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BYLŲ PASKIRSTYMO TEISĖJAMS IR TEISĖJŲ KOLEGIJŲ SUDARYMO LIETUVOS
APELIACINIAME TEISME TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme
taisyklės (toliau – Taisyklės) skirtos Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 13P-123(7.1.2) patvirtintam Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašui
(toliau – Aprašas) įgyvendinti.
2. Lietuvos apeliaciniame teisme (toliau – Teismas) nagrinėjamos baudžiamosios ir
civilinės bylos, jose gauti procesiniai prašymai teisėjams skirstomi, o teisėjų kolegijos sudaromos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK), Apraše, šiose Taisyklėse
ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
3. Teisme teisėjų kolegijos sudaromos, bylos skiriamos teisėjams ar teisėjų kolegijoms
nagrinėti, byloje keičiami teisėjai ar teisėjų kolegijos naudojantis Lietuvos teismų informacinės
sistemos (toliau – LITEKO) Bylų skirstymo moduliu (toliau – Modulis), t. y. automatizuotu
atrankos būdu. Nesinaudoti automatizuotu atrankos būdu galima, kai atlikti konkrečių veiksmų
naudojantis Moduliu nėra techninių galimybių, taip pat Taisyklėse nustatytais atvejais.
4. Bylas, naudodamiesi Moduliu, skirsto Teismo pirmininko įgalioti asmenys (toliau –
bylas skirstantis asmuo).
5. Bylos skirstomos atsižvelgiant į teisėjų specializaciją, įstatymuose įtvirtintus atskirų
kategorijų bylų išnagrinėjimo terminus, bylų sudėtingumą, kitus Aprašo 5 punkte nurodytus
veiksnius ir užtikrinant, kad teisėjų darbo krūvis per kalendorinius metus būtų kuo tolygesnis.
6. Bylose teisėjai (pranešėjai) parenkami naudojantis Moduliu. Kiti kolegijos nariai
parenkami Taisyklėse nustatyta tvarka.
7. Bylos teisėjams, naudojantis Moduliu, skiriamos tik įsitikinus, kad nėra Taisyklėse
nustatytų aplinkybių, sudarančių pagrindą neskirti bylos teisėjams, ir (ar) įstatymuose nustatytų
pagrindų, trukdančių teisėjams nagrinėti konkrečią bylą. Jeigu Modulio pasiūlytas teisėjas
pranešėjas negali nagrinėti bylos, skiriamas kitas eilės tvarka Modulio sudarytoje teisėjų eilėje
esantis teisėjas, galintis nagrinėti bylą. Nurodytoms priežastims paaiškėjus po to, kai byla
paskiriama, teisėjas pranešėjas arba teisėjų kolegija, jeigu byla nagrinėjama kolegialiai, yra
pakeičiami Taisyklėse nustatyta tvarka – tokio pakeitimo pagrindas turi būti nurodytas nutartyje dėl
teismo sudėties sudarymo.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
8. Teisme bylos pagal jų sudėtingumą skirstomos į tris grupes:
8.1. pirma grupė (nesudėtingos bylos) – baudžiamosios bylos pagal skundus dėl
žemesniųjų instancijų teismų nutarčių, pagal apeliacinius skundus, kai skundžiama tik nuosprendžio
ar nutarties dalis dėl civilinio ieškinio, civilinės bylos pagal atskiruosius skundus, prašymus
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pripažinti užsienio teismo (arbitražo) sprendimus ir leisti juos vykdyti, prašymus atnaujinti procesą,
taip pat apeliacinius skundus, kai skundžiama tik sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų
paskirstymo ar kitų teismo sprendimu išspręstų procesinių klausimų;
8.2. antra grupė (sudėtingos bylos) – baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus,
civilinės bylos pagal apeliacinius skundus, atskiruosius skundus dėl kreditorių reikalavimų ir
skundus dėl arbitražo teismo sprendimų, taip pat pirmos grupės bylos Teismo pirmininko nustatyta
tvarka Baudžiamųjų bylų skyriaus ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkų potvarkiais pripažintos
sudėtingomis;
8.3. trečia grupė (itin sudėtingos bylos) – bylos Teismo pirmininko nustatyta tvarka
Baudžiamųjų bylų skyriaus ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkų potvarkiais pripažintos itin
sudėtingomis.
