prioris instantiae) 166 . Neribota apeliacija suprantama kaip bylos nagrinėjimo pakartojimas aukštesnės 
instancijos teisme, laikantis tų pačių pirmosios instancijos teismo procesą reglamentuojančių procesinių 
taisyklių ir iš esmės neribojant naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teisme. Ribota apeliacija 
suprantama kaip byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo 
vertinimas, skirtas ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas. Ribotos 
apeliacijos modelis savo pagrindine paskirtimi kur kas panašesnis į kasaciją nei į pirmosios instancijos 

                                                 
162 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 įtvirtinti 

pakeitimai. 
163 2016-11-08 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymu Nr. XII-2751 įtvirtinti pakeitimai. 
164 Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacija Nr. R(95)5 „Dėl apeliacijos sistemų ir 

procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“. 
165 Bolzanas D., Ambrasaitė-Balynienė G. Teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos ir jų raida 1918–

2018 m. // Lietuvos teisė 1918–2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos: mokslo studija / Autorių kolektyvas. 

Moksliniai redaktoriai: Vytautas Sinkevičius, Lyra Jakulevičienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018, p. 477. 
166 Praktikoje veikiantys atskirų valstybių apeliacijų modeliai dažniausiai turi abiejų modelių bruožų, tačiau pagal požiūrį 

į apeliacinio proceso paskirtį juos galima priskirti vienam arba kitam iš minėtų modelių. 
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teismo procesą, todėl jam būdingos kitokios, specifinės, proceso taisyklės, o naujų įrodymų pateikimas 
apeliacinės instancijos teisme draudžiamas arba ribojamas167.   
 
Nuo 1995 metų, kai į Lietuvos civilinio proceso teisę buvo grąžintos klasikinės teismų sprendimų 
kontrolės formos – apeliacija ir kasacija, apeliacinį procesą civiliniame procese reglamentuojančios 
nuostatos buvo ne kartą keičiamos, tobulinant procedūras bei ieškant optimaliausio apeliacijos modelio. 
Iš pradžių, remiantis tarpukario Lietuvos patirtimi, buvo perimtas visiškos (neribotos) apeliacijos modelis, 
galiojęs apie ketverius metus ir reiškęs, kad byla apeliacinėje instancijoje iš esmės buvo nagrinėjama 
pakartotinai, motyvuojant tai siekiu užtikrinti tinkamą asmens pažeistų teisių gynybą. Nuo 1999 m. sausio 
1 d. Lietuvoje buvo įvestas ribotos apeliacijos modelis, kuris išliko iki šių dienų, žinoma, su 
patobulinimais, atliktais priėmus naująjį 2002 m. Civilinio proceso kodeksą168. Tai pabrėžiama ir teismų 
praktikoje: „Lietuvos Respublikos CPK įtvirtintas ribotos apeliacijos modelis. Apeliacinis procesas nėra 
pirmosios instancijos teismo proceso pakartojimas.“169 
 
Ar Lietuva, pasirinkusi ribotos apeliacijos modelį, nuėjo teisingu keliu? Kokios tarptautinės tendencijos 
šiuo klausimu ir kaip apeliacijos modelio pasirinkimas susijęs su civilinės justicijos veiksmingumu? Tiek 
kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktika, tiek tarptautinės tendencijos rodo, kad šis pasirinkimas 
buvo sėkmingas ir prisidėjo stiprinant civilinės justicijos veiksmingumą. Konsultacinės Europos teisėjų 
tarybos 2004 m. Nuomonėje Nr. 6 „Dėl teisingo teismo proceso per įmanomai trumpiausią laiką ir teisėjo 
vaidmens procese“ nurodyta, kad kai kuriose valstybėse teismo proceso taisyklės ir tvarka leidžia bylos 
šalims taisyti ir pildyti jų bylas ir parodymus net ir apeliacijos metu. CCJE mano, kad tai yra nepriimtina 
ir atėjo laikas peržiūrėti šias taisykles bei keisti tokią tvarką. Taryba pabrėžė: „Nors ir suvokdama kai kurių 
valstybių tradicijas pritarti neribotai apeliacijos teisei pakartotinai apsvarstyti klausimą aukštesnės 
instancijos teisme, CCJE prieštarauja šio principo taikymui. Šalies teisė pateikti naujus įrodymus arba 
iškelti naujus teisės aspektus turėtų būti apribota. Apeliacija neturėtų tapti ir būti suvokiama kaip neribota 
galimybė šalims taisyti bylos faktus arba teisinius aspektus, kuriuos ji galėjo ir turėjo pateikti pirmosios 
instancijos teismo teisėjui. Tai kenkia pirmosios instancijos teismo teisėjo vaidmeniui ir atsiranda 
galimybė, kad pirmosios instancijos teismo teisėjo bylų nagrinėjimas gali tapti nereikšmingas. CCJE 
nuomone, tai taip pat žlugdo teisėtus kitos šalies lūkesčius, pailgina bylos nagrinėjimo laikotarpį ir 
padidina išlaidas bei teismo darbo krūvį.“170 
 
Taigi Lietuvos CPK įtvirtinus ribotą apeliaciją ir vėliau CPK pakeitimais dar sugriežtinus jos ribas, buvo 
siekiama, be kita ko, ir padidinti apeliacijos, o kartu ir visos civilinės justicijos veiksmingumą.  
Vienas iš pakeitimų, turėjusių tam itin didelę įtaką, – rašytinio bylos nagrinėjimo prioriteto įvedimas 
apeliacijoje. 2011 m. birželio 21 d. priimtais CPK pakeitimais171 buvo atliktas kompleksiškas apeliacijos 
reguliavimo pakeitimas172. Siekiant apeliacijos operatyvumo, apeliacinėje instancijoje buvo atsisakyta iki 
tol galiojusios taisyklės, kad apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama laikantis žodiškumo principo 
ir įtvirtintas rašytinio proceso tvarkos prioritetas apeliacinėje instancijoje. Taip pat numatyta, kad žodinis 
nagrinėjimas yra galimas kaip išimtis173: žodinio proceso tvarka apeliacinis skundas nagrinėjamas tik tuo 
atveju, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (CPK 321 str. 1 d., 

                                                 
167 Žr., pvz., Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika: vadovėlis. IV tomas. Vilnius: Teisinės 

informacijos centras, 2009, p. 17; Ambrasaitė G. Apeliacija civiliniame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai 

(teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2004, p. 40.  
168 Atitinkamai pagal LR CPK 301 straipsnį apeliacijos objektas yra neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai 

ir nutartys, o pagal CPK 314 straipsnį naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teismui yra ribojamas. 
169 Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-811/2007. 
170 Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr. 6 (2004) dėl teisingo teismo proceso per įmanomai 

trumpiausią laiką ir teisėjo vaidmens teismo procese atsižvelgiant į alternatyvius ginčo sprendimo būdus. Prieiga per 

internetą: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1046389&Site=COE&direct=true>. 
171 Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 85-4126. 
172 Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 2009-11-16, XIP-1409. 
173 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2013. 
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322 str.). Dalyvaujančių byloje asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismo nesaisto. 
Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines 
aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas174.  
 
Rašytinio proceso prioritetas yra susijęs su naujų įrodymų pateikimo galimybe apeliacinėje instancijoje. 
Prielaidos apeliacinės instancijos teisme nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka yra tai, kad tokiu atveju 
paprastai vadovaujamasi bylose jau esančia medžiaga, o bylos nagrinėjimo ribos aiškiai apibrėžiamos 
apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į jį. Dėl šios priežasties dažniausiai nėra būtinybės dar kartą išklausyti 
šalis žodiniame procese, nes tai jau padaryta nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, šalys yra 
išsakiusios savo byloje pateiktų įrodymų vertinimą.  
 
CPK pakeitimo dėl rašytinio proceso principo įtaka našumo kriterijui 

Aiškinamajame rašte dėl CPK 321 ir 322 straipsnių pakeitimo175 nurodoma, kad, siekiant apeliacijos 
operatyvumo, numatoma kompleksiškai pakeisti apeliacijos reguliavimą. Ši aiškinamojo rašto motyvacija 
aiškiai leidžia pakeitimą dėl rašytinio proceso principo įvedimo apeliacijoje priskirti prie darančių įtaką 
našumo kriterijui. Praktikų vertinimu, šie pakeitimai taip pat įvertinti kaip skatinantys operatyvesnį 
civilinių bylų išnagrinėjimą176. 
 
Statistinių duomenų apžvalga leistų teigti, kad rašytinio bylos nagrinėjimo įvedimas teigiamai paveikė 
civilinių bylų nagrinėjimo trukmę177. Pirmaisiais dvejais metais atlikus šį pakeitimą apygardų teismuose 
vidutinė civilinės bylos nagrinėjimo trukmė mažėjo nuo 129 dienų 2011 metais iki 113 dienų – 2012 
metais, iki 111 dienų –2013 metais, nepaisant to, kad darbo krūvis augo – per 2011 metus apie 9 proc., 
per 2012 metus – apie 11 proc., per 2013 metus – apie 4 proc.178. Taigi galime daryti prielaidą, kad jei 
augant bylų krūviui, bylų išnagrinėjimo trukmė mažėjo, tai tikėtina koreliacija tarp šio sumažėjimo ir CPK 
pakeitimų dėl rašytinio proceso prioriteto principo įvedimo. Tačiau siekiant išsamiau įvertinti CPK 
pakeitimo, numatančio rašytinį bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme, įtaką reikėtų įvertinti ir 
tai, kaip šis teisės akto pakeitimas taikomas praktikoje, nes įtvirtintais pakeitimais nebuvo panaikinta 
žodinio bylų nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje galimybė. CPK normos, nors ir išimtiniais atvejais, 
leidžia ir žodinį procesą. Taigi reikia įvertinti ir tai, kaip dažnai teisėjai skiria bylas nagrinėti žodinio 

                                                 
174 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013. 
175 Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 2009-11-16, XIP-1409. 
176 Žr. 2012 m. teismų veiklos apžvalgos įžangos žodį, kuriame nurodyta: „Pasitvirtino ir kita mūsų iniciatyva – esminės 

Civilinio proceso kodekso naujovės sudarė prielaidas skatinti operatyvesnį civilinių bylų nagrinėjimo procesą. Šie 

pakeitimai ir atitinkamos Teisėjų tarybos pasiūlytos organizacinės priemonės gerokai paspartino socialiai itin jautrių bylų 

(darbo ir viešųjų pirkimų) nagrinėjimą“. 2012 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos 

apžvalga. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismai-apzvalga-2012-

galutinis.pdf>. 
177 Pirmaisiais metais po rašytinio proceso prioriteto įvedimo ši tendencija aiškiausiai matoma, nes vėliau jau priimami ir 

kiti CPK pakeitimai, kuriais siekiama spartinti procesus, taigi bylų išnagrinėjimo pagreitėjimą sąlygoja ne vienas, o 

keletas kartu veikiančių faktorių.  
178 Nacionalinės teismų administracijos duomenys. Metinės teismų veiklos ataskaitos: 2011 m. Lietuvos Respublikos 

teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/lr-teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-2011-metu-veiklos-

apzvalga.pdf>; 2012 m. Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga. Prieiga per 

internetą: <http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismai-apzvalga-2012-galutinis.pdf>; 2013 m. Lietuvos 

Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismu-ataskaita_2013_po-pristatymo.pdf>; 2014 m. Lietuvos 

Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/2014_teismu_veiklos_apzvalga_.pdf>; 2015 m. Lietuvos 

Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/04/teismu_ataskaita_2015_su-turiniu_sumazinta.pdf>; 2016 m. 

Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2017/04/d2_lietuvos_teismai_ataskaita.pdf>; 2017 m. Teismų veiklos 

apžvalga. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>. 

 

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismai-apzvalga-2012-galutinis.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismai-apzvalga-2012-galutinis.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/lr-teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-2011-metu-veiklos-apzvalga.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/lr-teismu-ir-teismu-savivaldos-instituciju-2011-metu-veiklos-apzvalga.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismai-apzvalga-2012-galutinis.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2014/12/teismu-ataskaita_2013_po-pristatymo.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/2014_teismu_veiklos_apzvalga_.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/04/teismu_ataskaita_2015_su-turiniu_sumazinta.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2017/04/d2_lietuvos_teismai_ataskaita.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf
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proceso tvarka (nes jei teisėjai praktikoje itin dažnai bylose taikytų išimtį ir skirtų žodinį procesą, CPK 
pakeitimai dėl rašytinio proceso neturėtų įtakos bylų trukmės sumažėjimui).  
Tiek iš NTA duomenų, pateiktų metinėje ataskaitoje, tiek iš apklausų ir pačių teisėjų pranešimų įvairiose 
konferencijose matyti, kad ši CPK naujovė greitai prigijo ir yra itin palankiai vertinama apeliacinės 
instancijos teismų teisėjų. NTA teismų veiklos apžvalgoje pateiktais duomenimis, žodinio proceso tvarka 
apeliacinėje instancijoje skiriama nagrinėti tik labai nedidelė dalis civilinių bylų: 2012 m., palyginti su 
2011 m., žodinių procesų dalis sumažėjo daugiau nei du kartus ir nuo 2012 m. žodinių procesų skaičius 
toliau tik mažėjo. Pažymėtina, kad 2012, 2013 metų teismų veiklos ataskaitose nebuvo skelbiamai oficialūs 
statistiniai duomenys dėl konkrečių žodinių ir rašytinių procesų pasiskirstymo skaičių apeliacinėje 
instancijoje, tačiau apeliacinės instancijos teismai šiuos rodiklius stebėjo ir dalindamiesi informacija 
nurodydavo vienareikšmišką žodinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų sumažėjimą ir teigiamą įtaką bylų 
nagrinėjimo trukmės sumažėjimui179. Pagal vėlesniais metais jau pradėtus rinkti ir skelbti konkrečius 
duomenis žodinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų skaičiai ir toliau išliko maži: pavyzdžiui, 2017 metais 
žodinio proceso tvarka apeliacine instancija buvo išnagrinėta 310 civilinių bylų dėl pirmosios instancijos 
sprendimų (2016 m. – 353, 2015 m. – 440), o rašytinio proceso tvarka 2017 metais – 4 824 bylos dėl 
pirmosios instancijos sprendimų (atitinkamai 2016 m. – 5 157, 2015 m. – 5 545)180.  
 
17 lentelė. Žodinių ir rašytinių procesų skaičius apeliacinėje instancijoje dėl pirmosios instancijos sprendimų 

 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Rašytinis procesas 5545 5157 4824 
Žodinis procesas  440 353 310 
Bendras bylų skaičius 5985 5510 5134 
Žodinių procesų procentas visų 
apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų 
skaičiuje 

7,3 % 6,4 % 6 % 

 
 
Taip pat matyti, kad rašytinio proceso tvarka apeliacinėje instancijoje buvo išnagrinėta beveik absoliuti 
dauguma civilinių bylų dėl nutarčių181. Taigi CPK pakeitimų dėl rašytinio proceso pakeitimų taikymo 
praktikoje tendencijos nesukelia abejonių dėl nurodytos rašytinio proceso prioriteto įvedimo ir bylų 
išnagrinėjimo trukmės koreliacijos.   
 
CPK pakeitimo dėl rašytinio proceso principo įtaka kokybės kriterijui 

 
Siekiant įvertinti, ar šis pakeitimas padarė įtaką ar potencialiai gali daryti įtaką kokybės kriterijui, 
vertintina, ar jis riboja / gali riboti teisminės gynybos prieinamumą. Vienas iš argumentų būtų tai, kad 
rašytinio proceso metu ir laikantis ribotos apeliacijos koncepcijos šalių argumentai dėl teisinės gynybos 
gali būti pateikiami ne joms priimtiniausia forma (rašytine, o ne priimtinesne ir lankstesne forma – 
žodžiu) ir galbūt tai gali kliudyti tinkamam įrodymų vertinimo procesui (ribojant galimybę žodžiu 
išdėstyti papildomus paaiškinimus dėl anksčiau pateiktų argumentų ir pan.), ir padidintų siurprizinio 
sprendimo priėmimo galimybę, jei teismas remtųsi sprendime argumentais, dėl kurių šalys neturėjo 
galimybės pasisakyti pirmojoje instancijoje ir pan. Taigi šis pakeitimas potencialiai gali daryti neigiamą 
įtaką kokybės kriterijui, nes teoriškai gali riboti teisę būti išklausytam procese ir taip kelti riziką dėl 
teisminės gynybos prieinamumo. Konkrečių statistinių ar ekonometrinių rodiklių šiai rizikai įvertinti 

                                                 
179 Žr., pvz., iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo A. Driuko pranešimo konferencijoje „Apeliacija Lietuvoje: teorija ir 

praktika“: „2013 m. žodinių apeliacinių procesų apygardų teismuose buvo vidutiniškai apie 7 proc., Lietuvos 

apeliaciniame teisme – 6,3 proc.; 2014 metais apygardų teismuose – 4 proc., Lietuvos apeliaciniame teisme – 4,1 proc., 

panašios tendencijos, matyt, išliks ir ateityje“. Prieiga per internetą: 

<http://www.advokatura.lt/download/42634/arturo%20driuko%20pranesimas.docx>.  
180 2017 m. Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>. 
181 2017 m. Teismų veiklos apžvalga. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf>. 

http://www.advokatura.lt/download/42634/arturo%20driuko%20pranesimas.docx
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2018/04/d1_galutine-ataskaita-10.pdf


Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė 

 
94 

nėra, nes tai kokybės klausimas ir čia reikėtų analizuoti civilinių bylų turinį. Nesant duomenų tokiai rizikai 
paneigti ar patvirtinti, galima įvertinti tai, ar esama įstatyminių svertų, atsveriančių teoriškai galimus 
neigiamus padarinius, t. y., pvz., įstatyme ir teismų praktikoje įtvirtintus atvejus, kai teismas turi pareigą 
informuoti asmenis apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas arba skirti žodinį procesą, kai mano, 
kad tai būtina.  
 
Toliau vertinsime, ar pasiekta įtakos kokybės ir našumo kriterijams pusiausvyra CPK pakeitimu dėl 
rašytinio proceso. Vertinant pusiausvyros išlaikymo klausimą, pabrėžtina, kad rašytinis procesas pats 
savaime neatima ir nesumažina asmens teisės būti išklausytam, tik tai padaryti jis turi tinkama forma – 
raštu. Be to, įstatymas ir teismų praktika numato konkrečius saugiklius: CPK normos, nors ir išimtiniais 
atvejais, leidžia ir žodinį procesą.  
 
Taip pat pažymėtina, kad iš 20 šio tyrimo apklausos respondentų dauguma nurodė, kad rašytinis procesas 
geriausiai iš visų CPK pakeitimų užtikrina civilinės justicijos našumo ir kokybės pusiausvyrą. Pažymėtina, 
kad siekiant atlikti detalesnį vertinimą, reikėtų pradėti šalies mastu sisteminti ir rinkti duomenis, kiek 
prašymų dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka pateikė šalys, kiek jų buvo tenkinta ir kiek 
atsisakyta tenkinti.  
 
