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Viltingai pasitikę 

2020-uosius, reikš-

mingus mums dviem 

ypatingomis sukak-

timis – Lietuvos ne-

priklausomybės atkū-

rimo 30-mečiu ir Lietuvos apeliacinio teismo 

25-mečiu, pasaulį sukausčiusios pandemijos 

akivaizdoje buvome priversti stabtelti, 

atšaukti teismo posėdžius, atidėti planus 

surengti jau tradicija tapusią tarptautinę 

teismo konferenciją, keisti bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas.  

Pritilusi kasdienybė privertė ieškoti 

išeičių, kaip užtikrinti efektyvią teismo 

veiklą ir tokiomis sąlygomis. Tenka pri-

pažinti, kad sprendimų peržiūros apeliacine 

tvarka mechanizmas civilinėse bylose tam 

labiau pritaikytas. Ir karantino sąlygomis 

teisme sklandžiai vyko civilinių bylų 

nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka, taip 

pat teisiškai reglamentuotas nuotolinių 

teismo posėdžių organizavimas, reikėjo tik 

skubiai rasti technologinius sprendimus, 

išspręsti nuotolinio darbo problemas (pri-

eigos prie Lietuvos teismų informacinės 

sistemos užtikrinimą teisėjams ir teisėjų 

padėjėjams ir kt.). Baudžiamojo proceso 

ypatumai lėmė, kad apeliacine tvarka 

nagrinėjamose baudžiamosiose bylose 

suplanuoti teismo posėdžiai buvo atšaukti 

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės vidurio. 

Šiuo laikotarpiu organizuoti tik teismo 

posėdžiai skubiai nagrinėtinose bylose 

(kardomųjų priemonių skyrimo, jų panai-

kinimo klausimai ir pan.). Gegužės mėnesį, 

laikantis griežtų sveikatos apsaugos sis-

temos rekomendacijų, užtikrinant efektyvią 

teisminę gynybą ir teismo proceso viešumą, 

tiek teisėjams, tiek proceso dalyviams vėl 

buvo atvertos teismo posėdžių salės. Ypa-

tingų pastangų ir išmanumo prireikė 

ribojimų sąlygomis surengti teismo posė-

džius Sausio 13-osios ir kitų įvykių byloje, 

kurioje dalyvaujančių asmenų skaičius 

gerokai perkopė 100, bet pavyko ir tai. 

Dalį teismo proceso ir baudžia-

mosiose bylose perkėlėme į elektroninę 

erdvę, ėmėme teismo posėdžius rengti nuo-

toliniu būdu. Tenka pripažinti, kad sulau-

kėme įvairių atsiliepimų (per anksti grįžome 

į teismo posėdžių sales, nuotoliniai posėdžiai 

Nenuvertinkime fakto reikšmės: kada nors jis išskleis tiesos žiedą. 

H. D. Toras 

*** 



Algimantas Valantinas 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas 

yra netinkama baudžiamosios bylos 

nagrinėjimo forma ir kt.). Paneigėme ir šias 

abejones – Lietuvos apeliaciniame teisme 

nesuliepsnojo COVID-19 židinys, o nuoto-

liniuose teismo posėdžiuose paisėme 

svarbiausio – byloje dalyvaujančių asmenų 

procesinių garantijų, brėždami aiškią ribą 

tarp proceso operatyvumo ir esminių 

baudžiamojo proceso principų. Jau dabar 

tvirtai galime atsakyti, kokia pažangiąja 

patirtimi remsimės ir ateityje – dalį baudžia-

mųjų bylų jose dalyvaujančių asmenų 

prašymu ir sutikimu tikrai galime išnagrinėti 

nuotoliniu būdu. Tačiau ne visas baudžia-

masis procesas teisme gali būti perkeltas į 

virtualią erdvę. Apeliaciniame teisme nagri-

nėjamos sudėtingiausios teisės ir fakto 

požiūriu bylos, todėl negalime nuvertinti 

fakto reikšmės, o tokiems faktams nustatyti 

geriausia vieta – teismo posėdžių salė, joje 

vykstantis tiesioginis teismo ir byloje 

dalyvaujančių asmenų bendravimas. 