9. Trečios grupės bylų sudėtingumas yra du kartus didesnis nei antros grupės bylų
sudėtingumas, o antros grupės bylų sudėtingumas du kartus didesnis nei pirmos grupės bylų. Į bylų
sudėtingumo grupes atsižvelgiama apskaičiuojant teisėjų darbo krūvį skirstant kitas bylas. Bylą
priskyrus aukštesnei sudėtingumo grupei, skyriaus pirmininkas ar Teismo pirmininkas gali
motyvuotai nuspręsti laikinai sumažinti teisėjo darbo krūvį, jei tai yra būtina siekiant užtikrinti
teisėjų darbo krūvio tolygumą. Šiuo atveju turi būti nurodomas mažinamas skiriamų nagrinėti naujų
bylų kiekis (nurodant procentais), arba kad naujų bylų iš viso neturi būti skiriama, ir laikotarpis,
kurio metu minėtos darbo organizavimo priemonės bus taikomos. Jei teisėjo darbo krūvis nurodytu
atveju nėra mažinamas, skyriaus pirmininkas ar Teismo pirmininkas teisėjui konkrečiam
laikotarpiui gali paskirti dirbti papildomą padėjėją.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
10. Kolegialiai nagrinėjamose bylose teisėjas pranešėjas įprastai skiriamas ir kolegijos
pirmininku.
11. Mišrias teisėjų kolegijas sudaro Teismo pirmininkas. Sudarant mišrią Baudžiamųjų
bylų skyriaus ir Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegiją, teisėjas pranešėjas ir įprastai dauguma
kolegijos narių parenkami iš Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų – kai nagrinėjama baudžiamoji
byla, iš Civilinių bylų skyriaus teisėjų – kai nagrinėjama civilinė byla. Mišrių kolegijų nariais ne
pranešėjais įprastai skiriami teisėjai, kurie gali nagrinėti bylą ir kurių kodai eina po teisėjo pranešėjo
kodo.
12. Teisėjams, dalyvaujantiems teismų savivaldos institucijų veikloje, atliekantiems teismų
administracinės veiklos patikrinimus ar kitas nejurisdikcines funkcijas, taip pat neatlygintinai
vedantiems mokymus teisėjams, darbo krūvis procentais mažinamas Teismo pirmininko įsakymu,
įvertinus tokios veiklos trukmę, apimtį ir sudėtingumą.
13. Teisėjų kolegijos narių ne pranešėjų skyrimas, keitimas (išskyrus nuolatinių kolegijų
sudarymą) atliekamas pagal teisėjų kodų (bylas nagrinėjančių teisėjų unikalūs kodai) sąrašus,
atskirai suformuotus iš kiekvieno skyriaus teisėjų kodų. Kodai sąrašuose rikiuojami didėjimo
tvarka. Laikoma, kad po didžiausią kodą turinčio teisėjo eilės tvarka eina teisėjai nuo kodų sąrašo
pradžios, o prieš mažiausią kodą turintį teisėją – teisėjai nuo kodų sąrašo pabaigos.
131. Naujo į pareigas paskirto teisėjo, teisėjo, baigusio Teismo pirmininko ar skyriaus
pirmininko kadenciją, darbo krūvis atitinkamai jo pradėjimo eiti pareigas dieną arba kitą dieną po
Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko kadencijos baigimo dienos prilyginamas vidutiniam teisėjų
darbo krūviui skyriuje, kuriame šis teisėjas eina pareigas.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
II SKYRIUS
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKIRSTYMO TVARKA
14. Baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose kolegialiai, kolegijos nariais ne pranešėjais
įprastai skiriami kiti teisėjai, esantys toje pačioje nuolatinėje kolegijoje, suformuotoje atsitiktine
tvarka ir patvirtintoje Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko potvarkiu, kaip ir teisėjas pranešėjas.