Įvertinus itin teigiamą šio pakeitimo įtaką našumo kriterijui ir veikiančius įstatymo ir teismų praktikos 
suformuotus saugiklius182, kurie skirti minimizuoti ar visai apriboti neigiamą įtaką kokybės kriterijui, CPK 
pakeitimai dėl rašytinio proceso principo apeliacinėje instancijoje įvedimo vertintini kaip padarę teigiamą 
įtaką civilinės justicijos veiksmingumui.  
 
 
3.3.2.2. CPK pakeitimo dėl apeliacijos ribojimo ginčo suma panaikinimo įtaka civilinės justicijos veiksmingumui  

 
2011 m., atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurią plėtoja ir 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, bei siekiant užtikrinti tinkamą asmenų pažeistų teisių gynybą, buvo 

peržiūrėti apeliacijos ribojimo pagrindai, atsisakant apeliacijos ribojimo ginčo suma. Iki tol CPK 303 

straipsnio redakcijoje buvo nustatyta, kad apeliacija negalima smulkiuose turtiniuose ginčuose, kai 

ginčijama suma yra mažesnė kaip du šimtai penkiasdešimt litų. Šis apribojimas netaikytas ginčams, 

kylantiems bylose dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, išlaikymo priteisimo, 

žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu ar susirgimais profesine liga, 

atlyginimo. 

2011 m. atsisakius šio ribojimo, apeliacijos objektu gali būti visi pirmosios instancijos teismo sprendimai, 

nepriklausomai nuo ginčo sumos, taigi apeliacija galima net itin mažareikšmiuose turtine prasme ginčuose.  

Toliau pažvelgsime, kokių tikslų įstatymų leidėjas siekė šiuo pakeitimu ir kokią įtaką apeliacijos ribojimo 

ginčo suma panaikinimas padarė ar potencialiai galėjo padaryti civilinės justicijos veiksmingumui.  

Įtaka našumo kriterijui 
 
Atsižvelgiant į CPK pakeitimo, panaikinančio apeliacijos ribojimą ginčo suma, turinį galima daryti 
prielaidą, kad jis gali lemti apeliacinių bylų skaičiaus padidėjimą (ir tokiu būdu taip pat pailginti apeliacinių 
bylų išnagrinėjimo trukmę ir atitinkamai daryti poveikį bendrai civilinės bylos išnagrinėjimo trukmei).  

                                                 
182 Pagal susiklosčiusią teismų praktiką žodinis bylos nagrinėjimas organizuojamas tada, kai byloje reikia pašalinti 

prieštaravimus tarp reikšmingų byloje įrodymų, ištirti naujus proceso šalių pateiktus ir apeliacinės instancijos teismo 

priimtus įrodymus (apklausti liudytojus, ekspertus, specialistus, paskirti byloje ekspertizę, derinti šalių taikos sutarties 

sąlygas, atskleisti tikrąją šalių reikalavimų esmę ir pan. Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. 

nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013 ir kt.).  
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Kaip matyti iš travaux preparatoires183, bylų skaičiaus augimo apeliacinėje instancijoje rizika (taigi ir įtaka 
našumo kriterijui) buvo įžvelgta ir svarstymo Seime metu. Buvo pateikti argumentai, kad reikia palikti 
CPK 303 str. nustatytą apeliacijos ribojimą smulkiuose turtiniuose ginčuose, kai ginčijama suma yra 
mažesnė kaip 250 litų: „Priešingu atveju apygardų teismuose padaugėtų apeliacinių bylų dėl smulkių 
turtinių ginčų: pvz., dėl skolų už komunalines paslaugas, elektros energijos, karšto ir šalto vandens 
naudojimą ir pan. Tokių ir panašių kategorijų bylose šalių ginčai paprastai nėra sudėtingi ir pirmosios 
instancijos teismai, spręsdami tokius ginčus, reguliuojančias materialinės teisės normas iš esmės taiko 
tinkamai“. Taip pat buvo siūlymų, kad apeliacijos ribojimą reikėtų ne panaikinti, o priešingai, padidinti 
ribojimo sumą (pvz., iki 500 Lt – Panevėžio apygardos teismo siūlymas). Tačiau Pagrindinis komitetas 
šiems siūlymams, grindžiamiems iš esmės galima neigiama įtaka našumo kriterijui, nepritarė. Komiteto 
nuomone, vadovaujantis suformuota oficialia Konstitucinio Teismo jurisprudencija, privalo būti 
užtikrinama galimybė bent vieną kartą apskųsti kiekvieną teismo sprendimą, kuriuo byla išsprendžiama iš 
esmės184. Taigi šiuo atveju buvo suteiktas prioritetas teisminės gynybos prieinamumui (t. y. kokybės 
kriterijui).   
 
Iki šiol nebuvo atlikta analizės, koks yra realus šio apeliacijos ribojimo panaikinimo poveikis praktikai. 
Tikslaus atsakymo ir šiuo metu negalima pateikti, nes nėra renkami statistiniai duomenys apie bylų skaičių, 
rūšiuojant jas pagal ginčo sumą. NTA tokių duomenų pateikti negalėjo, nes automatiniu būdu LITEKO 
tokios statistinės informacijos negeneruoja. 
 
Ateičiai pažymėtina, kad įstatymų leidėjas vis dažniau bando susieti tam tikrus CPK pakeitimus su ginčo 
suma (tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje). Tam, kad teisės aktas būtų parengtas tinkamai 
įvertinus visas aplinkybes, reikėtų pradėti atitinkamai rinkti ir sisteminti statistinius duomenis, leidžiančius 
įvertinti civilinių bylų skaičius, susiejant su tam tikra ginčo verte. Pavyzdžiui, norint įvertinti, kokią realią 
įtaką našumo kriterijui padarė CPK pakeitimas, panaikinantis apeliacijos ribojimą ginčo suma smulkiuose 
turtiniuose ginčuose, reikėtų rinkti ir įvertinti statistinius duomenis, iš kurių būtų matyti, kiek po 
pakeitimo įvedimo apeliacinėje instancijoje nuo 2011 m. išnagrinėjama bylų, kuriose ginčo suma yra iki 
72 EUR vertės, ir kokią procentinę dalį jos sudaro nuo visų apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų. 
Tik tuomet būtų galima tiksliai įvertinti, kiek padaugėjo civilinių ginčų, t. y. kokia reali šio pakeitimo įtaka 
našumui.  
 
Įtaka kokybės kriterijui 
 
Šio pakeitimo įtaka kokybės kriterijui akivaizdi. Vienas iš pagrindinių šio kriterijaus rodiklių yra teisminės 
gynybos prieinamumas. CPK pakeitimas, panaikinantis apeliacijos ribojimą ginčo suma, užtikrino geresnį 
teisminės gynybos prieinamumą apeliacinėje instancijoje, t. y. asmenys, kurie iki šio pakeitimo neturėjo 
teisės pateikti apeliacinio skundo bylose dėl nedidelės vertės ginčo, dabar tokią teisę įgavo. Taigi jis turėjo 
teigiamos įtakos kokybės kriterijui.  
 
Toliau vertinsime, ar pasiekta įtakos kokybės ir našumo kriterijams pusiausvyra. Atsižvelgiant į teigiamą 
įtaką kokybės kriterijui, pusiausvyros aspektu svarbu įvertinti, ar bylų skaičiaus padidėjimas nėra tokio 
masto, kad nustelbtų šį privalumą. Kaip jau minėta, tikslių statistinių duomenų, kuriais būtų galima 
pagrįsti tokią išvadą, šiuo metu Lietuva atskirai nerenka ir nevertina. Vis dėlto labai abejotina, kad šis 
pakeitimas galėtų lemti ženklų tokio pobūdžio bylų skaičiaus augimą. Visų pirma pats ribojimas buvo 
labai nedidele ginčo suma, t. y. mažareikšmiais ginčais šio ribojimo prasme nebuvo laikomi ginčai, didesni 
nei 72 eurai (250 Lt). Antra, dauguma bylininkų turbūt įvertintų, kad bylinėjimosi kaštai ir pralaimėjimo 

                                                 
183 Žr., pvz., Pagrindinio komiteto išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projekto (XIP-1409)“.  
184 Žr. Pagrindinio komiteto išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 

projekto (XIP-1409)“.  
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rizika viršytų galimai gautiną finansinę naudą, todėl asmenims nėra paskatos perkelti ginčo į aukštesnę 
instanciją. Taip pat pažymėtina, kad 2016 m. CPK pakeitimai dėl privalomo advokato dalyvavimo 
apeliacinėje instancijoje dar labiau didina bylinėjimosi kaštus šalims, todėl, vertinant pokyčius sistemiškai, 
manytina, kad CPK pakeitimas, panaikinantis apeliacijos ribojimą ginčo suma smulkiuose turtiniuose 
ginčuose, potencialiai galėjo padaryti įtaką našumo kriterijui, tačiau ji laikytina nežymia. Pažymėtina, kad 
dauguma iš apklaustų respondentų taip pat teigiamai įvertino šį pakeitimą ir mano, kad jis yra vienas iš 
tų, kurie geriausiai užtikrina pusiausvyrą. Darytina išvada, kad CPK pakeitimas dėl apeliacijos ribojimo 
ginčo suma panaikinimo užtikrina pusiausvyrą tarp našumo ir kokybės ir vertintinas teigiamai.  
 
3.3.2.3. Vienasmenio bylos nagrinėjimo ginčuose iki 2000 EUR principo įtvirtinimas 
 

Kitas ryškus 2011 m. CPK pakeitimas (2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1480) atliktas atsisakius lig tol apeliacijoje vyravusio kolegialumo 
principo bylose iki 2000 EUR vertės (bei numatant, kad atskiruosius skundus nagrinėja vienas teisėjas). 
CPK 304 straipsnio pakeitimais nustatyta bendroji taisyklė, kad kai apeliaciniu skundu ginčijama suma yra 
ne didesnė negu du tūkstančiai eurų, taip pat ypatingosios teisenos bylose apeliacine tvarka bylą nagrinėja 
vienas teisėjas. Kaip išimtis iš taisyklės įtvirtinta, kad bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teisėjas pats gali 
perduoti nagrinėti bylą trijų teisėjų kolegijai arba trijų teisėjų kolegiją gali sudaryti apeliacinės instancijos 
teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdami į bylos sudėtingumą. 
 
Taigi buvo iš esmės modifikuota bendroji apeliacinės instancijos kolegialumo taisyklė. Kolegialumas 
paprastai išlieka tik tais atvejais, kai apeliaciniu skundu ginčijama suma yra didesnė negu du tūkstančiai 
eurų. 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 
Nr. XI-1480 aiškinamajame rašte nurodoma, kad šis pakeitimas atliktas siekiant tolygiau paskirstyti 
apeliacinės instancijos teisėjų darbo krūvį ir tinkamai įvertinti nagrinėjamų klausimų specifiką. Šis 
aiškinamajame rašte nurodytas projekto tikslas – subalansuoti teisėjų darbo krūvius apeliacinėje 
instancijoje suponuoja, kad juo siekiama sumažinti bylų nagrinėjimo trukmę, todėl tai leidžia priskirti šį 
pakeitimą civilinės justicijos veiksmingumui įtaką darantiems pakeitimams.  
 
Pokyčio įtaka našumo kriterijui 
 
Iš parengiamosios medžiagos matyti, kad šiuo pakeitimu siekta laiko ir kaštų taupymo apeliacinėje 
instancijoje. Įdomu pastebėti, kad vienas iš siūlymų buvo dar labiau išplėsti bylų, kurias nagrinėtų vienas 
teisėjas, kategoriją, numatant pakeisti 304 straipsnio pirmąją dalį ir suteikiant teisę apeliacine tvarka 
vienam teisėjui nagrinėti apeliacinį skundą, jei ginčijama suma yra ne didesnė nei dvidešimt tūkstančių litų 
(vietoj vėliau įtvirtintų 5000 Lt), motyvuojant tuo, kad, nustačius apeliacine tvarka vieno teisėjo 
nagrinėjamo ginčo sumą iki 5 000 Lt, nebūtų pasiektas tas efektas (laiko ir kaštų taupymo prasme), kurį, 
aukojant kai kuriuos svarbius apeliacinių bylų nagrinėjimo principus, būtų galima pasiekti, jeigu ginčo 
suma būtų didesnė. Iš Pagrindinio komiteto išvados matyti, kad šiam pasiūlymui buvo nepritarta 
motyvuojant tuo, kad: „Tikslinga šiame etape nustatyti būtent penkių tūkstančių litų sumą, siekiant 
įvertinti, kaip toks teisinio reguliavimas pakeitimas pasiteisins praktikoje.“ Vis dėlto kol kas toks 
vertinimas, ar reguliavimas pasiteisino praktikoje, nebuvo atliktas.  
 
Šis pakeitimas neabejotinai turi potencialą daryti įtaką našumui, nes teisėjai sutaupytą laiką, kurį anksčiau 
praleisdavo dalyvaudami posėdžiuose ar rašytinio proceso tvarka gilindamiesi ne tik į savo kaip pranešėjo 
nagrinėjamas bylas, bet ir į kitų dviejų kolegijų narių kaip pranešėjų turimas bylas, dabar gali skirti kitoms 
byloms nagrinėti ir taip gerinti bylų išnagrinėjimo apeliacinėje instancijoje rodiklius. Tačiau konkretesnes 
išvadas dėl pakeitimo įtakos apeliaciniame procese būtų galima daryti tik jei būtų žinoma, kokį procentą 
apeliacinių bylų jis palietė. Šiuo metu, kaip jau minėta, statistiniai duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
išrūšiuoti bylas pagal apeliaciniu skundu ginčijamą sumą, nėra kaupiami automatiškai, sunku pasakyti, 
kokią dalį visų apeliacinių bylų užima bylos iki 2000 EUR vertės, t. y. kokią dalį bylų palietė šis pakeitimas. 
Atliekant tokį pakeitimą ir ateityje norint įvertinti, kokią realią įtaką jis daro našumui, reikėtų žinoti 
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procentines išraiškas bylų pagal apeliaciniu skundu ginčijamą sumą, t. y., pvz., atlikti analizę, kiek 
vidutiniškai apeliacinėje instancijoje nagrinėjama bylų su ginčijama verte iki 2000 EUR, kiek – iki 
5000 EUR, kiek – iki 10 000 EUR ir taip toliau. Ir tik išsiaiškinus, kaip bylos pasiskirsto pagal ginčo sumą, 
vertinti, kokią ribą pasirinkti, norint, kad būtų pasiektas išsikeltas tikslas.  
 
Taigi norint tiksliau įvertinti šio pakeitimo įtaką našumo kriterijui, turėtų būti renkami duomenys apie 

apeliaciniu skundu ginčijamas sumas tam, kad būtų galima įvertinti procentine išraiška, kokį kiekį bylų šis 

pakeitimas paliečia.   

Pokyčio įtaka kokybės kriterijui 

Vertinant, kokią įtaką šis pakeitimas gali daryti civilinės justicijos kokybės kriterijui per teisminės gynybos 
prieinamumo prizmę akivaizdu, kad tiesiogine prasme teisminės gynybos prieinamumo jis neveikia, nes 
asmeniui išlieka teisė į apeliaciją. Kyla klausimas, ar tai, kad asmens apeliaciją nagrinėja ne teisėjų kolegija, 
o vienas teisėjas, užkerta ar riboja jo teisę į apeliaciją. 
 
Tai šiek tiek kontroversiškas klausimas ir esama nuomonių, kad šis pakeitimas nesuderinamas su 
apeliacijos esme ir todėl asmuo praranda teisę ne apskritai į teisminę gynybą, bet praranda teisę į tinkamą 
apeliacinį procesą. Įstatymo pakeitimo svarstymo stadijoje Seime buvo pateikti įvairūs tai pagrindžiantys 
argumentai. Kokią neigiamą įtaką apeliacinio proceso kokybei gali turėti šis pakeitimas, gerai atskleidžia 
Pagrindinio komiteto išvadoje apibendrinti pasiūlymai nepritarti kolegialumo principo siaurinimui 
apeliacinėje instancijoje: 1) nuostatos, kad bylas apeliacine tvarka galės nagrinėti vienas teisėjas, 
įtvirtinimas prieštarauja pačiai apeliacijos prigimčiai. Apeliacinės instancijos teismas yra aukštesniosios 
instancijos teismas, kuris turi būti pranašesnis ne tik kokybiniu, bet ir kiekybiniu požymiu: vienas iš 
apeliacijos principų yra tai, kad bylas nagrinėja keli teisėjai – bylos nagrinėjamos kolegialiai teisėjų, kurie 
turi didesnę patirtį ir sprendžia tiek fakto, tiek teisės klausimus; 2) daugumos teismų nuomone, negalima 
iš anksto numatyti, kad byla, kurios ieškinio suma mažesnė nei 5000 litų, yra nesudėtinga (apeliacinių bylų 
sudėtingumą lemia ne ginčijama suma, bet teisės taikymo problemos), teismo pirmininkas ar skyriaus 
pirmininkas negali nustatyti bylos sudėtingumo; 3) ilgametė praktika liudija, kad sprendimų priėmimo 
kambaryje vyksta rimtos diskusijos dėl pirmosios instancijos priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. 
Ne visada pranešėjas lieka prie savo nuomonės, išklausęs kitų kolegijos teisėjų argumentus. Taip būna 
tiek ginčuose iki 5000 Lt, tiek didesnių sumų ginčuose, tiek neturtinių reikalavimų bylose. Priėmus 
pakeitimus būtų sumenkinti apeliacijos tikslai ir paskirtis, apeliacinės instancijos teismuose padaugėtų 
teisės taikymo klaidų, nepagrįstų procesinių sprendimų priėmimo ir dalyvaujančių byloje asmenų teisėtų 
interesų pažeidimų atvejų. O tai dar labiau sumenkintų visuomenės pasitikėjimą teismais; 4) dėl tų pačių 
priežasčių skeptiškai vertintinos ir projekto nuostatos, kad atskirąjį skundą nagrinėtų vienas apeliacinės 
instancijos teismo teisėjas (Projekto 172 str.). Apeliacine tvarka nagrinėjant bylas pagal atskiruosius 
skundus taip pat dažnai iškyla teisės taikymo problemų (Panevėžio apygardos teismas). Galima būtų 
svarstyti, kad kai kuriais atvejais vienas teisėjas galėtų nagrinėti atskiruosius skundus. Tačiau pabrėžtina, 
kad dėl teisėjų krūvio sumažinimo negalima paneigti apeliacijos prigimties ir tikslų (LAT).  
 
Taigi matyti, kad ši nuostata turi potencialą daryti neigiamą įtaką kokybės kriterijui, netiesiogine prasme 
mažindama teisminės gynybos prieinamumą. Todėl itin svarbus tampa klausimas, ar pasiekta įtakos 
kokybės ir našumo kriterijams pusiausvyra.  
  
Tai turbūt vienas kontroversiškiausiai vertinamų CPK pakeitimų. Kyla klausimas, ar, kaip nurodoma 
aukščiau pateiktuose argumentuose, šio pakeitimo teigiama įtaka našumo kriterijui nenusveria neigiamos 
įtakos apeliacijos kokybei, nepaneigia apeliacijos prigimties ir tikslų, ar nepadaugėjo teisės taikymo klaidų, 
nepagrįstų procesinių sprendimų priėmimo ir dalyvaujančių byloje asmenų teisėtų interesų pažeidimų 
atvejų. 
 