Apie nuotolinius teismo posėdžius, 

juridinių asmenų nemokumo problemas 

kalbame ir šioje Lietuvos apeliacinio teismo 

veiklos apžvalgoje. Tradiciškai faktų ir skai-

čių kalba analizuojame pagrindinius teismo 

veiklos 2020 metais rodiklius. Galime tik 

pasidžiaugti, kad, nepaisant visų viešojo 

gyvenimo ribojimų, daugelio bylų kategorijų 

proceso trukmė Lietuvos apeliaciniame 

teisme išliko stabili ar net sutrumpėjo.  

Lietuvos apeliacinio teismo vaidmuo 

teismų sistemoje neįsivaizduojamas be kas-

dien gyvąją teisę kuriančių, įstatymo dvasią 

byloje prakalbinančių teisėjų. Mūsų gretose 

– daug teisėjų, teisėjų padėjėjų ir kitų teismo 

darbuotojų, ne tik nestokojančių idėjų, kaip 

tobulinti įstatymus, teismo veiklą, bet ir 

randančių laiko šioms idėjoms įgyvendinti. 

Be reikšmingo mūsų teismo teisėjų indėlio 

nebūtų užtikrinta ir visavertė teisėjų 

savivaldos institucijų veikla, apie kurią 

kalbame ir šioje apžvalgoje, jų nuomonės 

klausiama, į ją įsiklausoma didinant teismų 

sistemos veiksmingumą. Norisi, kad teismo 

vykdomas teisingumas būtų atviras, aiškus ir 

suprastas, neieškant tame procese užslėpto 

palankumo ženklų. Tokių ženklų nėra ir būti 

negali. 
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Lietuvos Respublikoje 2020 m. kovo 

16 d. buvo paskelbtas karantinas ir įvesti 

įvairūs ribojimai. Socialinių kontaktų skai-

čiaus, laisvo judėjimo ir kitų teisių ribojimai 

savaime reiškė, kad teismų veiklos organi-

zavimas įprastu režimu tapo sudėtingesnis. 

Asmens teisės kreiptis į teismą ir tinkamo 

teisinio proceso užtikrinimas yra neatsie-

jama teisinės valstybės principo dalis bei 

būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga, 

todėl ir tokių ribojimų sąlygomis teismai 

turėjo ieškoti būdų sklandžiam teisingumo 

vykdymui užtikrinti. Tokių sprendimų paieš-

kos neabejotinai buvo nulemtos ir proceso 

ypatumų, taikomų bylą nagrinėjant pirmo-

sios ar apeliacinės instancijos teisme, 

išryškėjo ir baudžiamojo bei civilinio pro-

ceso skirtumai. 

Lietuvos apeliaciniame teisme atski-

rieji ir apeliaciniai skundai civilinėse bylose 

paprastai nagrinėjami rašytinio proceso 

tvarka ir tik išimtiniais atvejais nagrinėjami 

žodinio proceso tvarka (Lietuvos Respu-

blikos civilinio proceso kodekso 321, 322 ir 

336 straipsniai). Nuotolinių posėdžių gali-

mybė civilinėse bylose buvo numatyta dar 

2013 metais. Tačiau kitokia procesinė 

praktika taikoma baudžiamosiose bylose – 

jose vyrauja žodiškumo principas ir apelia-

ciniame procese, rašytinio proceso galimy-

bėmis naudojamasi itin retai (pavyzdžiui, 

2020 metais Lietuvos apeliaciniame teisme 

rašytinio proceso tvarka išnagrinėtos 9 iš 

292 baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų pagal 

apeliacinius skundus), o nuotolinio posėdžio 

privalumais galima pasinaudoti tik iš dalies 

(pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžia-

mojo proceso kodekso (toliau – BPK) 

183 straipsnio 4 dalis, 188 straipsnio 7 dalis 

ir kt.).  