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Išimtiniais ir Taisyklėse nenumatytais atvejais Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas turi teisę
motyvuotu sprendimu koreguoti atsitiktine tvarka sugeneruotą kolegijų sąrašą arba atlikti
pakartotinę atsitiktinę kolegijų atranką. Nuolatinės kolegijos tvirtinamos ne ilgesniam kaip vienerių
metų laikotarpiui. Pasibaigus nuolatinių kolegijų veiklos trukmei, paskirtose bylose kolegijos
nekeičiamos. Kolegijų darbo organizavimo klausimai, kai Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų yra
per daug arba jų nepakankama, kad būtų sudarytos visos reikiamos sudėties kolegijos,
išsprendžiami Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko potvarkiu, kuriuo tvirtinamas kolegijų
sąrašas.
15. Bylas skirstantis asmuo paprastai netvirtina Modulio baudžiamajai bylai parinkto
teisėjo ne tik tais atvejais, kai teisėjas negali nagrinėti bylos dėl objektyvių priežasčių ar kai jam
anksčiau kaip pranešėjui buvo paskirta byla, kurioje posėdį pirmosios instancijos teismas numatė tą
pačią dieną, bet ir siekiant užtikrinti nuolatinių kolegijų sudėties stabilumą, kai bylos negali
nagrinėti bent vienas iš teisėjo pranešėjo kolegijos narių. Tada byla skiriama kitam eilės tvarka
Modulio sudarytoje teisėjų eilėje esančiam teisėjui, jeigu jis ir jo kolegijos nariai gali nagrinėti bylą.
Jeigu bylos negali nagrinėti bent po vieną iš visų kolegijų narių, bylai nagrinėti sudaroma atskira
kolegija, t. y. teisėjas pranešėjas paskiriamas naudojantis Moduliu, o kitais kolegijų nariais skiriami
teisėjo pranešėjo kolegijos, sudarytos Taisyklių 14 punkte nustatyta tvarka, narys, galintis nagrinėti
bylą, ir kitas teisėjas, kuris gali nagrinėti bylą ir kurio kodas eina po teisėjo pranešėjo. Jeigu
sudarant atskirą kolegiją nė vienas iš teisėjo pranešėjo nuolatinės kolegijos narių negali nagrinėti
bylos, kiti du nariai iš teisėjų sąrašo remiantis Aprašo 20.1 papunkčiu parenkami pagal teisėjo kodą
iš dviejų teisėjų, esančių prieš teisėją pranešėją, ir dviejų teisėjų, esančių po teisėjo pranešėjo.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
16. Kai paskirtoje byloje nusišalina ar nušalinamas teisėjas pranešėjas, jis keičiamas kitu
teisėju, parinktu naudojantis Moduliu. Nusišalinus kolegijos nariui ne pranešėjui ar jį nušalinus,
naujas teisėjas parenkamas remiantis Taisyklių 15 punkte nustatyta individualių kolegijų sudarymo
tvarka atsižvelgiant į tai, ar turi būti pakeistas vienas ar du kolegijos nariai.
Punkto pakeitimai: Nr. T-28, 2017 m. balandžio 13 d.
17. Vieno skirstymo metu (tą pačią skirstymo dieną) teisėjui kaip pranešėjui paprastai
skiriamos ne daugiau kaip dvi baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus. Skirstant bylas taip
pat turi būti užtikrinta, kad teisėjui kaip pranešėjui konkrečiai dienai įprastai nebūtų paskirta
nagrinėti daugiau kaip viena baudžiamoji byla pagal apeliacinį skundą. Šios taisyklės ir taisyklės,
nustatytos Taisyklių 15 punkte, visais atvejais taikomos taip, kad būtų užtikrintas atsitiktinis teisėjo
pranešėjo parinkimas iš ne mažiau kaip dviejų teisėjų.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
18. Baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus skiriamos taip, kad jų nustatyta
nagrinėjimo data nebūtų anksčiau kaip 5 darbo dienos iki teisėjų atostogų, ilgesnių nei 14
kalendorinių dienų, o bylos pagal skundus dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių neskiriamos 5
darbo dienas iki teisėjų atostogų, ilgesnių nei 7 kalendorinės dienos. Skiriant baudžiamąsias bylas
pagal apeliacinius skundus taip pat turi būti užtikrinta, kad jų nagrinėjimo data nesutaptų su pirma
teisėjo darbo diena po atostogų ar kito laikotarpio, kai teisėjas dėl pateisinamų priežasčių negalėjo
nagrinėti bylų.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
19. (Neteko galios Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.).