Teisės aktų leidėjo nuomone, šis pasiūlymas išlaiko pusiausvyrą tarp našumo ir kokybės, nes naujoji CPK 
304 straipsnio redakcija numato ribotą ratą atvejų, kada bylą galės nagrinėti vienas apeliacinės instancijos 
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teismo teisėjas. Jo teigimu, tai iš esmės bus paprastesnės bylos. Tokia nuostata leis taupyti bei efektyviau 
išnaudoti apeliacinės instancijos teismo teisėjų darbo laiką. Pažymėtina, kad respondentų nuomonės dėl 
šio klausimo taip pat išsiskyrė. Įvertinus įstatymo saugiklius, pabrėžtina, kad našumo ir kokybės 
pusiausvyrą iš esmės būtų galima užtikrinti pasiekus, kad teisėjai aktyviai naudotųsi galimybe perduoti 
bylą trijų teisėjų kolegijai sudėtingesniais atvejais ir tais atvejais, kai mato, kad iškilo pavojus praktikos 
vienodumui. Taigi teisinis reguliavimas suteikia balanso užtikrinimo priemones ir svarbu tik tai, ar 
praktikoje jos įgyvendinamos tinkamai. 
 
Deja, statistiniai kiekybiniai ir kokybiniai duomenys šiuo klausimu kol kas sistemiškai nebuvo kaupiami. 
Teismų veiklos ataskaitose nepateikiami duomenys, kiek apeliacinėje instancijoje būta atvejų, kai bylos, 
kuriose ginčo suma iki 2000 EUR, dėl jų sudėtingumo buvo perduotos nagrinėti trijų teisėjų kolegijai. Ir 
kaip jau minėta, net ir surinkus tokius duomenis, dar reikėtų įvertinti, kokią procentinę dalį nuo visų 
apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų sudaro bylos, kurių ginčo suma yra iki 2000 EUR. Tik kartu 
įvertinus šių bylų kiekio procentą ir papildomą rodiklį, kiek iš jų buvo išnagrinėtos vienasmeniškai, o kiek 
trijų teisėjų kolegijoje, būtų galima įvertinti šio pakeitimo įtaką našumo ir kokybės kriterijų užtikrinimui.  
 
Taigi pirmasis darbas vėlgi yra galimybės išrūšiuoti bylas pagal ginčo sumas įtvirtinimas ir tokių duomenų 
surinkimas. Ir tik tada bus galima spręsti apie realų šio pakeitimo poveikio našumo ir kokybės kriterijams 
mastą. Taigi neturint tokių duomenų, šiuo metu neįmanoma pateikti atsakymo į klausimą, ar šiuo 
pakeitimu buvo padaryta teigiama ar neigiama įtaka civilinės justicijos veiksmingumui.  
 
Apibendrinant galima teigti, kad CPK pakeitimas dėl kolegialumo principo susiaurinimo apeliacinėje 
instancijoje turi potencialą didinti civilinės justicijos našumą 185 , tačiau kartu gali neigiamai paveikti 
apeliacinio proceso kokybę, jei nebus aktyviai naudojamasi įstatymo leidėjo suteiktais saugikliais (galimybe 
sudėtingų bylų atvejais jas nagrinėti trijų teisėjų kolegijoje), kurie skirti našumo ir kokybės pusiausvyrai 
užtikrinti. Šiuo metu trūkstant aukščiau minėtų duomenų, be atskiro tyrimo negalima įvertinti, ar našumo 
ir kokybės pusiausvyra yra užtikrinama.  
 
3.2.2.4. CPK 307 straipsnio pakeitimų, perpus sutrumpinusių naikinamąjį terminą apeliaciniam skundui paduoti, 
            įtaka civilinės justicijos veiksmingumui  
 
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad, atsižvelgiant į bendrą Projekto tikslą skatinti operatyvų teismo 
procesą bei aktyvų šalių dalyvavimą procese, siūloma keisti apeliacinio ir kasacinio skundų padavimo 
naikinamuosius terminus. Siūloma nustatyti, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo 
padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo 
paskelbimo dienos, t. y. vietoj šiuo metu nustatyto šešių mėnesių naikinamojo termino įtvirtinamas trijų 
mėnesių naikinamasis terminas. 
 
Pagal šią motyvaciją (siekiama operatyvumo) šis pakeitimas taip pat priskirtinas prie civilinės justicijos 
veiksmingumą galimai veikiančių pakeitimų.  
 
Nei aiškinamasis raštas, nei kiti projekto lydimieji dokumentai nenustatė operatyvumo tikslo pasiekimo 
kriterijų, kaip ir nenustatė tokio tikslo stebėsenos kriterijų ar duomenų.  
 
Pokyčio įtaka našumo kriterijui 
 
Pažymėtina, kad šis pakeitimas, skatinantis asmenis aktyviau ir greičiau ginti savo teises, gali daryti įtaką 
našumui, jei preziumuotume, kad jis sumažins prašymų dėl apeliacinio skundo termino atnaujinimo 
nagrinėjimo srautus. Tačiau vargu ar tai darytų žymesnę įtaką apeliacinės instancijos teismų darbo 
krūviui. Šiuo klausimu būtų įdomi statistika, per kiek laiko vidutiniškai paduodamas apeliacinis skundas, 

                                                 
185  Nors, kaip minėta, tikslių statistinių duomenų nesama, tačiau praktikoje vienareikšmiškai pripažįstama, kad 

vienasmenis bylos nagrinėjimas taupo teisėjo darbo laiką procese.  
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kiek gaunama prašymų atnaujinti terminą ir kiek iš jų tenkinama, o kiek atsisakoma tenkinti. Šiuo metu 
tokie duomenys nėra sisteminami, todėl daryti vienareikšmę išvadą dėl šio pokyčio įtakos našumui 
negalima.  
 
Pokyčio įtaka kokybės kriterijui  
 
Vertinant šio pokyčio atitiktį kokybės kriterijui, pažymėtina, kad jis gali daryti realią įtaką teisminės 
gynybos prieinamumui. Numatytas naikinamasis trijų mėnesių terminas apeliaciniam skundui paduoti 
yra gana trumpas ir asmenims, dėl tam tikrų objektyvių priežasčių nesuspėjus pateikti apeliacijos, būtų 
apribota jų teisė į bylos išnagrinėjimą bent viena instancine tvarka. Taip pat pažymėtina, kad, vertinant 
šį pakeitimą sistemiškai kartu su 2016 m. pakeitimais dėl privalomo advokato dalyvavimo apeliacijoje 
(surašant apeliacinį skundą), asmens galimybės, pasibaigus tam tikroms nenumatytoms aplinkybėms, 
sukliudžiusioms laiku pateikti skundą, dar labiau sumažėja, nes jam reikės laiko ir advokatui susirasti, o 
šiam papildomo laiko – tinkamam apeliaciniam skundui surašyti. Pažymėtina, kad, daugumos apklausos 
respondentų nuomone, šis pakeitimas įvertintas kaip darantis mažiausią įtaką našumo kriterijui bei 
didžiausią neigiamą įtaką kokybės kriterijui iš visų kitų CPK pakeitimų dėl apeliacinio instituto (ir netgi 
kategoriškiau tariant, kad jis turėtų būti panaikintas). Taigi apibendrinant galima teigti, kad šis pakeitimas 
vertintinas kaip darantis neigiamą įtaką kokybės kriterijui.  
 
Toliau vertinsime, ar pasiekta įtakos kokybės ir našumo kriterijams pusiausvyra. Įvertinus didelę riziką dėl 
šio CPK pakeitimo galimybės apriboti teisminės gynybos prieinamumą, t. y. neigiamos įtakos kokybės 
kriterijui darymą, liko atsakyti į klausimą, galbūt jo įtaka našumo kriterijui yra tokia didelė, kad atsvertų 
šiuos neigiamus padarinius? Tačiau kaip matyti iš našumo įvertinimo dalies, šio pakeitimo įtaka našumo 
kriterijui yra pakankamai abejotina (ypač įvertinus tai, kad asmenys, net ir praleidę naikinamąjį terminą, 
vis tiek gali bandyti teikti prašymus atnaujinti procesą ir dėl jų reikės priimti sprendimus). Kaip minėta, 
dauguma apklausos respondentų taip pat mano, kad šis pakeitimas neužtikrina našumo ir kokybės 
pusiausvyros.  
 
Todėl esant akivaizdžiai neigiamai įtakai kokybės kriterijui ir neturint duomenų, kad būtų kokios 
žymesnės įtakos našumo kriterijui, šis CPK pakeitimas vertintinas kaip darantis ar potencialiai galintis 
daryti neigiamą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui.  
 
3.2.2.5. CPK pakeitimų dėl atstovavimo apeliacijoje įtaka civilinės justicijos veiksmingumui 
 
Iki 2016 m. lapkričio 8 d. priimtų LR CPK pakeitimų 186  CPK nebuvo specialių nuostatų, 
reglamentuojančių sąrašą asmenų, galinčių surašyti apeliacinį skundą. 2016-11-08 Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymu Nr. XII-2751 buvo atlikti esminiai apeliacinio proceso 
pakeitimai, kuriais buvo pakeistas CPK 306 straipsnis, papildant jį nauja 3 dalimi, numatančia privalomą 
advokato dalyvavimą surašant apeliacinį skundą187. Taigi minėtais pakeitimais buvo įtvirtintos analogiškos 
taisyklės dėl apeliacinį skundą pasirašančių asmenų rato kaip ir kasacijoje (CPK 347 straipsnio 3 dalis). 
Taip pat analogiškai kaip ir kasacinio proceso atveju buvo reglamentuoti asmenys, galintys būti šalių ir 
trečiųjų asmenų atstovais apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu (3201 str.). 
 

                                                 
186 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas // TAR, 2016-11-17, Nr. 26956. 
187 „3. Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens 

darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, 

turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą 

gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį 

paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.“ CPK 306 str. 3 d.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
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Svarbu paminėti, kad aiškinamajame rašte 188  nerasime jokių argumentų nei dėl CPK 306 straipsnio 
papildymo 6 dalimi, nei dėl CPK papildymo 320(1) straipsniu. Tokia situacija susiklostė todėl, kad 
Vyriausybės pateiktame Seimui įstatymo projekte Nr. XIIP-3551 apskritai nebuvo siūlomas nei CPK 
papildymas 3201 straipsniu, nei CPK 306 straipsnio papildymas 6 dalimi, o šie pakeitimai buvo inicijuoti 
tik svarstant šį įstatymo projektą Seime. Galima tik spėti, kad šio įstatymo projekto svarstymo metu 
diskutuojant apie aiškinamajame rašte įvardytus profesionalaus teisinio atstovavimo privalumus189 kilo ir 
papildomos idėjos dėl būdų geriau užtikrinti tinkamą asmens teisių gynybą ir apeliaciniame procese. Tai, 
kad šiais pakeitimais iš esmės siekta užtikrinti kvalifikuotą teisinę pagalbą asmenims, pažymima ir teismų 
praktikoje: „2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo CPK pakeitimai, pagal kuriuos apeliacinės instancijos teisme 
įstatyme nurodytus procesinius veiksmus iš byloje dalyvaujančio asmens yra reikalaujama atlikti 
privalomai atstovaujamam advokato. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį apeliacinį skundą surašo advokatas. 
Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį 
skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 
punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo. 
Minėtų CPK normų tikslas užtikrinti, jog apeliacinės instancijos teismą pasiekiantys skundai būtų parengti 
tinkamai, juose būtų nurodyti esminiai teisiniai motyvai, kurie gali lemti ginčijamo sprendimo teisėtumą 
ir pagrįstumą.“190 
 
Pažymėtina, kad nuo šio įstatymo priėmimo dar nepraėjo treji metai, o kaip minėta anksčiau, ex post 
visapusiškas vertinimas gali būti pateiktas, jeigu tiriama teisės norma yra taikoma bent trejus metus. Todėl 
išvados dėl pakeitimų, įsigaliojusių po 2014 m. gruodžio 31 d., turėtų būti laikomos sąlyginėmis (t. y. bus 
tiriamas potencialus šių nuostatų tinkamumas daryti įtaką civilinės justicijos veiksmingumui), tačiau šie 
pakeitimai visiškai iš tyrimo objekto nebus eliminuoti. Taip pat pažymėtina, kad tyrimo atlikimo metu dėl 
šio CPK pakeitimo konstitucingumo yra nagrinėjamas ginčas Lietuvos Respubliko Konstituciniame 
Teisme191. Šio tyrimo objektu nėra CPK nuostatų konstitucingumo klausimai, todėl detaliau jie nebus 
nagrinėjami, ir bus vertinama išimtinai šio pakeitimo potenciali įtaka civilinės justicijos veiksmingumui. 
 

Pokyčio įtaka našumo kriterijui  
 
Nors iš aiškinamojo rašto nematyti, kad buvo siekiama poveikio našumui, tačiau, įvertinus pokyčio turinį, 
darytina išvada, kad šis CPK pakeitimas gali daryti įtaką našumo kriterijui. Ši įtaka gali pasireikšti tuo, kad 
ne visų asmenų finansinė padėtis gali leisti jiems pasisamdyti advokatą apeliaciniam skundui surašyti ir 
atstovauti, todėl daliai šių asmenų gali būti apribota galimybė teikti apeliacinį skundą ir tokiu būdu 
apeliacinėje instancijoje turėtų sumažėti apeliacinių bylų skaičius. 
 

                                                 
188 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo 

įstatymo Nr. I-1274 9, 41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.183 straipsnio 

pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 15 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektų aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4eebb260603911e5b316b7e07d98304b?jfwid=cyrg4hjje>. 
189 Aiškinamajame rašte nurodomi tokie CPK nuostatų dėl atstovavimo pakeitimo tikslai: „Pažymėtina, kad profesionalus 

teisinis atstovavimas yra svarbi efektyvios teisingumo sistemos prielaida, tinkamo asmens teisių ir įstatymų saugomų 

interesų gynimo sąlyga. Tačiau, teismų atstovų duomenimis, teismų praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai, pavyzdžiui, 

remiantis CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktu, siekiama apeiti įstatymo nustatytą reikalavimą, kad proceso dalyviams 

civiliniame procese būtų užtikrintas kvalifikuotos teisinės pagalbos teikimas <...> Taip pat būtų sudarytos geresnės 

prielaidos spręsti nekokybiško atstovavimo teismuose problemą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kai pagal CPK 56 

straipsnį asmenų atstovais pagal pavedimą teisme esant advokatams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

advokatūros įstatymo nuostatomis, yra pagrindiniai subjektai, kuriems suteikta teisė teikti teisines paslaugas ir kurių 

teikiamoms paslaugoms, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir profesionalumą, keliami specialūs reikalavimai, kartu 

teisme atstovauja ir kiti asmenys, teikiantys ne specialių neteisinių žinių reikalaujančias paslaugas, bet teisines paslaugas.“ 
190  Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E2S-2237-

413/2017. 
191 Prašymo numeris, kuriuo kreipimasis užregistruotas Konstituciniame Teisme: Nr. 1B-4/2018. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4eebb260603911e5b316b7e07d98304b?jfwid=cyrg4hjje
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4eebb260603911e5b316b7e07d98304b?jfwid=cyrg4hjje
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Taigi šis pakeitimas gali potencialiai daryti įtaką našumo kriterijui. Statistiniais, kiekybiniais metodais 
tikslios šio pokyčio įtakos neįmanoma išmatuoti, nes neįmanoma apskaičiuoti, kiek asmenų neteikė 
apeliacinio skundo dėl to, kad neturėjo galimybės pasisamdyti advokato. Taigi vienintelis tinkamas 
metodas šiam pokyčiui įvertinti būtų preliminarus vertinimas apklausos būdu (pasirenkant apklausti 
asmenis, kuriems pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo nepalankus, tačiau jie nepadavė 
apeliacinio skundo). Dėl šio tyrimo apimties ir jam skirto riboto laiko tokios apklausos atlikti neįmanoma, 
todėl detaliau įtaka našumo kriterijui negali būti ištirta. Dar vienas papildomas rodiklis, kuris galėtų rodyti, 
kiek sumažėja bylų apeliacinėje instancijoje, galėtų būti skaičius apeliacinių skundų, kurie buvo nepriimti 
todėl, kad buvo paduoti asmens, neturinčio teisės pasirašyti apeliacinio skundo. Todėl tokie duomenys 
turėtų būti renkami ir sisteminami, siekiant detaliau įvertinti šio CPK pakeitimo įtaką našumo (taip pat ir 
kokybės) kriterijui.  
 
Pokyčio įtaka kokybės kriterijui 
 
Šis CPK pakeitimas vertintinas teisės į teisminę gynybą prieinamumo aspektu. Abejonių dėl jo neigiamos 
įtakos kokybės kriterijui galima įžvelgti ir jo priėmimo stadijoje.  
 
Pažymėtina, kad Seime taip pat buvo užregistruotas alternatyvus įstatymo projektas, kuriuo siekta šį 
pakeitimą panaikinti. Šio projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad „siūlomas teisinis reguliavimas 
atimtų iš asmenų teisę į teisminę gynybą apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, nes nustato, kad 
apeliacinį ir kasacinį skundą gali paruošti tik tam tikrą kvalifikaciją turintys proceso dalyvių atstovai. 
Civilinį procesą reglamentuojančios teisės normos nepagrįstai apriboja asmenų, ypač iš nepasiturinčių, 
socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių, teisę pateikti apeliacinį ir kasacinį skundus, realizuojant 
kiekvieno asmens konstitucinę teisę į teisminę gynybą. Kol Lietuvoje nėra visuotinai visiems asmenims 
prieinama nemokama teisinė pagalba, asmenų teisės į gynybą per apeliaciją ir kasaciją negali būti 
nepagrįstai ribojama tik todėl, kad asmenys neturi lėšų samdyti atstovus, turinčius teisęs surašyti 
apeliacinius ir kasacinius skundus. <...> Tačiau dabartinis teisinis reglamentavimas, dalis kurio turėtų 
įsigalioti nuo 2017 m. liepos 1 d., atima iš asmenų teisę į apeliaciją ir kasaciją, nes nustato, kad apeliacinį 
ir kasacinį skundą gali paruošti tik tam tikrą kvalifikaciją turintys proceso dalyvių atstovai, tačiau tuo pat 
metu Lietuvoje neišspręstas klausimas dėl visuotinai visiems asmenims prieinamos nemokamos teisinės 
pagalbos suteikimo, kaip, pavyzdžiui, yra Nyderlanduose, kur bet kokį procesinį dokumentą turi teisę 
pateikti tik advokatas, tačiau kiekvienas asmuo už nedidelį žyminį mokestį, siekiantį apie 5 proc. asmens 
mėnesinio atlyginimo, turi teisę gauti advokato atstovavimą viso apeliacinio ir kasacinio proceso metu, 
nepatirdamas daugiau jokių kitų teismo išlaidų.“192 
 
Atsižvelgiant į tai, kad šis pakeitimas riboja asmens apeliacijos teisę, kuri yra neatskiriama teisės į teisminę 

gynybą dalis (turint omenyje, kad kreipiantis į pirmosios instancijos teismą turėti advokatą nėra privaloma 

ir pagal anksčiau galiojusį reguliavimą nebuvo privaloma ir apeliacinės instancijos teisme), vertintina, kad 

šis pakeitimas potencialai gali daryti neigiamą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, neigiamai 

veikdamas kokybės kriterijų.  