 

Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka 

teismo posėdžiuose paprastai dalyvauja 

prokuroras, gynėjas, nuteistieji, nukentė-

jusieji, gali dalyvauti liudytojai, specialistai, 

ekspertai ir pan. Dažnai visuomenės susi-

domėjimą keliančius teismo procesus stebi 

ir žiniasklaidos atstovai. Netikėtas ribojimų 

paskelbimas Lietuvos apeliaciniam teismui 

kėlė ir vis dar kelia iššūkių, kaip užtikrinti 

NUOTOLINIAI TEISMO POSĖDŽIAI LIETUVOS APELIACINIAME TEISME 
 

Kur link judame? 

 

9 iš 292 baudžiamųjų 

bylų pagal apeliacinius 

skundus nagrinėtos 

rašytinio proceso tvarka. 

 



veiksmingą teisės į teisingą bylos nagri-

nėjimą įgyvendinimą ir proceso dalyvių bei 

teismo darbuotojų sveikatą, saugias darbo 

sąlygas, o kartu ir teismo proceso viešumą. 

  

Karantino paskelbimas nereiškė, kad 

teisingumo vykdymas teismuose apskritai 

sustojo. Įvesti ribojimai neturėjo įtakos 

veiksmingai teisminei gynybai civilinėse 

bylose, nagrinėjamose apeliacinio proceso 

tvarka. Visų pirma, toliau buvo nagrinėjamos 

bylos rašytinio proceso tvarka, iššūkių 

sukėlė tik pasirengimo tokių bylų nagrinė-

jimui ir jų nagrinėjimo teismo posėdyje 

organizavimas, prireikė teismo pasitarimus 

perkelti į virtualią erdvę, o kai kuriais 

atvejais procesinių sprendimų pasirašymą 

popierine forma tvarkomose bylose keisti 

elektroniniu parašu pasirašomais dokumen-

tais. Prireikus civilinėse bylose buvo 

organizuoti žodiniai posėdžiai, vykdyti 

nuotoliniu būdu. Antra, nors dauguma 

žodinių teismo posėdžių baudžiamosiose 

bylose pavasarį buvo atšaukti, tačiau vis tiek 

reikėjo spręsti teismo posėdžių organi-

zavimo problemas skubiai nagrinėtinose 

bylose (pavyzdžiui, suėmimo ar kitų 

kardomųjų priemonių taikymo klausimams 

išspręsti). Sprendimas laikinai suspenduoti 

bylų, kurios nagrinėjamos žodinio proceso 

tvarka, nagrinėjimą buvo priimtas ir kitose 

valstybėse (daugiau apie kitų valstybių teis-

mų darbą kilusios pandemijos metu galite žr. 

https://www.coe.int/en/web/cepej/compil

ation-comments).  

Dėl neapibrėžtos COVID-19 situacijos 

trukmės žodinio proceso suspendavimas 

galėjo padaryti itin neigiamą įtaką proceso 

trukmei šios kategorijos bylose, todėl 

ieškota būdų organizuoti žodinius posėdžius 

ir kitose baudžiamosiose bylose išnaudojant 

turimas informacines ir elektroninių ryšių 

technologines galimybes. Posėdžių organi-

zavimas naudojant informacines ir elektro-

ninių ryšių technologijas yra suderinamas su 

teisės į teisingą bylos nagrinėjimą įgyven-

dinimu. Pagal Europos Žmogaus Teisių 

Teismo (toliau – EŽTT) praktiką, Žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straip-

snio prasme vaizdo konferencijos būdas 

https://www.coe.int/en/web/cepej/compilation-comments
https://www.coe.int/en/web/cepej/compilation-comments


savaime nėra nei problema, nei privalumas, 

tai tik technologija, kurią galima panaudoti 

teisminiame procese. Be to, EŽTT pabrėžia, 

kad proceso dalyvio dalyvavimas procese 

vaizdo konferencijos būdu pats savaime 

neprieštarauja Konvencijai, tačiau būtent 

teismui kyla pareiga užtikrinti, kad kiek-

vienu atveju šios priemonės taikymas būtų 

teisėtas (EŽTT 2006 m. spalio 5 d. 

sprendimas byloje Marcello Viola prieš 

Italiją). 