20. Prieš skiriant nagrinėti bylas su skundais dėl kardomosios priemonės – suėmimo
termino pratęsimo – arba bylas su skundais dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių patikrinama,
ar Lietuvos apeliaciniame teisme anksčiau dėl to paties asmens ar kitų asmenų toje pačioje
baudžiamojoje byloje ar ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo nagrinėti pirmiau minėti skundai:

4
20.1. jeigu bylos su skundais dėl kardomosios priemonės – suėmimo termino pratęsimo –
arba bylos su skundais dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių nebuvo anksčiau nagrinėjamos
Teisme, tai tokiose bylose pranešėjas ir (ar) kolegijos nariai parenkami bendra Taisyklių 3 ir 14
punktuose nustatyta tvarka. Tokia pat tvarka taikoma ir antrą kartą nagrinėjant skundą toje pačioje
byloje;
20.2. jeigu skundai du ar daugiau kartų toje pačioje byloje jau buvo nagrinėti Teisme, tai
tokioje byloje skiriant teisėją pranešėją ir kolegijos narius gali būti naudojama Modulio funkcija
„privalo nagrinėti“ ir teisėju pranešėju bei kolegijos teisėjais paskiriami anksčiau toje byloje skundą
(skundus) nagrinėję teisėjai, kad dėl didelio minėtus skundus nagrinėjusių teisėjų skaičiaus
Baudžiamųjų bylų skyriuje nepritrūktų teisėjų, galėsiančių ateityje nagrinėti baudžiamąją bylą
apeliacine tvarka.
21. Skiriant bylas su prašymais perduoti bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui
naudojama Modulio funkcija „privalo nagrinėti“ ir minėta byla skiriama nagrinėti Baudžiamųjų
bylų skyriaus pirmininkui, o jam negalint – Teismo pirmininkui.
22. Siekiant, kad per kalendorinius metus teisėjams būtų paskirtas kuo vienodesnis
baudžiamųjų bylų pagal apeliacinius skundus skaičius, atsižvelgiant į teisėjų sumažintą darbo krūvį
ir nagrinėjamų bylų sudėtingumą, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko potvarkiu bylos teisėjams
kaip pranešėjams neskiriamos – naudojama priežastis „Dėl darbo krūvio išlyginimo“, jeigu jie per
ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį gauna 20 procentų ar dar daugiau bylų nei mažiausia bylų
per tą patį laikotarpį gavęs teisėjas.
III SKYRIUS
CIVILINIŲ BYLŲ SKIRSTYMO TVARKA
23. Skiriant civilines bylas nuo Modulio sudaryto bylų eiliškumo gali būti nukrypstama,
kai yra bent viena iš šių sąlygų:
23.1. vienarūšes bylas (esant analogiškai faktinei ir teisinei situacijai) yra tikslinga skirti
nagrinėti vienu metu ir (ar) tam tikriems teisėjams;
23.2. byloje gaunami prašymas patvirtinti taikos sutartį arba ieškinio (skundo) atsisakymas;
23.3. byla Teisme apeliacine tvarka nagrinėjama nebe pirmą kartą, t. y. bylos, kurias
Teismui iš naujo nagrinėti perdavė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ir bylos, kuriose pirmosios
instancijos teismo procesiniai sprendimai buvo panaikinti ir byla grąžinta pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo, gavus šias bylas pakartotinai nagrinėti apeliacine tvarka;
23.4. byla turi būti išnagrinėta per įstatymuose nustatytus terminus arba įstatymuose yra
nustatyti maksimalūs procedūros trukmės terminai (pvz., bankroto, restruktūrizavimo bylos);
23.5. Teismo pirmininkui ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui sprendimu, įforminamu
rezoliucija, patenkinus byloje dalyvaujančio asmens prašymą skirti bylą nagrinėti skubos tvarka tais
atvejais, kai bylos, kurioje ginami asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai,
paskyrimas eilės tvarka pažeistų viešąjį interesą.