Toliau vertinsime, ar pavyko pasiekti kokybės ir našumo pusiausvyrą. Pagal proporcingumo principą 

nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems 

teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi 

varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Siekis užtikrinti aukštos kokybės apeliacinį 

procesą yra teisėtas ir visuotinai svarbus tikslas. Klausimas, ar ši konkreti priemonė dabartinėmis 

sąlygomis nesuvaržė asmens teisių taip, kad daliai asmenų faktiškai būtų apribota galimybė kreiptis į 

apeliacinės instancijos teismus.  

                                                 
192 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306, 3201, 347 ir 350 straipsnių pakeitimo 

įstatymo. Prieiga per internetą: <www.lrs.lt>.  

http://www.lrs.lt/
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Vertinant reikalavimo, kad apeliacinį skundą civiliniame procese surašytų advokatas, pagrįstumą ir 
tikslingumą, reikia atsižvelgti, iš vienos pusės, į tai, kad apeliaciniame procese dėl ribotos apeliacijos 
koncepcijos bei įvedus rašytinio proceso principą ypač svarbu tapo, kad pateikiamame apeliaciniame 
skunde būtų tinkamai nurodytas apeliacinio skundo pagrindas (tiek faktinis, tiek teisinis), būtų labai aišku, 
kuo konkrečiai yra grindžiamas skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumas ir (ar) 
nepagrįstumas, būtų aiškiai suformuluotas apeliacijos dalykas, t. y. kad būtų aišku, kokio procesinio tikslo 
ir apeliacinio skundo išnagrinėjimo teisinio rezultato siekia apeliantas. Be to, pasibaigus apeliacinio 
skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323 str.), o žodinio 
apeliacijos proceso atveju, net jei toks ir būtų skiriamas, negalima nukrypti nuo pateiktų procesinių 
dokumentų turinio (CPK 324 str. 2 d.). Atsiradus poreikiui apeliacijos stadijoje pateikti naujus įrodymus, 
jų pateikimo būtinybę ir motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau, reikia pagrįsti įtikinamais 
argumentais, kadangi priešingu atveju apeliacinės instancijos teismas tiesiog atsisakys juos priimti (CPK 
306 str. 1 d. 4 p., 4 d., 314 str., 324 str. 3 d.). Šiuo atžvilgiu pritartina teisės doktrinoje193 išsakomoms 
mintims, kad apeliacinio proceso pobūdis ir reikalavimas apeliaciniame skunde aiškiai bei glaustai išdėstyti 
faktinius ir teisinius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu motyvus savaime apsunkina 
byloje dalyvaujančių asmenų galimybę vesti bylą apeliacijos stadijoje be kvalifikuoto atstovo, be kita ko, 
ir todėl, kad teismo procesas bendrai yra specifinė, teisinių žinių reikalaujanti sritis.  

 
Taigi nekvalifikuotai surašytas apeliacinis skundas gali užkirsti kelią asmeniui tinkamai apginti savo 
pažeistas teises, ištaisyti pirmosios instancijos teismo galimai padarytas teisės ir fakto klaidas. Tačiau, kita 
vertus, norint įvertinti šio pokyčio įtaką kokybei reikia įvertinti, ar asmenims nėra pernelyg suvaržoma 
teisė į apeliaciją ir ar asmuo, kuriam pagal šį pokytį dabar reikalingas advokatas, turi galimybę visais atvejais 
(net kai jam stinga lėšų) gauti kokybiškas teisines paslaugas, ar jam užtikrinama galimybė turėti advokatą. 
Šie klausimai jau susiję ne tik su CPK pakeitimų įtaka, bet su antrinės valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos prieinamumo ir kokybės klausimu. Tačiau, norint tinkamai įvertinti šį aspektą, reikalingas 
atskiras tyrimas, todėl šiuo momentu pateikti galutinio atsakymo apie tai, ar šis pakeitimas neigiamai veikė 
kokybės kriterijų, negalima. Taip pat pažymėtina, kad respondentų nuomonė dėl šio CPK pakeitimo 
potencialumo užtikrinti pusiausvyrą tarp kokybės ir našumo išsiskyrė, taigi ja remiantis vienareikšmės 
išvados taip pat daryti negalime.  
 
Apibendrinant teigtina, kad siekiant detaliai įvertinti, ar CPK pakeitimai dėl privalomo advokato 
dalyvavimo apeliacinėje instancijoje užtikrina našumo ir kokybės pusiausvyrą, reikėtų atlikti išsamų 
tyrimą, ar sunkiai finansiškai besiverčiantiems asmenims Lietuvoje yra prieinama skubi ir kokybiška 
antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba, t. y. ar antrinės teisinės pagalbos suteikimas atitinka 
tarptautinius ir ES teisinėje erdvėje vyraujančius veiksmingumo reikalavimus ir ar ši pagalba būtų 
suteikiama visiems asmenims, kuriems dabar advokatas būtinas apeliaciniam skundui surašyti ir kurie dėl 
savo finansinės padėties nepajėgūs jo pasisamdyti. Taip pat pažymėtina, kad toks tyrimas turėjo būti 
atliktas prieš įvedant CPK pakeitimus dėl privalomo advokato dalyvavimo, nes tik esant veiksmingai 
antrinei teisinei pagalbai šis pakeitimas nepažeidžia teisminės gynybos prieinamumo principo ir tik gavus 
atsakymą dėl tinkamos antrinės teisinės pagalbos sistemos galėtų būti įvertintas kaip nedarantis neigiamos 
įtakos civilinės justicijos veiksmingumui.   
 
Taip pat siūlytina rinkti duomenis apie tai, kaip dažnai asmenys kreipiasi ir kreipsis dėl antrinės teisinės 
pagalbos suteikimo tam, kad advokatas surašytų apeliacinį skundą, ir kiek kartų bei kokiais motyvais buvo 
atsakyta ją suteikti.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys į kitą problemą: CPK 338 straipsnyje įtvirtinta norma, nustatanti, kad 
atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės 
instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje nustatytas išimtis. Taigi kyla klausimas, ar minėtos naujai 
įsigaliojusios teisės normos taip pat mutatis mutandis taikomos ir atskirųjų skundų padavimui ir 

                                                 
193 Žr. Ambrasaitė G. Apeliacija civiliniame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas, 2004, p. 40. 
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nagrinėjimui? Šiuo klausimu išsamiai pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 15 d. 
nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1609-943/2017. Teismas nurodė, kad tokiu atveju būtina atsižvelgti į 
EŽTT išaiškinimus dėl asmens teisės kreiptis į teismą. Pagal EŽTT praktiką teisė į teismą nėra absoliuti 
– galimi tam tikri šios teisės apribojimai, nes jos pobūdis (prigimtis) lemia valstybinio reguliavimo poreikį. 
Užtikrinant bylos šalims efektyvią teisę kreiptis į teismus dėl „civilinio pobūdžio teisių ir pareigų“ 
klausimo išsprendimo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje valstybei suteikta galimybė pasirinkti taikytinas 
priemones šiame kontekste, pabrėžiant, kad yra svarbu tai, jog taikomi apribojimai nesuvaržytų ar 
nesumažintų pareiškėjui suteiktos teisės kreiptis į teismą tokiu būdu ar apimtimi, kuri pažeistų teisės į 
teismą esmę. Taikomi apribojimai suderinami su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, jeigu atitiks teisėtą 
tikslą ir egzistuos pagrįstas proporcingas ryšys tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo (Golder v. United 
Kingdom, Nr. 4451/70, 1975 m. vasario 21 d. sprendimas). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat pažymėjo, 
kad bylose pagal atskiruosius skundus nagrinėjami procesiniai klausimai, kurie susiję išimtinai su bylos 
nagrinėjimo procesu pirmosios instancijos teisme (pvz., dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 
trūkumų šalinimo instituto, civilinės bylos sustabdymo ir kt.), todėl CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte 
įtvirtinta teisė pirmosios instancijos teismui, sutinkančiam su atskiruoju skundu, rašytinio proceso tvarka 
per 3 darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pačiam panaikinti skundžiamą nutartį (išskyrus atvejus, 
kai skundas paduodamas dėl nutarties, priimtos CPK 293 straipsnyje numatytais atvejais). Atsižvelgiant į 
bylų pagal atskiruosius skundus prigimtį, apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad tokių apribojimų 
taikymas ir atskirųjų skundų padavimui nepagrįstai suvaržytų asmens teisę kreiptis į teismą, o tokių 
ribojimų taikymas, lyginant juos su siekiamais tikslais, neatitiktų proporcingumo kriterijaus194. 

Šiai Lietuvos apeliacinio teismo pozicijai, kaip iš dalies subalansuojančiai neigiamą įtaką kokybės kriterijui, 

pritartina. Tačiau taip pat matyti, kad teismai teisę taikė šiuo aspektu iš esmės contra legem, plačiai 

aiškindami CPK nuostatas. Atitinkamai yra būtini CPK pakeitimai, aiškiai įtvirtinantys, kad atskiriesiems 

skundams netaikomas reikalavimas, kad jie būtų pasirašomi tokia pačia tvarka kaip apeliaciniai skundai 

(t. y. advokato dalyvavimas neturi būti privalomas).  

 
 
 
 
 

                                                 
194 Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1609-943/2017. 
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III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
 

1. Teisingumo sistemų veiksmingumo vertinimas žengia tik pirmuosius žingsnius. Istorinę 
veiksmingumo tyrimų genezę trumpai galime apibūdinti kaip palaipsnį perėjimą nuo išimtinai 
kiekybinių parametrų link kiekybinių ir kokybinių parametrų vertinimo kartu, o ne atsietai, t. y. 
kaip evoliuciją nuo tarptautinių standartų teismų nepriklausomumui užtikrinti ir ekonominių 
našumo rodiklių vertinimo iki didelio dėmesio kokybės kriterijui skyrimo, siekiant užtikrinti 
pusiausvyrą tarp kokybės ir našumo. Šiuo metu Europos teisinėje erdvėje vyrauja vadinamoji 
teisingumo sistemų veiksmingumo kriterijų trilogijos koncepcija, pagal kurią civilinės justicijos 
veiksmingumas vertinamas pagal tris kriterijus: nepriklausomumas, našumas ir kokybė.  

2. Teisėkūros pagrindų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai, reguliuojantys bendrus teisinio 
reguliavimo vertinimo principus, nėra konkrečiai pritaikyti ir adaptuoti civilinės justicijos 
veiksmingumo stebėsenai ir vertinimui. Nors tam tikri statistiniai duomenys ir renkami bei 
kaupiami šioje srityje, pvz., susiję su teismų veikla, viešųjų pirkimų sritimi, bendrai nėra nustatyti 
civilinės justicijos veiksmingumo stebėsenos ir vertinimo duomenys, vertinimo tikslai ir kriterijai, 
instituciniu požiūriu nėra aiškiai apibrėžto stebėsenos ir vertinimo objekto bei šioje stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje dalyvaujančių (atsakingų) institucijų ir jų kompetencijos. Tokios civilinės 
justicijos veiksmingumo stebėsenos ir vertinimo sistemos trūkumas sąlygoja, kad civilinės 
justicijos veiksmingumo stebėsena ir vertinimas atliekamas tik epizodiniu ir/ar atsitiktiniu 
principu, be to, atlikti vertinimai nepasižymi išsamumu ir nuoseklumu.     

3. Bendroji CPK pakeitimų analizė atskleidė nemažai su Lietuvos teisėkūros proceso įgyvendinimu 
susijusių problemų, turinčių įtakos CPK kaip kodifikuoto teisės akto pakeitimų kokybei. Viena iš 
jų – CPK pakeitimų projektų rengimo ir priėmimo koordinavimo trūkumas. Nors iš CPK 58 
pakeitimų tik du kartus CPK buvo keičiamas kompleksiškai peržiūrint daugumą CPK teisės 
normų, visgi likę 56 pakeitimai per 15 CPK galiojimo metų vertintini kaip per dažnas CPK 
keitimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad dalies pakeitimų buvo galima išvengti užtikrinant veiksmingą 
ir sklandžiai veikiančią CPK pakeitimų projektų rengimo ir koordinavimo bei kokybės kontrolę. 
Atsižvelgiant į tai, kad CPK yra kodifikuotas teisės aktas (ir, be to, susijęs ir su materialiosios teisės 
normos taikymu, ir su skirtingų teisės subjektų veikimu), jo stabilumo užtikrinimas tampa itin 
svarbus ir yra viena iš prielaidų CPK tinkamo taikymo ir įgyvendinimo kokybei užtikrinti. Tai, 
kad rengiant ir tobulinant CPK pakeitimų projektus mažai dėmesio skiriama pakeitimų esmei, 
tikslams ir priežastims atskleisti, sąlygoja riziką, kad CPK pakeitimų teisės normų tikslas nebus 
tinkamai „nuspėtas“, todėl bus netinkamai pritaikytas ir išaiškintas. 

4. Išskirtų CPK pakeitimų žyminio mokesčio, viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų ir 
apeliacinio proceso srityse analizė pagal šiame Tyrime nustatytus civilinės justicijos veiksmingumo 
vertinimo kriterijus patvirtino Tyrimo autorių hipotezę, kad tiek rengiant CPK pakeitimus, tiek 
vėliau siekiant įvertinti, ar pakeitimai pasiekė jiems įstatymo leidėjo keliamą tikslą, nebuvo 
nuosekliai ir tikslingai renkami objektyvūs, patikimi statistiniai ir palyginamieji duomenys bei 
atlikta periodinė jų analizė. Šiuo aspektu išsiskiria VPT renkami tam tikri duomenys apie viešųjų 
pirkimų nagrinėjimą, tačiau jie turėtų būti papildyti tam tikrais statistiniais duomenimis ir 
kokybiniais vertinimais siekiant tinkamai įvertinti CPK pakeitimus pagal visus civilinės justicijos 
veiksmingumo kriterijus.   

5. Dėl duomenų trūkumo nėra galimybių pakankamai tiksliai atsakyti į klausimą, ar žyminio 
mokesčio dydžių pakeitimų poveikis civilinei justicijai buvo teigiamas ar neigiamas. Žyminio 
mokesčio dydžio padidinimas, tikėtina, teigiamai paveikė kokybės rodiklį per žmogiškiesiems ir 
materialiesiems ištekliams skiriamas lėšas (nuo 2003 m. vienai bylai tenkantis sumokėtas žyminis 
mokestis išaugo beveik trigubai). Tačiau nėra aišku, ar ši nauda nebuvo pasiekta civilinės justicijos 
prieinamumo sąskaita, kadangi apytiksliam bylų, kuriose mokėtinas žyminis mokestis, skaičiui 
augus iki 2011 m., nuo 2011 metų jis nuosekliai mažėjo, didėjo vienai bylai tenkantis žyminio 
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mokesčio dydis (tai gali reikšti, kad daugiau bylinėjamasi bylose, kuriose mokėtinas didesnis 
žyminis mokestis). 

6. Ištyrus žyminio mokesčio pakeitimų įtaką konkrečiose bylų grupėse (kategorijose), darytina 
išvada, kad neigiamo poveikio padidinus žyminį mokestį nebuvo. Žyminio mokesčio padidinimas 
viešųjų pirkimų bylose, bylose dėl juridinio asmens tyrimo ar arbitražo sprendimo panaikinimo 
nepaveikė bylų skaičiaus (nėra koreliacijos tarp žyminio mokesčio padidinimo ir bylų skaičiaus 
kaitos). Taigi galima daryti išvadą, kad, padidinus žyminį mokestį, buvo surinkta daugiau lėšų į 
biudžetą ir tai buvo padaryta ne civilinės justicijos prieinamumo sąskaita. Bylose pagal prašymus 
dėl proceso atnaujinimo, padidinus žyminį mokestį, bylų skaičius ir toliau didėjo, taigi, tikėtina, 
nebuvo pasiektas pakeitimu siektas tikslas – užkirsti kelią nepagrįstų prašymų teikimui. Kita 
vertus, teigiamas poveikis civilinei justicijai buvo padarytas šiose bylose surinkus daugiau žyminio 
mokesčio į valstybės biudžetą. 

7. Tam, kad būtų galima tiksliau įvertinti žyminio mokesčio dydžio pakeitimų įtaką civilinės justicijos 
veiksmingumui, turėtų būti atlikti šie veiksmai: 

a. Renkami ne tik suminiai duomenys apie bylų nagrinėjimą, bet tokie duomenys pagal 
konkrečias bylų kategorijas bei konkrečias asmenų grupes (CPK 80 ir 83 str.). Toliau 
nurodyti siūlytini rinkti ir stebėti šie duomenys: 

 
 Pirmojoje 

instancijoje 
gautų ieškinių 
skaičius 

Pirmosios 
instancijos 
teisme 
patenkintų / 
atmestų 
ieškinių 
skaičius 

Apeliacinėje 
instancijoje gautų 
apeliacinių skundų 
skaičius 

Apeliacinėje 
instancijoje 
patenkintų / 
atmestų 
apeliacinių 
skundų skaičius 

Sumokėto 
žyminio 
mokesčio dydis 

Bylos kategorija 
(asmenų grupė) 

     

 
b. Duomenys turėtų būti renkami ir stebimi mažiausiai trejus metus iki ir po pakeitimų 

įsigaliojimo. 
c. Kadangi duomenų analizė iš esmės yra ekonometrinė, tyrimo autorių nuomone, dėl 

duomenų rinkimo ir jų stebėjimo optimizavimo, reikalingų duomenų grupių tikslesnio 
identifikavimo, išorinių veiksnių galimos įtakos eliminavimo (gyventojų skaičiaus, 
ekonominių sąlygų kaitos ir pan.) turėtų būti pasitelkti ekonometrinės analizės specialistai. 

8. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai nuo 2003 m. iki 2011 m. spalio 1 d. buvo reguliuojami 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiame įstatyme. Iki 2003 m. įstatymas apsiribojo tik 
išankstinės ne teisme ginčų tvarkos reguliavimu. Nuo 2003 m. iki 2011 m. spalio 1 d. viešųjų 
pirkimų bylų ypatumai iš esmės pasireiškė viešųjų pirkimų bylų apygardų teismams priskyrimo, 
sutrumpintų ieškinio senaties terminų, sutrumpinto bylos nagrinėjimo pirmojoje ir apeliacinėje 
instancijose termino reguliavimu. 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1480 į CPK įvedus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
specialiąsias taisykles buvo nustatytos papildomos viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo specialiosios 
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą įstatyme nustatytais 
terminais: nustatytas sutrumpintas terminas atsiliepimams pateikti, sutrumpintas apeliacinio 
skundo pateikimo terminas, sutrumpintas kasacinio skundo padavimo terminas, rašytinio proceso 
pirmenybės principas, įteikimo elektroniniu būdu prioritetas, aktyvus teismo vaidmuo, papildomi 
reikalavimai ieškiniui ir atsiliepimui į jį, papildomas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas.  