Informacinių ir elektroninių ryšių 

technologijų (pavyzdžiui, vaizdo konferen-

cijos) naudojimas užtikrinant asmenų daly-

vavimą procese nėra naujovė. Tačiau BPK 

dalyvavimas vaizdo konferencijos būdu 

įtvirtintas kaip išimtis. Vaizdo konferencijos 

būdu dalyvauti teismo posėdyje gali tik tam 

tikri subjektai, pavyzdžiui, suimtasis, kalti-

namasis, išteisintasis, nuteistasis, vertėjas, 

ekspertas, liudytojas ir pan. Tačiau proku-

roro, gynėjo dalyvavimas vaizdo konferen-

cijos būdu teismo posėdyje kol kas nebuvo 

tiesiogiai numatytas proceso įstatyme. Todėl 

kilo klausimas, ar teismas, valstybėje paskel-

bus karantiną ir su juo susijusius ribojimus, 

turi teisę užtikrinti asmenų dalyvavimą 

procese panaudodamas nuotolinio teismo 

posėdžio galimybes. Manytina, kad tokioje 

 

situacijoje konkuruoja proceso operaty-

vumas ir proceso dalyvių procesinės garan-

tijos.  

Praktikoje organizuojant teismo 

posėdžius nuotoliniu būdu kyla klausimų dėl 

proceso dalyvių fundamentalių teisių užtik-

rinimo (pavyzdžiui, teisės į vertimą, kai 

vertėjas yra kitoje vietoje nei asmuo, kuriam 

reikia vertėjo paslaugų, užtikrinimo; gynėjo 

ir jo ginamojo pasitarimo konfidencialumo 

užtikrinimo, kai gynėjas ir ginamasis yra 

atskirose patalpose), proceso viešumo užtik-

rinimo ir pan. Todėl kiekvienu atveju 

sprendžiant dėl nuotolinio teismo posėdžio 

organizavimo, ypač tais atvejais, kai ne 

vienas, o visi nagrinėjant bylą dalyvaujantys 

asmenys yra ne teismo posėdžių salėje, o 

skirtingose vietose, bylą nagrinėjantis 

teismas pirmiausia turi įvertinti, ar bus 

užtikrinta teisė į teisingą procesą. Be to, 

tokiais atvejais reikia išklausyti ir proceso 

dalyvių nuomonę dėl nuotolinio teismo 

posėdžio organizavimo ir veiksmingo teisės 

į teisingą bylos nagrinėjimą įgyvendinimo 

galimybių.  

Procesinės garantijos neturi būti 

siaurinamos proceso operatyvumo 

tikslais. 
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2020 m. Lietuvos apeliaciniame teisme 

buvo suorganizuota apie 215 nuotolinių 

žodinių teismo posėdžių baudžiamosiose ir 

civilinėse bylose. 

 

Teismo personalo darbo pokyčiai 

Karantino paskelbimas buvo mažesnis 

iššūkis organizuojant kito teismo personalo 

darbą nuotoliniu būdu. Lietuvos apeliacinio 

teismo teisėjų padėjėjai sėkmingai naudojasi 

galimybe dirbti nuotoliniu būdu nuo 2018 

metų. Paprastai jie nuotoliniu būdu dirbdavo 

vieną ar dvi dienas per savaitę. Ši teisėjų 

 

padėjėjų nuotolinio darbo patirtis leido 

sėkmingai organizuoti ir kitų Lietuvos 

apeliacinio teismo darbuotojų darbą 

nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu.  

Nebe naujiena ir teisėjų, teisėjų 

padėjėjų, kitų darbuotojų mokymų perkė-

limas į elektroninę erdvę. Negalėdami 

išvykti svetur, nelikome nuošalyje nuo  

pasaulyje aptariamų teisės aktualijų. Tradi-

cija tapę Lietuvos apeliacinio teismo 

organizuojami kvalifikacijos kėlimo moky-

mai teismo darbuotojams vyko taip pat 

nuotoliniu būdu. Štai 2020 m. spalio 23 d. 

teismo darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose 

mokymuose „Apskaitos pagrindai, kuriuos 

privalu žinoti, nagrinėjant įmonių finan-

sinius duomenis“. Tai įrodymas, kad nors ir 

nutolę fiziškai, esame kartu.