24. Taisyklių 23.1 papunktyje nurodytu atveju gali būti nesilaikoma tikimybinio bylų
skirstymo kriterijaus (naudojamas požymis „privalo nagrinėti“) ir tai turi būti nurodoma Modulyje.
25. Civilinės bylos įprastai skirstomos du kartus per savaitę, vienam teisėjui skiriant (tą
pačią skirstymo dieną) ne daugiau to paties tipo (ar potipio) bylų, nei nustatyta Civilinių bylų
skyriaus pirmininko potvarkyje. Per kiekvieną skirstymą iš skirstymo dieną numatytų paskirti bylų
pirmiausia paskirstomos trečiai sudėtingumo grupei priskirtos bylos (įprastai vieno skirstymo metu
teisėjui gali būti skiriama ne daugiau kaip viena šiai grupei priskirta byla) ir bylos, kuriose nustatyta
teisėjų specializacija. Šios taisyklės netaikomos skirstant Taisyklių 30 ir 36 punktuose nurodytas
bylas.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
26. Bylas skirstantis asmuo turi teisę netvirtinti Modulio bylai parinkto teisėjo ne tik tais
atvejais, kai teisėjas negali nagrinėti bylos dėl objektyvių priežasčių, bet ir tada, kai bylų skirstymo
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dieną teisėjui paskiriamas maksimalus bylų skaičius, patvirtintas Taisyklių 25 punkte nustatyta
tvarka. Ši taisyklė visais atvejais taikoma taip, kad būtų užtikrintas atsitiktinis teisėjo pranešėjo
parinkimas iš ne mažiau kaip dviejų teisėjų.
Punkto pakeitimai: Nr. T-28, 2017 m. balandžio 13 d.
27. Civilinėse bylose, nagrinėjamose kolegialiai, kolegijos nariais ne pranešėjais skiriami
kiti teisėjai, esantys toje pačioje nuolatinėje kolegijoje, suformuotoje atsitiktine tvarka ir
patvirtintoje Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkiu, kaip ir teisėjas pranešėjas. Išimtiniais ir
Taisyklėse nenumatytais atvejais Civilinių bylų skyriaus pirmininkas turi teisę motyvuotu
sprendimu atlikti pakartotinę atsitiktinę kolegijų atranką. Nuolatinės kolegijos tvirtinamos ne
ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Pasibaigus nuolatinių kolegijų veiklos trukmei,
paskirtose bylose kolegijos nekeičiamos.
28. Prieš patvirtinant sudarytą naudojantis Moduliu teisėjų kolegijų sąrašą, jis
koreguojamas atsižvelgiant į iš anksto žinomus teisėjų teisėto nebuvimo darbe laikotarpius, kad
teisėjų kolegijos atskirais jų veiklos laikotarpiais būtų visos sudėties. Teisėjai į kitas kolegijas,
kuriose jie nenagrinėja bylų kaip pranešėjai, skiriami eilės tvarka pagal jų kodus, remiantis
nurodytu principu ne visos sudėties kolegijose teisėjus keičiant kas savaitę. Jeigu patvirtinus
kolegijų sąrašą iškyla būtinybė keisti kolegijas dėl iš anksto nenumatytų teisėjų teisėto nebuvimo
darbe laikotarpių, nauji kolegijų nariai – nekeičiant kolegijų sąrašo – parenkami remiantis Civilinių
bylų skyriaus pirmininko potvarkiu nustatyta pavadavimo tvarka.
29. Priimtus prašymus atnaujinti procesą civilinėje byloje ir skundus dėl nacionalinio
arbitražo teismo sprendimų paprastai nagrinėja teisėjų kolegija, sprendusi prašymo ar skundo
priėmimo klausimą. Prireikus vadovaujantis Taisyklėmis gali būti sudaroma kita teisėjų kolegija
nurodytiems prašymams ir skundams nagrinėti.