9. Teisinio reguliavimo, susijusio su viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumais, pakeitimų tikslas 
buvo užtikrinti operatyvesnį ir efektyvesnį viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimą sudarant sąlygas 
praktiškai pasiekti bylų nagrinėjimą per įstatymo nustatytus terminus. Įstatymų leidėjas nekėlė 
tikslo – sumažinti teismuose nagrinėjamų viešųjų pirkimų bylų skaičių. Nors nebuvo identifikuoti 
tokio tikslo pasiekimo kriterijai bei jo stebėsenos kriterijai ar duomenys, visgi galima daryti išvadą, 
kad esminis tikslo pasiekimo kriterijus yra viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimas per įstatymo 
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nustatytą terminą – ne ilgiau nei per 60 dienų pirmojoje instancijoje ir ne ilgiau nei per 45 dienas 
apeliacinėje instancijoje. 

10. 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu 
Nr. XI-1480 įtvirtinti CPK pakeitimai, susiję su viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų 
nustatymu, padarė reikšmingą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui našumo požiūriu. Tačiau, 
nepaisant to, įstatymo leidėjo tikslas CPK pakeitimais viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 
reguliavimo srityje buvo pasiektas tik iš dalies, įvertinus tai, kad tik dalis bylų (nors ir reikšminga) 
yra išnagrinėjama per įstatymo nustatytą terminą. Kita vertus, tyrimo duomenys atskleidžia ir kitą 
aiškiai matomą tendenciją – esamas reguliavimas jau padarė maksimalų poveikį viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimo operatyvumui ir vargiai įmanoma pasiekti, kad žymiai daugiau bylų būtų 
išnagrinėta per įstatymo nustatytą terminą. Dar labiau bandant (siekiant) trumpinti procesinius 
terminus viešųjų pirkimų bylose gali iškilti grėsmė viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo kokybei. 

11. 2011-06-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu 
Nr. XI-1480 įtvirtinti CPK pakeitimai, susiję su viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų 
nustatymu, nepadarė įtakos civilinės justicijos veiksmingumui pagal kokybės kriterijų. Tačiau kyla 
tam tikrų rizikų, galinčių kelti grėsmę viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo kokybei. Todėl visos 
pastangos turėtų būti nukreiptos ne į viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo operatyvumą, bet į šių 
bylų nagrinėjimo kokybę.      

12. CPK pakeitimas dėl rašytinio proceso principo apeliacinėje instancijoje įvedimo, įvertinus itin 
teigiamą šio pakeitimo įtaką našumo kriterijui ir veikiančius įstatymo ir teismų praktikos 
suformuotus saugiklius, kurie skirti minimizuoti ar visai apriboti neigiamą įtaką kokybės kriterijui, 
vertintinas kaip padaręs teigiamą įtaką civilinės justicijos veiksmingumui. Siekiant atlikti detalesnį 
vertinimą, reikėtų pradėti šalies mastu sisteminti ir rinkti duomenis, kiek prašymų dėl bylos 
nagrinėjimo žodinio proceso tvarka pateikė šalys, kiek jų buvo tenkinta ir kiek atsisakyta tenkinti.  

13. Įstatymų leidėjas vis dažniau bando susieti tam tikrus CPK pakeitimus su ginčo suma (tiek 
pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje), pavyzdžiui, panaikindamas apribojimus pateikti 
apeliacinį skundą smulkiuose turtiniuose ginčuose, nustatydamas, kokios vertės ginčuose teisėjas 
gali nagrinėti bylą vienasmeniškai, o kokios – trijų teisėjų kolegijoje. Tam, kad teisės aktas būtų 
parengtas tinkamai įvertinus visas aplinkybes, reikėtų pradėti atitinkamai rinkti ir sisteminti 
statistinius duomenis, leidžiančius įvertinti civilinių bylų skaičius, susiejant su tam tikra ginčo verte 
(pvz., suskaičiuoti, kiek vidutiniškai apeliacijoje išnagrinėjama bylų, kur apeliaciniu skundu 
ginčijama suma nesiekia 72 EUR (250 Lt atitikmuo), kiek yra tokių, kur suma nesiekia 2000 EUR 
ir pan.). Šiuo metu tokia informacija automatiniu būdu nėra prieinama.  

14. Siekiant įvertinti CPK pakeitimo dėl vienasmenio bylos nagrinėjimo įtaką našumo ir kokybės 
kriterijams būtina papildomai rinkti ir sisteminti duomenis, kiek apeliacinėje instancijoje būta 
atvejų, kai bylos, kuriose ginčo suma iki 2000 EUR, dėl jų sudėtingumo buvo perduotos nagrinėti 
trijų teisėjų kolegijai. Nesant tokių duomenų šiuo metu neįmanoma įvertinti, ar priėmus CPK 
pakeitimą dėl vienasmenio bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje, kai apeliaciniu skundu 
ginčijama suma yra ne didesnė negu du tūkstančiai eurų, buvo užtikrinta našumo ir kokybės 
pusiausvyra.  

15. Siekiant detaliai įvertinti, ar CPK pakeitimai dėl privalomo advokato dalyvavimo apeliacinėje 
instancijoje užtikrina našumo ir kokybės pusiausvyrą, reikėtų atlikti išsamų tyrimą, ar sunkiai 
finansiškai besiverčiantiems asmenims Lietuvoje yra prieinama skubi ir kokybiška antrinė 
valstybės garantuojama teisinė pagalba, t. y. ar antrinės teisinės pagalbos suteikimas atitinka 
tarptautinius ir ES teisinėje erdvėje vyraujančius veiksmingumo reikalavimus ir ar ši pagalba būtų 
suteikiama visiems asmenims, kuriems dabar advokatas būtinas apeliaciniam skundui surašyti ir 
kurie dėl savo finansinės padėties nepajėgūs jo pasisamdyti. Taip pat pažymėtina, kad toks tyrimas 
turėjo būti atliktas prieš įvedant CPK pakeitimus dėl privalomo advokato dalyvavimo, nes tik 
esant veiksmingai antrinei teisinei pagalbai šis pakeitimas nepažeidžia teisminės gynybos 
prieinamumo principo ir tik gavus atsakymą dėl tinkamos antrinės teisinės pagalbos sistemos 
galėtų būti įvertintas kaip nedarantis neigiamos įtakos civilinės justicijos veiksmingumui. Taip pat 
būtini CPK pakeitimai, aiškiai įtvirtinantys, kad atskiriesiems skundams netaikomas reikalavimas, 
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kad jie būtų pasirašomi tokia pačia tvarka kaip apeliaciniai skundai (t. y. advokato dalyvavimas 
neturi būti privalomas).  

16. Tyrimo autorių nuomone, Lietuvoje būtina sukurti civilinės justicijos veiksmingumo stebėsenos 
ir vertinimo sistemą (įskaitant šių duomenų skelbimo, viešinimo aspektus) bei metodiką 
(pasitelkiant ne tik teisės, bet ir sociologijos, matematikos, ekonomikos mokslo atstovus): 
identifikuoti rinktinus duomenis bei jų rinkimo būdus (apklausos, bylų nagrinėjimo duomenys, 
makroekonominiai rodikliai), vertinimo imtį ir kriterijus, išorinių veiksnių eliminavimo principus 
ir pan. Taip pat rekomenduotina nustatyti atsakingas institucijas, kurios įgyvendintų su tuo 
susijusias funkcijas. Civilinės justicijos stebėsena ir vertinimas turi apimti ne tik teismų veiklos 
stebėseną ir vertinimą, bet ir kitų civilinėje justicijoje dalyvaujančių subjektų veiklą. Sukūrus 
sistemą bei metodiką būtų užtikrinta, kad CPK pakeitimai nebūtų daromi be reikalo ar chaotiškai, 
taip pat būtų įvertintas ne tik CPK pakeitimų, bet ir paties CPK veiksmingumas, identifikuotos 
problemos, tiksliau parinkti problemų sprendimo būdai bei įvertinama, ar tie sprendimo būdai 
pasiteisino. 
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PRIEDAI 
 

1 priedas. CPK pakeitimus apibendrinanti lentelė 
 

 Įstatymas Keisti straipsniai ir/ar pakeitimų esmė Nuoroda į Aiškinamąjį raštą 

1. 2003-04-08 Įstatymas IX-1490 Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, 
Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, 
Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas  

CPK 3 str. (ES teisės normų taikymas) 
 
 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Administracinių bylų 
teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo 
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo  
įstatymo projekto Aiškinamasis raštas 

2. 2004-04-15 Įstatymas IX-2126 Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams 
kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso 
kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymas  
 

CPK 1 str. (CPK taikymas) 
 
 

Aiškinamasis raštas dėl Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir 
papildymo, valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir civilinio proceso 
kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
IXP-3235 
 
 

3. 2004-04-27 Įstatymas IX-2171 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1, 42, 62, 801, 803 straipsnių pakeitimo ir papildymo, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių 
pavadinimų pakeitimo, LX skyriaus papildymo septintuoju skirsniu ir kodekso papildymo priedu įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja tarptautinio civilinio proceso klausimus) 

4. 2005-01-20 Įstatymas X-80 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 57, 83, 99 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymas  

CPK normos, susijusios su bylinėjimosi išlaidų 
institutu (valstybės garantuojama teisine pagalba)  

Įstatymų projektų reg. Nr. IXP-3836- IXP-3840 aiškinamasis 
raštas 

5. 2006-06-22 Įstatymas X-729 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

6. 2008-04-15 Įstatymas X-1495 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 88 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymas  

CPK normos, susijusios su bylinėjimosi išlaidų 
institutu (valstybės garantuojama teisine pagalba)  
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XP-2419-XP-2423 aiškinamasis 
raštas  

7. 2008-11-13 Įstatymas X-1810 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 62, 803 straipsnių pakeitimo ir Kodekso LX skyriaus septintojo skirsnio ir priedo pripažinimo netekusiais 
galios įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja tarptautinio civilinio proceso klausimus) 

8. 2008-11-14 Įstatymas X-1839 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512, 609, 610, 632, 756 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 652 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 
(nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingąją teiseną ir vykdymo procesą) 

9. 2009-12-22 Įstatymas XI-596 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 580 straipsnio papildymo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingąją teiseną) 

10. 2010-07-02 Įstatymas XI-999 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

11. 2010-09-23 Įstatymas XI-1032 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso papildymo 464-1 straipsniu ir 496 straipsnio papildymo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja 
ypatingąją teiseną) 

12. 2011-06-21 Įstatymas XI-1480 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas  

Kompleksiniai 2011 m. CPK pakeitimai Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projekto aiškinamasis raštas 

13. 2011-11-17 Įstatymas XI-1711 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 145 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir Kodekso papildymo 
267-1 straipsniu įstatymas 

Laikinosios apsaugos priemonės ir sprendimo 
priėmimas (keičiama kartu su Bankų įstatymu, 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIP-3856-XIP-3861 aiškinamasis 
raštas 
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Finansinio tvarumo įstatymu, Respublikos indėlių ir 
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu) 

 
 

14. 2011-12-22 Įstatymas XI-1843 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 
549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingą 
teiseną ir vykdymo procesą) 

15. 2012-05-10 Įstatymas XI-2002 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 83 straipsnio pakeitimo įstatymas  

Atleidimas nuo žyminio mokesčio (fizinio asmens, 
kuriam iškelta bankroto byla) 
 
 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 ir 560 
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 

16. 2012-06-21 Įstatymas XI-2090 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 23, 147, 296, 340, 587, 810, 811, 812, 813, 814, 815 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 811-1 straipsniu 
įstatymas  

Keičiamos CPK nuostatos susijusios su teismo 
pagalba ir jurisdikcija bylose, nagrinėtinose arbitraže 
(keičiama kartu su Komercinio arbitražo įstatymu) 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIP-3856-XIP-3861 aiškinamasis 
raštas  
 
 
  

17. 2012-06-26 Įstatymas XI-2129 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 587 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

18. 2012-12-20 Įstatymas XII-72 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo 117 ir 387 straipsnių 
pakeitimo įstatymas  

Keičiamos CPK nuostatos, reguliuojančios 
informacinių ir elektroninių ryšių technologijų 
naudojimo teismo procese ypatumus 
 
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIP-4597, XIP-4598 aiškinamasis 
raštas 
 
 

19. 2012-12-20 Įstatymas XII-138 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

20. 2013-03-28 Įstatymas XII-218 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymas  
 

Keičiamas fizinių asmenų bankroto bylų 
teismingumas 

 

Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  
 

 

21. 2013-05-09 Įstatymas XII-276 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 99, 466, 467, 469, 472, 506, 507 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymas  

CPK 99 str. (valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos išlaidų valstybei atlyginimas)  

Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ir kitų įstatymų 
pakeitimo bei papildymo  

22. 2013-12-03 Įstatymas XII-633 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 284 straipsnio pakeitimo įstatymas  

Sprendimo vykdymo atidėjimas (kai ginčo šalis yra 
valdžios institucija) 

ABTĮ pakeitimo ir papildymo įstatymo, CPK 284 straipsnio 
pakeitimo įstatymo ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios 
institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo 
valstybei pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas  

23. Įstatymas XII-771 2014-03-13 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 49, 80, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 261-
1 straipsniu bei XXIV-1 skyriumi  

Įvestas grupės ieškinio institutas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 
pakeitimo ir kodekso papildymo 261(1) straipsniu bei 
XXIV(1) skyriumi įstatymo projekto aiškinamasis raštas  

24. 2014-05-15 Įstatymas XII-889 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 602, 644, 646, 661, 696, 703, 704, 706, 707, 708, 713, 717, 719, 722, 724, 746 ir 756 straipsnių pakeitimo 
ir 705 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingąją teiseną ir vykdymo procesą) 

25. 2014-07-17 Įstatymas XII-1065 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 580 straipsnio pakeitimo įstatymas  

26. 2014-07-17 Įstatymas XII-1050 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 145 ir 267-1 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Laikinosios apsaugos priemonės ir sprendimo 
priėmimas (Lietuvos Respublikos kredito unijų ir 
kitų susijusių įstatymų keitimo sąlygoti pakeitimai) 

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo pakeitimo ir 
papildymo bei tam tikrų nuostatų galios įstatymo ir kitų su 
juo susijusių įstatymų projektų aiškinamasis raštas  
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.370839?jfwid=-fa58gtmuw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.370839?jfwid=-fa58gtmuw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C120B020F3E7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC212EA5E97A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC212EA5E97A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC212EA5E97A
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.428224?jfwid=-fa58gtqfz
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.428224?jfwid=-fa58gtqfz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.657C26389380
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30C98D70E264
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30C98D70E264
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.444418?jfwid=-fa58gtqom
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.444418?jfwid=-fa58gtqom
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2DCFD4DAB56
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2DCFD4DAB56
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2DCFD4DAB56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.136534?jfwid=-m92g8ql62
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.136534?jfwid=-m92g8ql62
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.136534?jfwid=-m92g8ql62
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA338C8AB85E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA338C8AB85E
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.197869?jfwid=dg8d2xx5z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.197869?jfwid=dg8d2xx5z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.197869?jfwid=dg8d2xx5z
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.197869?jfwid=dg8d2xx5z
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8b1d50b57e11e3ad2eed5a4e1b7108
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8b1d50b57e11e3ad2eed5a4e1b7108
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8b1d50b57e11e3ad2eed5a4e1b7108
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.144232?jfwid=dg8d2xxey
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.144232?jfwid=dg8d2xxey
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.144232?jfwid=dg8d2xxey
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b717a390e0e111e388bee944977d73d2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b717a390e0e111e388bee944977d73d2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/100d1ce0126111e4adf3c8c5d7681e73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fad5640197711e4b542dec0b12e28b0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fad5640197711e4b542dec0b12e28b0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.208137?jfwid=dg8d2xxjb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.208137?jfwid=dg8d2xxjb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAPIS.208137?jfwid=dg8d2xxjb
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27. 2014-10-16 Įstatymas XII-1241 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso pakeitimo įstatymas  

CPK numatytos sumos litais keičiamos į sumas 
eurais 

ATPK, CPK ir kitų įstatymų aiškinamasis raštas, Dokumento 
Nr. 14-7993(2)  
 
 

 
 

28. 2014-10-16 Įstatymas XII-1242 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 49, 80, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso 
papildymo 261-1 straipsniu bei XXIV-1 skyriumi įstatymo Nr. XII-
771 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 5 straipsnio pakeitimo 
įstatymas  

CPK papildymo įstatyme numatytos sumos litais 
keičiamos į sumas eurais  

Aiškinamasis raštas tas pats kaip ir 27 p. 

29. 2014-12-16 Įstatymas XII-1452 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 145, 147, 499, 648, 688, 689, 710 ir 713 straipsnių 
pakeitimo įstatymas  

Laikinosios apsaugos priemonės ir vykdymo 
procesas (pakeitimai, inter alia, sąlygoti PLAIS 
įdiegimo) 
 
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-2005-XIIP-2011 
aiškinamasis raštas  
 

30. 2015-03-26 Įstatymas XII-1567 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso pakeitimo įstatymas  

2006 m. gruodžio 13 d. buvo priimtas Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas 
(veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje sąvokos 
įvedimas) 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-1656-XIIP-1660 
aiškinamasis raštas 

31. 2015-03-26 Įstatymas XII-1571 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 737 straipsnio pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

32. 2015-06-11 Įstatymas XII-1772 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Lietuvos Respublikos ratifikuoto Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo 
Nr. 16 sąlygoti CPK pakeitimai (kreipimasis dėl 
konsultacijos, bylos sustabdymas)  

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-2719-XIIP-2723 
aiškinamasis raštas 

33. Įstatymas XII-2011 2015-11-12 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 429 ir 438 straipsnių pakeitimo įstatymas  
 

Procesinių dokumentų įteikimą dokumentiniame 
procese ir procese dėl teismo įsakymo išdavimo 
reguliuojančios teisės normos 

Civilinio proceso kodekso 429 ir 438 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projekto aiškinamasis raštas 

34. Įstatymas XII-2068 2015-11-24 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymo 
Nr. XII-1772 2 straipsnio pakeitimo įstatymas  

Bylos sustabdymas (keičiamas neįsigaliojęs CPK 
pakeitimas, suvienodinant ne vienu metu 
įsigaliosiančių įstatymų tų pačių nuostatų 
formuluotes dėl atitinkamų bylų privalomo 
sustabdymo paskelbus banko ar Centrinės kredito 
unijos veiklos apribojimą (moratoriumą)) 

 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-3675, XIIP-3676 
aiškinamasis raštas  

35. 2015-11-24 Įstatymas XII-2066 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 145, 163, 166, 267-1, 626 ir 627 straipsnių pakeitimo 
įstatymas  

Laikinosios apsaugos priemonės, bylos sustabdymas 
(keičiama kartu su Finansinio tvarumo įstatymu, 
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo 
įstatymu bei kitais susijusiais įstatymais)  
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-3489-XIIP-3504 
aiškinamasis raštas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1089af605e9e11e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1089af605e9e11e4bad5c03f56793630
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7c1eb9e0193f11e4988dd8c7447f8ac5?jfwid=dg8d2xxm1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7c1eb9e0193f11e4988dd8c7447f8ac5?jfwid=dg8d2xxm1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2cb13d059bc11e487eff7b424bd0f08
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2cb13d059bc11e487eff7b424bd0f08
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2cb13d059bc11e487eff7b424bd0f08
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2cb13d059bc11e487eff7b424bd0f08
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2cb13d059bc11e487eff7b424bd0f08
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c767123090c711e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c767123090c711e4bb408baba2bdddf3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c767123090c711e4bb408baba2bdddf3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/afcc1260090911e497f0ec0f2b563356?jfwid=-czep89kns
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/afcc1260090911e497f0ec0f2b563356?jfwid=-czep89kns
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22ced7f0df7b11e48b678a6bad30f55f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22ced7f0df7b11e48b678a6bad30f55f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/246e3a40ba3a11e3bda4be6f16c2da2b?jfwid=dg8d2xxv0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/246e3a40ba3a11e3bda4be6f16c2da2b?jfwid=dg8d2xxv0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66e1b9f0d93911e4894f9bde45468d3f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef2dcf6013ea11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef2dcf6013ea11e58569be21ff080a8c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d1d17d309d7111e48d7bacdf30d64d66?jfwid=dg8d2xy0t
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d1d17d309d7111e48d7bacdf30d64d66?jfwid=dg8d2xy0t
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d8d63c08d2911e58711b884b80daa4f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d8d63c08d2911e58711b884b80daa4f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7fbd9b00c72411e498aab3a4ca2b8d40?jfwid=dg8d2xxzq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7fbd9b00c72411e498aab3a4ca2b8d40?jfwid=dg8d2xxzq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17d8ad80982b11e5a6f4e928c954d72b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17d8ad80982b11e5a6f4e928c954d72b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17d8ad80982b11e5a6f4e928c954d72b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/20cd1c3277e411e59a1ed226d1cbceb5?jfwid=dg8d2xy35
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/20cd1c3277e411e59a1ed226d1cbceb5?jfwid=dg8d2xy35
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31fd351098f711e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31fd351098f711e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31fd351098f711e58fd1fc0b9bba68a7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a8e2c061524211e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=dg8d2xy9y
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a8e2c061524211e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=dg8d2xy9y
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36. 2015-11-26 Įstatymas XII-2084 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 83 straipsnio pakeitimo įstatymas  
 

Žyminis mokestis vartojimo ginčuose (keičiama 
kartu su Lietuvos Respublikos vartotojų teisių 
apsaugos įstatymu) 
 
 

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
Nr. I-657 2, 5, 10, 11, 12, 40 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 
įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto ir su juo 
susijusių įstatymų projektų aiškinamasis raštas 
 

 

37. 2015-12-03 Įstatymas XII-2127 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XII-1567 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes 
reguliuoja ypatingąją teiseną) 

38. 2015-12-03 Įstatymas XII-2113 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 385, 390, 392, 399, 444, 448, 453, 461, 487, 514, 516 
ir 541 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Pakeitimai, sąlygoti Lietuvos Respublikos civilinės 
būklės aktų registravimo įstatymo naujos redakcijos 
priėmimo (teismo informavimas apie priimtus 
sprendimus minėto įstatymo tvarka) 

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo 
įstatymo projekto aiškinamasis raštas  
 
 

39. 2015-12-22 Įstatymas XII-2236 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 484, 499, 500, 501 ir 504 straipsnių pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingąją 
teiseną) 

40. 2015-12-23 Įstatymas XII-2247 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso papildymo 62-1 straipsniu ir 154 straipsnio pakeitimo 
įstatymas  

Bylų nagrinėjimas (teisėjų ir teismų krūviai) 
 
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-3072, XIIP-3073 
aiškinamasis raštas  
 
 

41. 2016-06-02 Įstatymas XII-2410 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymo 
Nr. XII-1772 2 straipsnio pakeitimo įstatymas  

Bylos sustabdymas (sąvokos „veiksnumas tam 
tikroje srityje“ koregavimas) 

Civilinio proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių 
pakeitimo įstatymo Nr. XII-1772 2 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto aiškinamasis raštas  
 
 
 
 

42. 2016-06-23 Įstatymas XII-2479 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 34, 62, 111, 130, 134, 154, 220-1, 220-2, 258, 268, 
269, 325, 590, 591, 594, 631, 637 ir 646 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Teismų reforma (apylinkės teismų jungimas į 
rūmus) 

Teismų reformos projektų aiškinamasis raštas  
 

43. 2016-06-29 Įstatymas XII-2518 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

44. 2016-06-29 Įstatymas XII-2543 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 690 straipsnio pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

45. 2016-06-30 Įstatymas XII-2553 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 385 ir 541 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai (keičiama kartu su 
CK šeimos teisinius santykius reguliuojančiomis 
teisės normomis) 
 
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-1616, XIIP-1617 
aiškinamasis raštas  

 

46. 2016-06-30 Įstatymas XII-2580 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 273, 771 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 
771-1 straipsniu įstatymas  

Savavališkas statybas reguliuojančių teisės normų 
pakeitimo sąlygoti CPK pakeitimai (teismo 
sprendimo vykdymas)  
 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-4202-XIIP-4204 
aiškinamasis raštas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eae4b6a009bb11e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=dg8d2xyd2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eae4b6a009bb11e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=dg8d2xyd2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eae4b6a009bb11e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=dg8d2xyd2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eae4b6a009bb11e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=dg8d2xyd2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7114a10a25d11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be2d38e0a00a11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be2d38e0a00a11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be2d38e0a00a11e58fd1fc0b9bba68a7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e70aa980deb511e48533ed4be8ca86a2?jfwid=dg8d2xyhz
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e70aa980deb511e48533ed4be8ca86a2?jfwid=dg8d2xyhz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2307c440aeea11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ead5dbc0b2ef11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ead5dbc0b2ef11e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ead5dbc0b2ef11e5b12fbb7dc920ee2c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f5290810f7d111e4ab99c3ab3bbb5843?jfwid=dg8d2xyro
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f5290810f7d111e4ab99c3ab3bbb5843?jfwid=dg8d2xyro
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a9876102d7b11e69cf5d89a5fdd27cc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a9876102d7b11e69cf5d89a5fdd27cc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a9876102d7b11e69cf5d89a5fdd27cc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/01667a70e9af11e59b76f36d7fa634f8?jfwid=dg8d2xyws
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/01667a70e9af11e59b76f36d7fa634f8?jfwid=dg8d2xyws
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/01667a70e9af11e59b76f36d7fa634f8?jfwid=dg8d2xyws
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b3d96903ebb11e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b3d96903ebb11e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b3d96903ebb11e6a8ae9e1795984391
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/15f9caf0d39411e49a8e8a8aa8141086?jfwid=dg8d2xyo2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ddbf9048f411e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d73629d048f411e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/719d2640442211e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/719d2640442211e6bd3bfefc575ccac4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a6a6e500af6511e39054dc0fb3cb01ae?jfwid=dg8d2xzgs
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a6a6e500af6511e39054dc0fb3cb01ae?jfwid=dg8d2xzgs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/423d029048f911e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/423d029048f911e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/423d029048f911e6b5d09300a16a686c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e4f09de0f0fb11e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=dg8d2xzj2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e4f09de0f0fb11e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=dg8d2xzj2
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47. 2016-11-03 Įstatymas XII-2719 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 87, 182, 189, 476, 501, 506, 509, 584, 587, 638, 650, 
651, 689 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso priėmimo ir įsigaliojimo sąlygoti 
pakeitimai  

 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-3957-XIIP-3969 
aiškinamasis raštas  

48. 2016-11-08 Įstatymas XII-2751 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso pakeitimo įstatymas  

Kompleksiniai 2016 m. CPK pakeitimai 
 
 

CPK pakeitimo įstatymo, Komercinio arbitražo įstatymo 4 9, 
41 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo, CK 3.183 straipsnio 
pakeitimo įstatymo, Prokuratūros įstatymo 15 ir 19 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 

49. 2016-11-08 Įstatymas XII-2754 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių pakeitimo įstatymo 
Nr. XII-1772 4 straipsnio pakeitimo įstatymas  

Proceso atnaujinimas (tarp proceso atnaujinimo 
pagrindų prie Europos Žmogaus Teisių Teismo 
konstatuojamų pažeidimų įtrauktos ir šio teismo 
patvirtintos taikos sutartys ir vienašalės deklaracijos, 
kuriose pripažįstamas atitinkamas Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
pažeidimas) 

Civilinio proceso kodekso 3, 163, 165 ir 366 straipsnių 
pakeitimo įstatymo Nr. XII-1772 4 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto aiškinamasis raštas  

 

50. 2016-12-20 Įstatymas XIII-140 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2518 3 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja vykdymo procesą) 

51. 2017-03-30 Įstatymas XIII-242 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 83, 404, 407 ir 504 straipsnių pakeitimo įstatymas  
 

Atleidimas nuo žyminio mokesčio (vaiko globos / 
tėvų valdžios bylos) 
 

 

Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų reg. Nr. XIIIP-288-
XIIIP-294  
 
 

 

52. 2017-05-02 Įstatymas XIII-329 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 1, 80, 423-2, 423-3 ir 423-7 straipsnių pakeitimo įstatymas  

Pakeitimai, sąlygoti naujų įstatymų – Komunalinio 
sektoriaus pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų, 
atliekamų gynybos ar saugumo srityje įstatymo – 
priėmimo, keičiamas žyminis mokestis viešųjų 
pirkimų bylose 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-3752(2), XIIP-3753(2) 
aiškinamasis raštas 

 

53. 2017-06-15 Įstatymas XIII-441 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI-1 skyriaus pakeitimo įstatymas  

CPK reguliuojamų teisinių santykių sritis, žyminis 
mokestis koncesijų bylose, koncesijų suteikimo bylų 
nagrinėjimo ypatumai (taikomos viešųjų pirkimų 
bylų nagrinėjimui taikytinos nuostatos) 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 
ir XXI1 skyrius pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos 
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 

54. 2017-06-29 Įstatymas XIII-535 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 65, 80, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225, 231 straipsnių 
pakeitimo ir Kodekso papildymo 231-1, 231-2 straipsniais įstatymas  
 

Su Mediacijos įstatymo priėmimu susiję pakeitimai Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-4439-XIIP-4441 
aiškinamasis raštas 

 
 

55. 2017-07-04 Įstatymas XIII-607 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 9 ir 268 straipsnių pakeitimo įstatymas  
 

Techninių priemonių naudojimą procese 
reguliuojančios teisės normos  

 

Įstatymų projektų reg. Nr. XIIP-4309-XIIP-4313 
aiškinamasis raštas  

56. Įstatymas XIII-630 2017-07-11 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 534 straipsnio pakeitimo įstatymas (nepatenka į tyrimo apimtį, nes reguliuoja ypatingąją teiseną) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ece88700a68211e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ece88700a68211e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ece88700a68211e69ad4c8713b612d0f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0ae32d60dedc11e59019a599c5cbd673?jfwid=dg8d2xzm8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0ae32d60dedc11e59019a599c5cbd673?jfwid=dg8d2xzm8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0170db10418411e59cf1cfda14b526c5?jfwid=-16z708hjrb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0170db10418411e59cf1cfda14b526c5?jfwid=-16z708hjrb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0170db10418411e59cf1cfda14b526c5?jfwid=-16z708hjrb
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0170db10418411e59cf1cfda14b526c5?jfwid=-16z708hjrb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fc9f7e0abe111e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fc9f7e0abe111e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1fc9f7e0abe111e6b844f0f29024f5ac
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/915e47309b5111e68adcda1bb2f432d1?jfwid=dg8d2xzni
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/915e47309b5111e68adcda1bb2f432d1?jfwid=dg8d2xzni
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/915e47309b5111e68adcda1bb2f432d1?jfwid=dg8d2xzni
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1accd260cd9911e6a2cac7383cbb90a3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/08e2bff0d7d611e69c5d8175b5879c31?jfwid=dg8d2xzp9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/08e2bff0d7d611e69c5d8175b5879c31?jfwid=dg8d2xzp9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f486b92030a011e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f486b92030a011e78397ae072f58c508
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9580e140968f11e68adcda1bb2f432d1?jfwid=16j6tpgc6l
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9580e140968f11e68adcda1bb2f432d1?jfwid=16j6tpgc6l
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d817f05b2d11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d817f05b2d11e79198ffdb108a3753
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/1bf5c1e0c07b11e6a3e9de0fc8d85cd8/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/1bf5c1e0c07b11e6a3e9de0fc8d85cd8/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/1bf5c1e0c07b11e6a3e9de0fc8d85cd8/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/1bf5c1e0c07b11e6a3e9de0fc8d85cd8/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a43347f2230d11e6acbed8d454428fb7?jfwid=j1u6bxnk1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a43347f2230d11e6acbed8d454428fb7?jfwid=j1u6bxnk1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/651392006c5911e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/651392006c5911e7827cd63159af616c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0a3518a2062411e687e0fbad81d55a7c?jfwid=dg8d2y07w
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0a3518a2062411e687e0fbad81d55a7c?jfwid=dg8d2y07w
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ded44850707811e7827cd63159af616c
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57. Įstatymas XIII-646 2017-09-28 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 
straipsnių pakeitimo įstatymas  

Teismingumas, atskirieji skundai (CPK keičiamas, 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo ir su juo susijusių 
įstatymų pakeitimus) 
 
  
 

Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų reg. Nr. XIIIP-354-
XIIIP-360  
 

 

58.  2018-04-26 Įstatymas XIII-1126 Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso papildymo 10-1 straipsniu ir 275, 292 straipsnių 
pakeitimo įstatymas 

Komercinių paslapčių apsaugos klausimai (keičiamas 
kartu su Komercinių paslapčių įstatymo priėmimu) 

Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų reg. Nr. XIIIP-
1214- XIIIP-1216 
 
 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fe77d90adb711e78a4c904b1afa0332
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fe77d90adb711e78a4c904b1afa0332
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2fe77d90adb711e78a4c904b1afa0332
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4ecbced0ef5f11e6be918a531b2126ab?jfwid=dg8d2y0ej
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4ecbced0ef5f11e6be918a531b2126ab?jfwid=dg8d2y0ej
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4e5e79052c211e884cbc4327e55f3ca
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4e5e79052c211e884cbc4327e55f3ca
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4e5e79052c211e884cbc4327e55f3ca
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4e2d5310b23a11e7a80ef1cff7d455dd?jfwid=-rwipzcz7l
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4e2d5310b23a11e7a80ef1cff7d455dd?jfwid=-rwipzcz7l
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2 priedas. Veiksmingumo kriterijų ir rodiklių lentelė 
 

 

Kriterijus Rodikliai  Subrodikliai Metodai 

Nepriklausomumas 1. Visuomenės pasitikėjimas sistemos 
nepriklausomumu 

Gyventojų pasitikėjimas;  
Verslo pasitikėjimas; Teisėjų pasitikėjimas 

Gyventojų, verslo, teisėjų apklausos 

2.Struktūrinis nepriklausomumas 
(teisinės teisėjų nepriklausomumo 
garantijos, normos dėl teisėjų skyrimo ir 
kt.) 

Vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios 
įsitraukimas į teisėjų skyrimo procesus; 
Saugiklių buvimas dėl teisėjų ir teismų pirmininkų 
skyrimo ir atleidimo tvarkos;  
Teisėjų skyrimo teisėjų tarybų nariais tvarka   
 

Tiriami duomenys: kokios institucijos ar asmenys 
teikia kandidatūras pirmajam paskyrimui į 
teisėjus ir kokios – skiria; atrankos sistema: 
egzaminas ar laisva atranka; ar įstatymų 
leidžiamoji ir/ar vykdomoji valdžia turi galią 
atmesti teismų sistemos parinktą kandidatą; 
kokie subjektai inicijuoja teisėjo (1 ar 2 
instancijos) bei pirmininkų atleidimo procedūras 
ir kokį vaidmenį atleidimo procese turi įstatymų 
leidžiamoji bei vykdomoji valdžia; kokią įtaką turi 
teismai, skiriant asmenis į teisėjų (teismų) tarybas.  

Aukščiausiųjų teismų veiklos ypatumai Tiriami duomenys dėl aukščiausiųjų teismų 
įtakos teisėjų karjerai (įgaliojimai skyrimo, 
vertinimo, drausminės atsakomybės inicijavimo, 
atleidimo procedūrose).  
 
 

Kokybė 1. Teisminių 
paslaugų 
paklausos 
veiksniai 

1.1. Teisingumo 
prieinamumas 
fiziniams ir 
juridiniams 
asmenims 
 
 
 
 
 
 

Teismų mokesčiai (žyminis mokestis) ir atleidimo 
ar mažinimo galimybės 

Kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkimas ir 
tyrimas 

Nepagrįstų (neproporcingų) procedūrinių kliūčių 
nebuvimas (pirmojoje ir apeliacinėje instancijose) 

Veikianti teisinės pagalbos sistema 

Informacijos teikimas asmenims 

Ieškinių pateikimas ir proceso eigos stebėjimas 
elektroniniu būdu 

Teismų ir šalių atstovų (advokatų) bendravimo el. 
būdu galimybės 
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Teismų sprendimų viešinimas el. erdvėje 

1.2. Bylinėjimosi 
kaštų paskirstymo 
mechanizmas 

 

1.3. Advokatų 
honorarų 
reguliavimas 

 

1.4. Advokatų 
profesijos struktūra 
(jų skaičius) 

  

1.5. Alternatyvių 
ginčo sprendimo 
būdų 
prieinamumas ir 
kokybė 

Alternatyvios ginčų sprendimo priemonės yra 
prieinamos, nešališkos ir efektyvios 

 

1.6. Sprendimų 
nuspėjamumas 

Praktikos vienodinimo priemonių buvimas ir jų 
sklaida 

2. Teisminių 
paslaugų 
pasiūlos 
veiksniai 
 

2.1. Adekvatūs 
žmogiškieji ir 
materialieji ištekliai 

Teisėjų ir teismo personalo skaičius; 
Finansiniai resursai; 
Kvalifikacijos kėlimo galimybių buvimas 

 

2.2. Veiklos 
vertinimo 
priemonių 
įdiegimas 

Nuolatinių veiklos monitoringo ir vertinimo 
priemonių įdiegimas, el. instrumentai, skirti bylų 
srautui stebėti realiu laiku 

Proceso dalyvių apklausos, duomenys dėl 
priemonių įdiegimo ir naudojimosi jomis 

2.3. Kokybės 
standartų taikymas 

Bylų nagrinėjimo trukmės standartai; 
Klientų aptarnavimo standartai ir kt. 