30. Bylos pagal prašymus sujungti bylas, išspręsti teismingumo klausimą, bylos pagal
pareiškimus dėl apygardos teismų teisėjų nušalinimo ir kitais CPK nurodytais atvejais, kai šių
klausimų sprendimas priskirtas Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai, skiriamos
nagrinėti Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, o jam negalint – Teismo pirmininkui, Modulyje
įvedant požymį „privalo nagrinėti“. Tokia pačia tvarka Teismo pirmininkui skiriamos bylos pagal
prašymus pakeisti antstolio veiklos teritoriją.
31. Teismui ne pagal kompetenciją paduotų procesinių dokumentų priėmimo klausimą
sprendžia Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jam negalint – Teismo pirmininkas. Nurodyti
klausimai skiriami spręsti Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka.
32. Jeigu prašymas, kuris turi būti išspręstas per įstatymuose nustatytus terminus ar jį
skubiai spręstinu rezoliucija pripažįsta Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, gaunami nepaskirtoje
byloje, tokia byla naudojantis Moduliu paskiriama teisėjui (teisėjų kolegijai). Toks teisėjas (teisėjų
kolegija) įprastai nagrinėja ir skundą, remiantis kuriuo užvesta byla, jam (kolegijai) taip pat
perduodami nagrinėti vėliau byloje gauti kiti prašymai.
33. Jeigu prašymas, kuris turi būti išspręstas per įstatymuose nustatytus terminus ar jį
skubiai spręstinu rezoliucija pripažįsta Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, gaunamas paskirtoje
nagrinėti byloje, tačiau bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) to negali padaryti dėl objektyvių
priežasčių, prašymas perduodamas spręsti kitam teisėjui, kurio kodas eilės tvarka eina po keičiamo
teisėjo, arba tokia pačia tvarka keičiama kolegijos sudėtis. Tam pačiam teisėjui kaip pranešėjui
prašymas, gautas ne jo nagrinėjamoje byloje, skiriamas tik tuomet, kai analogiškus prašymus eilės
tvarka einamais kalendoriniais metais yra nagrinėję kiti prašymo skyrimo metu bylas nagrinėjantys
teisėjai. Pavadavimo veiksmai fiksuojami Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkiu patvirtintoje
lentelėje.
34. Paskirtų bylų nagrinėjimo teismo posėdžiuose datos įprastai nustatomos taip, kad byla,
kuri LITEKO suformuota anksčiau, būtų paskirta nagrinėti prieš bylą, kuri – suformuota vėliau.
35. Teismo posėdžiai apeliacine tvarka nagrinėjamose bylose pagal apeliacinius skundus ir
skundus dėl nacionalinio arbitražo teismo sprendimų nenustatomi likus 14 darbo dienų, o bylose
pagal atskiruosius skundus – 7 darbo dienoms, iki teisėjų atostogų ar kitų teisėto nebuvimo
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laikotarpių, ne trumpesnių kaip 19 kalendorinių dienų. Pirmąją savaitę po teisėjo atostogų, ne
trumpesnių kaip 19 kalendorinių dienų, teismo posėdžiai gali būti nustatomi tik pirmos
sudėtingumo grupės bylose.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
36. Bylos pagal prašymus pripažinti užsienio teismo (arbitražo) sprendimus ir leisti juos
vykdyti neskiriamos teisėjams likus 5 darbo dienoms iki jų atostogų ar kitų teisėto nebuvimo
laikotarpių, netrumpesnių kaip 14 kalendorinių dienų.
Punkto pakeitimai: Nr. T-69, 2018 m. rugpjūčio 8 d.
37. Skubiai nagrinėtini procesiniai prašymai teisėjams kaip pranešėjams ar kolegijos
nariams ne jų nagrinėjamose bylose neskiriami likus 5 darbo dienoms iki jų atostogų ar kitų teisėto
nebuvimo laikotarpių, netrumpesnių kaip 7 kalendorinės dienos.