2.4. Teisėjų 
(padėjėjų) 
specializacijos 
laipsnis 

2.5. Efektyvaus 
bylų 
administravimo 
modelio 
naudojimas 

2.6. Teismų 
valdymo struktūra 
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2.7. Informacinių ir 
ryšių technologijų 
naudojimas 

Našumas 1. Proceso trukmė Apskaičiuotas arba vidutinis bylos išsprendimui 
reikalingas laikotarpis (nurodomas dienomis), kuris 
būtinas teisme išnagrinėti bylą, t. y. kad sprendimas 
būtų priimtas pirmosios instancijos teisme. 
Atskirai skaičiuotinas proceso trukmės apeliacinės 
instancijos teisme rodiklis.  

Kiekybinių, statistinių duomenų surinkimas ir 
analizė 

2. Bylų išnagrinėjimo rodiklis (angl. 
clearance rate)   

Išnagrinėtų bylų skaičiaus santykis su gaunamų 
bylų skaičiumi. Taikant šį rodiklį nustatoma, ar 
teismas spėja išspręsti jam tenkantį bylų skaičių. 
Jeigu bylų išsprendimo greitis yra mažas, o 
procesiniai veiksmai užtrunka ilgai, sistemoje ima 
kauptis neišnagrinėtos bylos. 

3. Likusių neišnagrinėtų bylų skaičius Bylų, kurios dar turi būti išnagrinėtos, skaičius 
laikotarpio pradžioje (pvz., metų pradžioje).  
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3 priedas. Žyminio mokesčio dydžio pakeitimai (CPK 80 str.) 
 

Ginčo rūšis195  Iki žyminį mokestį 
keičiančio CPK 
pakeitimo taikytinas 
dydis 

Nustatytas naujas dydis, kol 
galiojo litas, ir tokio dydžio 
pakeitimas į EUR / pakeitimu 
į EUR įtvirtintas dydis, kuris 
įtvirtino indeksuotą žyminio 
mokesčio dydį eurais196 

Po euro įvedimo padaryti 
pakeitimai  

Aiškinamuosiuose raštuose ar kituose travaux 
preparatoires nurodyti pakeitimų motyvai 

Turtiniai ginčai (1) Min. 50 LT, max 30 000 Lt 
 
Iki 100 000 Lt: 3 proc. 
Nuo 100 000 Lt iki 
300 000 Lt: 3 000 Lt + 
2 proc. nuo sumos, 
viršijančios 100 000 Lt 
Nuo 300 000 Lt: 7000 Lt 
plius 1 proc. nuo sumos, 
viršijančios 300 000 Lt 
 

Min 20 EUR, max 12 555 EUR 1Min 20 EUR, max 15 000 EUR 
 
Iki 30 000 EUR: 3 proc. 
Nuo 30 000 EUR iki 100 000 EUR: 
900 EUR + 2 proc. nuo sumos, 
viršijančios 30 000 EUR 
Nuo 100 000 EUR: 2300 EUR plius 
1 proc. nuo sumos, viršijančios 
100 000 EUR 
2016-11-08 Įstatymas Nr. XII-2751 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso pakeitimo įstatymas (toliau – 
2016-11-08 Įstatymas) 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Bendras paaiškinimas: Projektu siūloma keisti ir kitus 
žyminio mokesčio dydžius, kad jie labiau atspindėtų 
konkrečios bylos kategorijos specifiką. Projektu 
siūloma patikslinti visas CPK nustatytas skaitmenines 
vertes (žyminių mokesčių, baudų, ieškinio sumų, 
užstatų), išreikštas eurais. Vienos vertės buvo 
didinamos, siekiant, kad šalys prisidėtų prie teismų 
sistemos išlaikymo, kitos – mažinamos, tokiu būdu 
išlaikant balansą tarp padidintų ir sumažintų rinkliavų, 
baudų ir kitų įmokų dydžių. Priėmus siūlomus teisinio 
reguliavimo pakeitimus, asmenys būtų skatinami 
naudotis alternatyviais ginčo sprendimo būdais 
(ikiteismine tvarka, taikinamuoju tarpininkavimu, 
arbitražu, teismine mediacija ir kt.), būtų daugiau 
kompensuojamos valstybės patiriamos teisingumo 
įgyvendinimo sąnaudos, tokiu būdu išlaikant protingą 
pusiausvyrą tarp visuomenės narių, kurie bylinėjasi ir 
kurie ne (toliau šis paaiškinimas, kadangi taikytinas ir 
kitiems pakeitimams – Bendras paaiškinimas). 

Ginčai dėl nuomos 
teisinių santykių 
(2) 

Bendros taisyklės 1200 Lt (57 EUR) 
 
2011-06-21 Įstatymas Nr. XI-
1480 Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 
pakeitimo ir papildymo įstatymas 
(toliau – 2011-06-21 Įstatymas) 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2Panaikintas atskiras žyminis 
mokestis šiai bylos kategorijai 
2016-11-08 Įstatymas  
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Duomenų nėra 
2 Kadangi praktikoje kyla daug ginčų, kaip 
apmokestinti ieškinius dėl nuomos teisinių santykių (ar 
traktuoti tokį ginčą kaip turtinį ir ieškinį apmokestinti 
pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, ar taikyti 
CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punktą), siūloma CPK 80 
straipsnio 1 dalies 2 punktą išbraukti. 

                                                 
195 Nurodoma CPK įtvirtinta ginčo kategorija, kuriai taikomas žyminis mokestis, o skliausteliuose nurodoma, kiek kartų buvo keičiamas žyminis mokestis. 
196 Šioje skiltyje nurodomi dviejų rūšių pakeitimai: iki euro įvedimo atlikti žyminio mokesčio pakeitimai, skliausteliuose nurodant įvedus eurą pakeista į eurus žyminio mokesčio suma. 

Jeigu atitinkamoje kategorijoje žyminis mokestis nebuvo keičiamas iki euro įvedimo, nurodoma eurais įtvirtinta nauja žyminio mokesčio suma. Pastarieji dydžiai nurodomi dėl to, kad 

juos būtų galima paprasčiau palyginti su po euro įvedimo atliktais pakeitimais. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6431f0ac8f11e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10D407E502F2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10D407E502F2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10D407E502F2
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Ginčai dėl sutarčių 
modifikavimo (2) 

Bendros taisyklės 1500 Lt (144 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2200 EUR 
2016-11-08 Įstatymas  
 (įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Duomenų nėra. 
 
2 Bendras paaiškinimas. 

Bylos dėl juridinio 
asmens veiklos 
tyrimo (2) 

Bendros taisyklės 11000 Lt (289 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2300 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Bylos, kuriose 
ginčijami 
sprendimai, priimti 
vykdant viešuosius 
pirkimus (3) 

Bendros taisyklės 11000 Lt (289 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2Mažos vertės pirkimai – 300 EUR 
Supaprastinti pirkimai – 1000 EUR 
Tarptautiniai pirkimai – 3000 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Aiškinamajame rašte duomenų nėra. Iš 2011-06-21 
Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio 
protokolo išrašo matyti, kad vyko diskusija dėl šio 
pakeitimo tikslingumo. Seimo kanceliarijos Teisės 
departamentas iškėlė klausimą dėl tokio žyminio 
mokesčio tikslingumo: „Svarstytina, ar tokio 
pakankamai didelio dydžio žyminio mokesčio 
nustatymas nepagrįstai neapribotų viešųjų pirkimų 
dalyvių, ypač nedidelių įmonių, teisių ginant galimai jų 
pažeistas teises viešųjų pirkimų srityje. Pažymėtina, kad 
ne visi ginčijami perkančiųjų organizacijų sprendimai 
yra turtinio pobūdžio (pvz., ginčijamos konkurso 
sąlygos, galimai diskriminuojančios tiekėjus).“ Buvo 
nuspręsta nepritarti šioms pastaboms, nurodant, kad 
„Viešuosiuose pirkimuose dalyvauja komerciniai 
subjektai, todėl nemanytina, kad numatomo dydžio 
žyminis mokestis viešųjų pirkimų bylose būtų 
neproporcingas. Kita vertus, tikimasi, kad jis 
drausmins tiekėjus ir sulaikys nuo nepagrįsto 
kreipimosi į teismą, taip apsunkinant įvairių projektų 
įgyvendinimą.“ 
 
2 Siekiant spręsti perkančiųjų organizacijų keliamą 
problemą dėl tiekėjų piktnaudžiavimo nepagrįstais 
skundais, kurie užvilkina viešųjų pirkimų procedūras ir 
stabdo investicinių projektų įgyvendinimą, Projektu 
taip pat siūloma padidinti žyminį mokestį viešųjų 
pirkimų bylose. Keičiamo CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 
punkte siūloma nustatyti, kad bylose, kuriose ginčijami 
sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, 
mokamas žyminis mokestis, kuris turi būti ne didesnis 
kaip trys šimtai eurų mažos vertės pirkimuose, 
tūkstantis eurų supaprastintuose pirkimuose (išskyrus 
mažos vertės pirkimus) ir du tūkstančiai eurų 
tarptautiniuose pirkimuose. Diferencijuotus žyminio 
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mokesčio dydžius siūloma nustatyti siekiant 
proporcingumo ir atsižvelgiant į skirtingų pirkimų 
vertės ribas. 

   3Mažos vertės pirkimai, kai ieškinys 
pareiškiamas iki perkančiosios 
organizacijos pranešimo (toliau – 
pranešimas) apie jos priimtą 
sprendimą nustatyti laimėjusį 
pasiūlymą – 300 EUR, po 
pranešimo – 350 EUR. 
Supaprastinti pirkimai, kai ieškinys 
pareiškiamas iki pranešimo – 1000 
EUR, po pranešimo – 2000 EUR. 
Tarptautiniai pirkimai, kai ieškinys 
pareiškiamas iki pranešimo – 3000 
EUR, po pranešimo – 5000 EUR. 
Įstatymas XIII-329 2017-05-02 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 1, 80, 423-2, 423-3 ir 423-7 
straipsnių pakeitimo įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01197) 
 

3 Priimti Seimo narių pasiūlyti žyminio mokesčio 
pakeitimai: 2014–2015 metais iš 641 pateiktų ieškinių, 
susijusių su viešaisiais pirkimais, net 50 procentų buvo 
atmesta. Statistika atskleidžia, kad esamas teisinis 
reguliavimas sudaro sąlygas tiekėjams piktnaudžiauti 
jiems suteiktomis civilinio proceso teisėmis ir dažnai 
reikšti nepagrįstus skundus dėl viešųjų pirkimų 
procedūrų. Taip pasunkinamos perkančiųjų 
organizacijų ir tiekėjų galimybės vykdyti viešuosius 
pirkimus, padidinamas teismų darbo krūvis, 
naudojamos valstybinės lėšos. 
Įvertinus tai, kad procesinėmis teisėmis dažniausiai 
piktnaudžiauja viešųjų pirkimų nelaimėję tiekėjai, taip 
pat pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 
pastaboms dėl Įstatymo projekto Nr. XIIP-3752(4), 
siūlytina diferencijuoti žyminio mokesčio, mokėtino su 
viešaisiais pirkimais susijusiose bylose, dydžio 
reglamentavimą, žyminį mokestį padidinat tais atvejais, 
kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios 
organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą 
nustatyti laimėjusį pasiūlymą (žr. Lietuvos Respublikos 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto papildomą 
išvadą). 

Koncesijų bylose 
(1) 

Bendros taisyklės  1Bylose, kurios ginčijami 
sprendimai, priimti suteikiant 
tarptautines koncesijas – 5000 
EUR, koncesijas, kurių vertė 
mažesnė už tarptautinių koncesijų 
vertę – 2000 EUR 
Įstatymas XIII-441 2017-06-15 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI-1 
skyriaus pakeitimo įstatymas 
(įsigaliojo 2018-01-01) 

1 Aiškinamuoju raštu ir pirminiu projektu siūlytas 
bendras 1000 EUR mokestis. Vėliau buvo priimtas 
Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymas 
diferencijuoti žyminio mokesčio dydžius: „Projekto 2 
straipsniu siūloma keisti Civilinio proceso kodekso 80 
straipsnį ir jo 1 dalies 6 punkte nustatyti, kad bylose, 
kuriose ginčijami sprendimai, priimti suteikiant 
koncesijas, yra vieno tūkstančio eurų. Neaišku, kodėl 
siūloma ta pati žyminio mokesčio suma tiek suteikiant 
tarptautines koncesijas, tiek ir koncesijas, kurių vertė 
mažesnė už tarptautinių koncesijų vertę. Atkreiptinas 

                                                 
197 Viešųjų pirkimų bylose vieną dieną įsigaliojo du pakeitimai. Teisės aktų registre 2017-07-01 CPK redakcijoje yra įtrauktas 2017-05-02 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 1, 80, 423-2, 423-3 ir 423-7 straipsnių pakeitimo įstatymu atliktas pakeitimas, nors šis pakeitimas buvo atliktas ne keičiant 2016-11-08 Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso pakeitimo įstatymą, o priimant naują įstatymą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f486b92030a011e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f486b92030a011e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f486b92030a011e78397ae072f58c508
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-ol1rvrhgy&documentId=ff3242c019d211e79f4996496b137f39&category=TAK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-ol1rvrhgy&documentId=ff3242c019d211e79f4996496b137f39&category=TAK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-ol1rvrhgy&documentId=ff3242c019d211e79f4996496b137f39&category=TAK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d817f05b2d11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d817f05b2d11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1d817f05b2d11e79198ffdb108a3753
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 dėmesys, kad ginčuose dėl viešųjų pirkimų žyminio 
mokesčio sumos dydis diferencijuojamas, atsižvelgiant 
į galimą pirkimų vertę. Manytume, kad siūlomas 
reguliavimas nelogiškas ir nenuoseklus, nes 
tarptautinių viešojo darbų pirkimo sutarčių vertė pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/18/EB, 4 straipsnį yra tokia pati, 
kokia nustatyta koncesijų sutartims Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl 
koncesijos sutarčių suteikimo 8 straipsnyje (5 225 000 
ir daugiau eurų), o viešojo prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių, kurias sudaro centrinės valdžios institucijos 
arba subcentrinės perkančiosios organizacijos – 
mažesnė nei tarptautinių koncesijų (atitinkamai 135 
000 ir daugiau eurų ir 209 000 ir daugiau eurų). 

Kiti ginčai (1) 100 Lt 41 EUR 1100 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Bendras paaiškinimas. 

Bylos dėl teismų 
įsakymų (1) 

Min. 10 Lt Min 4 EUR 1Min 10 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Dokumentinio 
proceso bylos (1) 

Min. 20 Lt 8 EUR 1Min 10 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Ypatingosios 
teisenos bylos (1) 

100 Lt 41 EUR 150 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Už ieškinius dėl 
įmonės bankroto 
bylos iškėlimo 
(kreditoriams tam 
tikrais atvejais) (1) 

0 (taikytas atleidimo nuo 
žyminio mokesčio 
institutas) 

 1500 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Siekiant užkirsti kelią nesąžiningam kreditorių 
naudojimuisi teise pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos 
iškėlimo, siūloma nustatyti žyminį mokestį už 
kreditoriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. 
Tikėtina, kad bankroto bylų apmokestinimas žyminiu 
mokesčiu skatins pasinaudoti tinkamesne interesų 
gynimo priemone – skolos išieškojimu. Tačiau 
pažymėtina, kad žyminiu mokesčiu kaip silpnesnė 
teisinių santykių šalis nebūtų apmokestinami buvę ar 
esami darbuotojai, taip pat įmonės likvidatorius, 
savininkas (savininkai) ir vadovai, kuriuos kreiptis dėl 
bankroto bylos įpareigoja įstatymas (Lietuvos 
Respublikos įmonių bankroto įstatymo 7 ir 8 
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straipsniai), valstybės institucijos, kurios kreipiantis į 
teismą dėl bankroto bylos iškėlimo iš esmės gina 
viešąjį interesą, taip pat kai ieškinys būtų grindžiamas 
tuo, kad įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo 
būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis 
grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.  

Atskirieji skundai 
dėl laikinųjų 
apsaugos 
priemonių (LAP) 
taikymo (2) 

0 1100 Lt (28 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

250 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Duomenų nėra. 
 
2 Bendras paaiškinimas.  

Pareiškimas dėl 
sprendimo už akių 
peržiūrėjimo (2) 

50 Lt 1100 Lt (28 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

250 EUR  
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Prašymai dėl 
proceso 
atnaujinimo (1) 

100 Lt 1Prilygintas žyminiam 
mokesčiui, mokėtinam 
pareiškiant ieškinį (turtinio 
reikalavimo atveju – nuo 
ginčijamos sumos) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

 1 Įtrauktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo siūlymu: 
siekiama nustatyti, kad už prašymus dėl proceso 
atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis 
mokestis, koks mokamas už apeliacinius ir kasacinius 
skundus. Toks siūlymas grindžiamas tuo, kad proceso 
atnaujinimo stadija yra viena iš civilinio proceso 
stadijų, ir nėra pagrindo joje pateikiamus pareiškimus 
apmokestinti kitaip, nei apeliacinius ir kasacinius 
skundus. Paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo 
teismo sprendimai jau būna įsiteisėję, o šalys dažnai 
piktnaudžiauja tokiais prašymais, siekdamos užvilkinti 
įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Atitinkamo 
dydžio žyminis mokestis padėtų užkirsti kelią 
nepagrįstiems prašymams dėl proceso atnaujinimo. 
Tuo pačiu jis neužkirstų kelio šalims pasinaudoti teise 
prašyti atnaujinti procesą, nes nepasiturintiems 
asmenims galėtų būti taikomi dalinio atleidimo nuo 
žyminio mokesčio, jo mokėjimo atidėjimo ar 
išdėstymo institutai (žr. Pagrindinio komiteto išvadą 
Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektui). 
 

Prašymai dėl LAP 
taikymo, išskyrus 
šeimos bylose (1) 

0  150 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Siūloma apmokestinti žyminiu mokesčiu prašymus 
dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir tokiu būdu kreipti 
suinteresuotųjų asmenų elgesį taip, kad jie teiktų šiuos 
prašymus tada, kai laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymas yra tikrai reikalingas, taip pat atlyginti 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.401119?jfwid=11dyhetr7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.401119?jfwid=11dyhetr7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.401119?jfwid=11dyhetr7a
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papildomas teismų sistemos sąnaudas dėl šių prašymų 
nagrinėjimo. 

Prašymai dėl LAP 
ar įrodymų 
užtikrinimo / 
rinkimo 
priemones, kai jos 
susijusios su 
nagrinėjamomis ar 
nagrinėtinomis 
bylomis arbitraže 
ar užsienio teisme 
(2) 

0 (arba 100 Lt) 1200 Lt (57 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2100 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Duomenų nėra. 
 
2 Bendras paaiškinimas. 

Skundai dėl 
arbitražo 
sprendimo (2) 

100 Lt 11000 Lt (289 EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2500 EUR 
2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

1 Duomenų nėra. 
 
2 Bendras paaiškinimas. 

Už procesinius 
dokumentus, 
teikiamus 
elektroninių ryšių 
priemonėmis (1) 

X Lt (priklausomai nuo 
ginčo rūšies bei proceso 
dalyvio statuso) 

1X-25% Lt (EUR) 
2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

 1 Peržiūrimos normos, reguliuojančios bylinėjimosi 
išlaidas ir jų atlyginimą. Siekiant paskatinti elektroninių 
ryšių naudojimą teismo procese <…>, Projekte 
numatomos bylinėjimosi išlaidų lengvatos asmenims, 
kurie teikia teismui procesinius dokumentus tik 
elektroninių ryšių priemonėmis <…>. 

Už procesinius 
dokumentus, 
teikiamus bylose, 
kuriose buvo 
taikoma 
neprivalomoji 
mediacija, kur šalys 
laikėsi 
sąžiningumo 
principo (1) 

X Lt (priklausomai nuo 
ginčo rūšies bei proceso 
dalyvio statuso) 

 1X-25 % EUR, bet ne mažiau kaip 5 
EUR. 
Įstatymas XIII-535 2017-06-29 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 65, 80, 93, 135, 142, 147, 177, 
189, 225, 231 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 231-1, 231-2 
straipsniais įstatymas (įsigalios 2019-
01-01) 

1 Siekiant skatinti civilinių ginčių mediaciją, siūloma 
numatyti procesines skatinimo priemones asmenims, 
kurie renkasi tokį ginčų sprendimo būdą, pavyzdžiui, 
žyminio mokesčio lengvatas. Siūloma numatyti, kad, 
kreipiantis į teismą po neteisminės mediacijos, turėtų 
būti mokama 75 procentai mokėtino žyminio 
mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 eurai. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf25a7c066fd11e7b85cfdc787069b42
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4 priedas. Atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindų kaita 
 

Asmenų grupė Įtraukimo į atleidimo 
atvejus pagrindas 

Išbraukimo iš atleidimo 
atvejų pagrindas (jeigu 
taikoma) 

Aiškinamuosiuose raštuose ar kituose travaux preparatoires nurodomi įtraukimo / 
išbraukimo motyvai 

Fiziniai asmenys, kurie 
Vyriausybės nustatyta 
tvarka pripažinti socialiai 
remtinais 

– Įstatymas X-80 2005-01-20 
Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 
57, 83, 99 ir 225 straipsnių 
pakeitimo įstatymas  
(įsigaliojo 2005-05-01) 

Duomenų nėra 

Vartotojai – bylose dėl visų 
reikalavimų, atsirandančių 
iš vartojimo teisinių 
santykių 

1 2011-06-21 Įstatymas 
(įsigaliojo 2011-11-01) 

2 Įstatymas XII-2084 2015-
11-26 Lietuvos 
Respublikos civilinio 
proceso kodekso 83 
straipsnio pakeitimo 
įstatymas 
(įsigaliojo 2016-01-01) 

1 Duomenų nėra 
 
2 Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projektu [CPK buvo keičiamas kartu su Lietuvos Respublikos 
vartotojų teisių apsaugos įstatymu] ir kartu teikiamais kitais įstatymų projektais sudaromos sąlygos 
vartotojams vartojimo ginčus spręsti ne teismo tvarka nemokamai, siekiant efektyviai panaudoti 
valstybės lėšas, skirtas ginčų sprendimui (vartojimo ginčus nagrinėjančioms institucijoms ir 
teismams), ir optimizuoti teismų darbo krūvį, Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektu numatoma atsisakyti vartotojų atleidimo nuo žyminio mokesčio teismuose 
iškeltose bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių. 

Fizinis asmuo, kuriam 
iškelta bankroto byla 

Įstatymas XI-2002 2012-
05-10 Lietuvos 
Respublikos civilinio 
proceso kodekso 
83 straipsnio pakeitimo 
įstatymas  
(įsigaliojo 2013-03-01) 

– Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 ir 560 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektu siekiama nustatyti, kad ne tik įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar 
restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, o kiti 
dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus, bet 
ir fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, būtų atleidžiami nuo žyminio mokesčio. 

Vartotojai – bylose dėl 
vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo 

Įstatymas XII-2084 2015-
11-26 Lietuvos 
Respublikos civilinio 
proceso kodekso 83 
straipsnio pakeitimo 
įstatymas  
(įsigaliojo 2016-01-01) 

– Pakeitimas atliktas panaikinant likusius vartotojų atleidimo nuo žyminio mokesčio atvejus. Kodėl 
paliktas atleidimas nuo žyminio mokesčio bylose dėl nesąžiningų sąlygų, nenurodoma. 

Pareiškėjai – už 
pareiškimus, paduodamus 
šio Kodekso V 
dalies XXIX 
skyriuje [bylos dėl 

2016-11-08 Įstatymas  
(įsigaliojo 2017-07-01) 

 Siekiant skatinti įvaikinimą, Projektu siūloma bylose dėl įvaikinimo atleisti asmenis nuo žyminio 
mokesčio mokėjimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EDA9BC64C23
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EDA9BC64C23
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EDA9BC64C23
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EDA9BC64C23
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3DEFE187C9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3DEFE187C9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3DEFE187C9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3DEFE187C9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3DEFE187C9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41fa4da099c811e58fd1fc0b9bba68a7
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įvaikinimo] nustatyta 
tvarka 

Šalys – bylose dėl tėvų 
valdžios apribojimo, dėl 
tėvų valdžios apribojimo 
panaikinimo, dėl vaiko 
atskyrimo nuo tėvų (tėvo 
ar motinos) ar jo 
panaikinimo 

Įstatymas XIII-242 2017-
03-30 Lietuvos 
Respublikos civilinio 
proceso kodekso 83, 404, 
407 ir 504 straipsnių 
pakeitimo įstatymas  
(įsigaliojo 2018-01-01) 
 

 Teikiamais Civilinio proceso kodekso pakeitimais siūloma atsisakyti žyminio mokesčio 
mokėjimo bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir 
įvaikinimo. Tai skatintų greičiau kreiptis dėl šių klausimų išsprendimo, skatintų globą šeimose ir 
įvaikinimą 

Pareiškėjai – bylose dėl 
vaiko nuolatinės globos ar 
rūpybos nustatymo ir 
panaikinimo, dėl vaiko 
globėjo ar rūpintojo 
paskyrimo, atleidimo ar 
nušalinimo nuo pareigų 
 

Tam tikrais atvejais (CPK 
80 str. 10 p.) ieškinius dėl 
bankroto bylos iškėlimo 
reiškiantys kreditoriai 

– 2016-11-08 Įstatymas 
(įsigaliojo 2017-07-01) 

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningam kreditorių naudojimuisi teise pareikšti ieškinį dėl bankroto 
bylos iškėlimo, siūloma nustatyti žyminį mokestį už kreditoriaus ieškinį dėl bankroto bylos 
iškėlimo. Tikėtina, kad bankroto bylų apmokestinimas žyminiu mokesčiu skatins pasinaudoti 
tinkamesne interesų gynimo priemone – skolos išieškojimu. Tačiau pažymėtina, kad žyminiu 
mokesčiu kaip silpnesnė teisinių santykių šalis nebūtų apmokestinami buvę ar esami 
darbuotojai, taip pat įmonės likvidatorius, savininkas (savininkai) ir vadovai, kuriuos kreiptis dėl 
bankroto bylos įpareigoja įstatymas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 7 ir 8 
straipsniai), valstybės institucijos, kurios kreipdamosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo iš 
esmės gina viešąjį interesą, taip pat kai ieškinys būtų grindžiamas tuo, kad įmonė neturi turto ar 
pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui 
vykdomuosius dokumentus. 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d010c01ac411e79800e8266c1e5d1b
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5 priedas. Viešųjų pirkimų skaičiaus ir viešųjų pirkimų bylų palyginimo lentelė 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Viešųjų pirkimų 
skaičius* 

n/d n/d n/d n/d n/d 657550 735954 702904 748698 774514 ND 

Viešųjų pirkimų bylų 
skaičius** 

102 142 116 225 398 383 353 365 321 320 362 

 

Tarptautinės vertės 
viešųjų pirkimų 
skaičius 

- - - - - 2629 2364 2436 2175 2137 ND 

Tarptautinės vertės 
viešųjų pirkimų bylų 
skaičius*** 

44 
(iš 

102) 

45 
(iš 129) 

33 
(iš 115) 

78 
(iš 224) 

119 
(iš 387) 

157 
(iš 378) 

127 
(iš 344) 

153 
(iš 325) 

123 
(iš 287) 

105 
(iš 271) 

ND 

Išraiška procentais % - - - - - 5,9% 5,37% 6,2% 5,6% 4,9% ND 

 

Supaprastintų 
viešųjų pirkimų 
skaičius 

- - - - - 10435 9195 10069 7748 7468 ND 

Supaprastintų 
viešųjų pirkimų bylų 
skaičius 

58 
(iš 

102) 

84 
(iš 129) 

82 
(iš 115) 

146 
(iš 224) 

268 
(iš 387) 

221 
(iš 378) 

217 
(iš 344) 

172 
(iš 325) 

164 
(iš 287) 

166 
(iš 271) 

ND 

Išraiška procentais % - - - - - 2,1% 2,3% 1,7% 2,1% 2,2% ND 

 
* Pirkimų skaičiaus šaltinis yra VPT pateikta informacija VPT skelbiamose metinėse ataskaitose. Prieiga per internetą: <http://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-

analize/ketvirtines-ir-metines-ataskaitos-1>.   
** Viešųjų pirkimų bylų skaičiaus šaltinis yra VPT skelbiamos ataskaitos dėl viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo teismuose vidutinės trukmės nustatymo. 

Prieiga per internetą: <https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes>. 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes
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6 priedas. Viešųjų pirkimų bylų skaičius atskiruose apygardų teismuose 
 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Gautų viešųjų 
pirkimų bylų 
skaičius, iš viso  

296 412 334 382 327 322 314 385 363 

Vilniaus apygardos 
teismas 

147 184 157 172 148 156 127 185 160 

Kauno apygardos 
teismas 

55 57 66 65 66 67 78 80 69 

Klaipėdos 
apygardos teismas 

35 56 48 52 41 41 45 60 50 

Panevėžio 
apygardos teismas 

35 55 17 34 28 23 23 25 30 

Šiaulių apygardos 
teismas 

24 60 46 59 44 35 41 35 54 

Išnagrinėtų 
viešųjų pirkimų 
bylų skaičius, iš 
viso 

235 415 408 355 364 321 319 362 385 

Vilniaus apygardos 
teismas 

110 186 200 154 165 168 126 169 171 

Kauno apygardos 
teismas 

44 60 75 67 68 62 82 76 76 

Klaipėdos 
apygardos teismas  

24 55 59 50 47 37 50 59 49 

Panevėžio 
apygardos teismas 

30 54 23 27 36 20 25 22 34 

Šiaulių apygardos 
teismas 

27 60 51 57 48 34 36 36 55 
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Likusių 
neišnagrinėtų bylų 
skaičius 

142 139 65 92 55 56 51 74 52 

Bylų 
išnagrinėjimo 
rodiklis 

79,39% 100,7% 122% 106% 111,3% 99,6% 101,6% 94% 106% 

 
* Lentelė parengta pagal NTA pateiktus duomenis. 
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Analysis of Factors Influencing Effectiveness of Civil Justice: 

Analysis of Particular Amendments to the CCP 

SUMMARY 
 

Considering the context of the initiative to analyze the factors influencing effectiveness of civil justice 
the purpose of the research is to identify the influence or potential influence of the amendments to the 
Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania (hereinafter – the CCP) on the effectiveness of 
civil justice. 
 
For the purpose of the research the following tasks were determined: 

1) to identify the criteria based on which the effectiveness of civil justice can be assessed taking 
into account the results of the research on effectiveness of civil justice performed by OECD, 
CEPEJ, ENCJ, CCJE and other international or national organizations; 
2) to perform systematic analysis of the amendments to the CCP adopted after the CCP came into 

force, also identify and assess their inter-connection, consistency, purposefulness and exposé des 
motifs; 

3) to identify which of the amendments and to what extent has or might have potential influence 
on the parameters (criteria) of the effectiveness of civil justice and to determine the most important 
ones; 
4) to analyze and assess the influence of few carefully chosen amendments to the CCP on 
effectiveness of civil justice according to the parameters (criteria) of effectiveness of civil justice by 
taking into account the purpose and aim of the particular area of the law of civil procedure which 
was amended; 
5) to identify future endeavors to help to improve evaluation of effectiveness of civil justice. 
The research paper consists of three parts. 

 
The first part is dedicated to the concept of effectiveness of civil justice itself. Based on research 
performed by another institutions and organizations (e. g. OECD, CEPEJ, etc.), the parameters and 
criteria defining effectiveness of civil justice are identified and analyzed. Further, these parameters and 
criteria are systemized, and the system of parameters and criteria is created (based on these criteria the 
effectiveness of civil justice in Lithuania should then be assessed). 
 
The second part of the research focuses on the analysis of the amendments to the CCP. As result of the 
thorough analysis of the amendments, 12 areas of civil procedure which are considered as the ones that 
might have the biggest impact on the effectiveness of civil justice, were selected and three areas (i.e. court 
fees, appeal and public procurement proceedings) were chosen for further analysis. 
 
The third part of the research lists conclusions and recommendations. 
 
It was determined that the assessment of effectiveness of civil justice had gradually evolved from relying 
exceptionally on quantitative parameters (i. e. the use of the term “efficiency”) to relying on both 
quantitative and qualitative parameters (i.e. the use of the term “effectiveness”) and looking for a right 
balance between the efficiency and quality of justice. In Europe, currently the three-fold criteria concept 
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prevails according to which the effectiveness of civil justice is determined based on three criteria: 
independence, efficiency and quality. 
 

It was established that in order to assess civil justice reforms which had a purpose to improve 
effectiveness of civil justice it is necessary to collect objective, reliable and comparable data which 
must be systematically and periodically analyzed. In Lithuania, although some data is collected, 
i.e. data related to examination of cases, public procurement – there is no system for collection, 
monitoring and evaluation of necessary data created. Hence, evaluation of effectiveness of civil 
justice in Lithuania so far remains fragmentary, random and rather inconsistent. The authors of 
the research came to the conclusion that in Lithuania it is necessary to establish a system for 
monitoring and evaluating the effectiveness of civil justice (including aspects of public access and 
the publication of this data) and methodology (including not only lawyers but also sociologists, 
mathematicians and economists): i.e. to identify the data to be collected and methods for 
collecting it (questionnaires, case examination data, macroeconomic indicators), principles of 
elimination of external factors, etc. It is also recommended that responsible institutions need to 
be established in order to carry out the functions involved. Monitoring and evaluation of civil 
justice should include not only the monitoring and evaluation of court activities, but also the 
activities of other entities involved in civil justice. Creating a system and methodology would 
ensure that amendments to the CCP are not unnecessary or chaotic, as well as that the proper 
assessment not only of the amendments to the CCP, but also the effectiveness of the CCP is 
made. The aforementioned action  would also ensure that problems related to effectiveness of 
civil justice are properly and more easily identified. This in turn would allow to find better 
solutions as well as to assess whether these solutions have proved to be successful. 

 
As regards assessment of the amendments to the CCP regarding the court fees, the authors of 
the research made the following conclusions and recommendations. 

 
Firstly, due to the lack of data it was not possible to determine whether the changes in court fees 
had positive or negative effect on the effectiveness of civil justice. It is more likely that increase 
in court fees had positive effect on the quality (in the sense that larger amounts of money were 
collected which contributed to the budged expenses dedicated to the court system), since average 
court fees per one case tripled as of 2003. However, it remains undetermined whether such 
positive effect was not achieved due to the access to justice institute, because the general caseload, 
which was growing until 2011, started to decrease. The latter, considering the fact that court fees 
per one case continued to increase, might be an indicator of the fact that there is more litigation 
in disputes which are subject to higher court fees. 

 
Secondly, after analysis of separate case categories (in which the data was available to a certain 
degree), it was concluded that increase of court fees did not cause negative consequences as no 
correlation between the number of cases and increase of court fees exists. 

 
Thirdly, the analysis of available data recommendations on how data should be collected was 
provided in the research paper (basically, it wassuggested to collect data in each case category 
regarding the number of cases commenced, number of the claims dismissed / satisfied, appeals 
submitted, appeals dismissed / satisfied, and amount of court fees collected). 

 
As regards assessment of the amendments to the CCP regarding examination of public 
procurement cases the following conclusions and recommendations were made. 

 
Firstly, after having conducted analysis of the legal regulation of public procurement cases, it was 
determined that the purpose of the amendments was to make the process of public procurement cases 
more efficient, i.e. to achieve that all cases are examined in a certain statutory time limits. The legislator 
did not try to decrease the number of public procurement cases. And the analysis revealed that the 
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efficiency of examination of public procurement cases was indeed improved. In other words, it was 
concluded that the newly introduced regulation had significant impact on the effectiveness of civil justice 
in terms of efficiency. However, the courts did not manage to follow the time limits prescribed by the 
law in all cases. On the other hand, it was established that it is hardly possible to increase the ratio of 
cases which the courts managed to solve in statutory time limits. The attempts to shorten the procedural 
deadlines in public procurement cases may jeopardize the quality of examination of public procurement 
cases. 
 
Secondly, amendments to the CCP did not affect the effectiveness of civil justice in terms of quality. 
However, there are certain risks that could jeopardize the quality of examination of public procurement 
cases. Therefore, all further efforts should focus not on the expediency of the public procurement cases, 
but on the quality of the handling of these cases. 
 
As regards assessment of the amendments to the CCP regarding appeal the following conclusions and 
recommendations were made. 
 
Firstly, the amendment to the CCP introducing written proceedings in the appellate court  (considering 
the extremely positive impact of this amendment on the efficiency and the existing safeguards established 
by law and court practice which are intended to minimize or completely limit the negative impact on the 
quality criterion), is considered as having a positive impact on the effectiveness of civil justice. However, 
in order to carry out a more detailed assessment, it would be necessary to collect data on how many 
requests for oral proceedings were filed by parties, how many of them were satisfied and how many were 
refused. 
 
Secondly, in order to assess from the point of efficiency and quality, the impact of the amendment to the 
CCP regarding examination of certain cases (with the amount of the dispute up to EUR 2,000) by a single 
judge,  it is necessary to collect and systematize data indicating which part of such cases was transferred 
to the panel of three judges due to their complexity. In the absence of such data, it is currently not 
possible to assess whether the adoption of this amendment to the CCP ensured a balance between 
efficiency and quality. 
 
Thirdly, in order to assess in detail whether the amendments to the CCP regarding the mandatory 
participation of an attorney-at-law in the appeal court ensure a balance between efficiency and quality, 
we need to carry out a thorough investigation on the availability of urgent and proper secondary legal aid 
guaranteed by the state to those who are in need in Lithuania, i.e. whether secondary legal aid complies 
with the requirements of effectiveness in international and EU law jurisdictions and whether this 
assistance is in fact available to all of those who are now required to bring an appeal to an attorney-at-
law and who, due to their financial situation, are not capable of recruiting him / her. It should also be 
noted that such an investigation had to be carried out before the adoption of amendments to the CCP 
since, only in the case of effective secondary legal aid, this amendment could be considered compatible 
with the principle of access to justice. There is also a need for CPP amendments, which would clearly 
state that separate appeals need not to be signed by the attorney-at-law (i.e., the participation of an 
attorney-at-law should not be mandatory). 
 