38. Paskirtoje byloje teisėjui pranešėjui nusišalinus ar jį nušalinus nuo bylos nagrinėjimo,
taip pat dėl kitų svarbių aplinkybių, kai teisėjas pranešėjas negali nagrinėti paskirtos bylos, jis
pakeičiamas kitu, automatizuotu atrankos būdu parinktu, teisėju. Jeigu keičiant teisėją pranešėją
kolegialiai nagrinėjamoje civilinėje byloje, Modulis parenka teisėją, esantį kolegijos nariu, jis ir
skiriamas pranešėju, o kitu teisėjų kolegijos nariu skiriamas teisėjas, kurio kodas eilės tvarka eina
po teisėjo pranešėjo ir kuris gali nagrinėti bylą.
Kai paskirtoje nagrinėti byloje Civilinių bylų skyriaus teisėjas pranešėjas nusišalina nuo
bylos nagrinėjimo:
38.1. likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki paskirtos teismo posėdžio dienos
(CPK 133 straipsnio 3 dalis), jis, nekeičiant teismo posėdžio datos, automatizuotu atrankos būdu
keičiamas kitu teisėju pranešėju, kuriam tą pačią teismo posėdžio dieną paskirtos nagrinėti bylos.
Tokiu atveju teisėjas, kuris nusišalino nuo jam paskirtos bylos nagrinėjimo, skiriamas pranešėju toje
byloje, kurioje iš pradžių pranešėju buvo paskirtas teisėjas, gavęs nagrinėti nusišalinusio teisėjo
bylą, ir kuri LITEKO suformuota vėliausiai – išskyrus skubiai nagrinėtinas bylas, iš tą dieną teisėjui
paskirtų nagrinėti bylų;
38.2. likus mažiau kaip septynioms dienoms iki paskirtos teismo posėdžio dienos, kito
civilinių bylų skirstymo teisėjams metu tokia byla automatizuotu atrankos būdu paskiriama
nagrinėti pirmoji, o teisėjui, nusišalinusiam nuo civilinės bylos nagrinėjimo, skiriama nagrinėti
papildoma byla.
39. Paskirtoje byloje teisėjų kolegijos nariui ne pranešėjui nusišalinus ar jį nušalinus nuo
bylos nagrinėjimo, taip pat dėl kitų svarbių aplinkybių, kai kolegijos narys negali nagrinėti paskirtos
bylos, jis keičiamas kitu, teisėju, kuris gali nagrinėti bylą ir kurio kodas eilės tvarka eina po
keičiamo teisėjo. Tais atvejais, kai teisėjų kolegijos narį dėl tos pačios priežasties reikia pakeisti
keliose bylose, vietoje negalinčio nagrinėti bylų teisėjo skiriamas vis kitas teisėjas eilės tvarka pagal
teisėjų kodus.
40. Jei dėl taikomos teisėjų specializacijos ar kitų objektyvių aplinkybių teisėjų darbo
krūvis tampa netolygus, t. y. teisėjo darbo krūviui, atsižvelgiant į teisėjų sumažintą darbo krūvį ir
nagrinėjamų bylų sudėtingumą, nuo kalendorinių metų pradžios esant 20 ar daugiau procentų
mažesniam nei kitų teisėjų, dirbusių tokį patį laikotarpį, vidutiniam gautam to paties tipo bylų
skaičiui, Civilinių bylų skyrių pirmininko potvarkiu teisėjų darbo krūvis gali būti koreguojamas.
Darbo krūvis išlyginamas Modulyje konkretiems teisėjams iš anksto numatytam bylų skaičiui
įvedant požymį „privalo nagrinėti“.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Esant Taisyklėse nenumatytai situacijai, Teismo ar skyrių pirmininkai turi teisę
nuspręsti, kokiu būdu bus parenkama teisėjų kolegija konkrečiai bylai ar prašymui išnagrinėti.
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Kiekvienu tokiu atveju turi būti laikomasi nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų
nagrinėjimo operatyvumo principų bei išdėstomi priimto sprendimo motyvai.
42. Teisėjų pranešėjų neskyrimo ir pakeitimo teisiniai pagrindai Modulyje įvedami
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintus
reikalavimus.
43. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme
vidinę administracinę priežiūrą vykdo Teismo pirmininkas arba jo įgalioti asmenys. Už Taisyklių
pažeidimus atsakoma teisės aktuose nustatyta tvarka.
_____________________