215 
nuotolinių žodinių 

teismo posėdžių 



Lietuvoje nemokumo teisė turi gilias 

tradicijas. Dar XVI a. priimtuose Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutuose 

buvo pripažįstamos tam tikros skolininko ir 

kreditoriaus tarpusavio prievolinių santykių 

taisyklės, tapusios pagrindu nemokumo 

teisei vystytis. Pavyzdžiui, jau Pirmojo LDK 

Statuto X skyriuje buvo reglamentuojamas 

skolininko turto (dvaro) įkeitimas, skolinin-

ko turto realizavimas. 

Modernios nemokumo teisės raidos 

pradžia Lietuvoje galima laikyti tarpukario 

laikotarpį. Nors šiuo laikotarpiu vieno 

specialaus įstatymo, kuriuo reglamentuo-

jamas nemokumo procesas, nebuvo, o 

Kauno, Vilniaus, Suvalkų, Klaipėdos kraš-

tuose galiojo skirtingi bankroto procesą 

reglamentuojantys teisės aktai, tai nepanei-

gia nemokumo teisės formavimosi apraiškų. 

Anuomet galiojęs teisinis reglamentavimas, 

teisės doktrinos darbai leidžia teigti, kad 

pamatinės nemokumo teisės idėjos ir tikslai 

jau buvo pripažįstami ir taikomi. Lietuvos 

tarpukario teisininkai savo darbuose atsklei-

dė pagrindinius nemokumo (bankroto) pro-

ceso tikslus. Štai Kauno apygardos teismo 

teisėjas Mečislovas Bortkevičius bankroto 

procesą vaizdingai apibūdina taip:  

Būva atsitikimų, kad atsakovo turto 

nepakanka visus kreditorius paden-

gti, ir yra pavojus, kad ir esamas 

turtas bus išeikvotas arba vienų 

kreditorių skolos bus apmokėtos, 

kitų gi ne.  

Kad atsakovas negalėtų padaryti 

sakytų malversacijų, reikia suvar-

žyti jo turtą rėdyti teise.  

Tam tikslui ir patarnauja pripa-

žinimas atsakovo prasiskolinusiu 

(nusmukusiu) apsaugos. 

Apie nemokumo teisinį reglamen-

tavimą tarpukario laikotarpiu nemažai pasi-

sakyta prof. Vlado Mačio sudarytame 

Civilinio proceso paskaitų rinkinyje. Tarpu-

kariu nemokumas apibūdintas kaip neišsi-

mokėjimas, o nemokumo (bankroto) pro-

cesas pagal vokiečių teisės tradiciją vadintas 

konkursiniu procesu. Konkurso bylos turėjo 

būti keliamos ir nagrinėjamos teisme. Šios 

bylos buvo pradedamos kreditoriaus, kredi-

torių ar paties skolininko pranešimu. Gavęs 

NEMOKUMO TEISĖS RAIDA LIETUVOJE 
 

 



tokį pranešimą, teismas kvietė skolininką ir 

kreditorius. Tokio teismo posėdžio metu 

skolininkas turėjo įrodyti, kad yra mokus, o 

kreditoriai – įrodyti, kad skolininkas negali 

vykdyti skolinių įsipareigojimų. Šį procesą 

prof. V. Mačys apibūdino taip:  

<…> kreditoriai užpuldinėja skoli-

ninką ir stengiasi įrodyti, kad skoli-

ninkas yra nusmukęs; o skolininkas 

ginasi ir įrodinėja, jis turįs pakan-

kamai turto pretenzijoms atlyginti.  

Taigi jau tarpukario Lietuvoje 

bankroto procese buvo pripažįstamas 

rungimosi principas. Šis principas taikomas 

ir šiuolaikiniame nemokumo procese, kuria-

me skolininkui tenka pareiga įrodyti savo 

mokumą ir galimybes vykdyti prievolinius 

įsipareigojimus bei tęsti ūkinę komercinę 

veiklą. 

Teismui priėmus nutartį, kad skoli-

ninkas yra nemokus (neišsimokantis), po 

nutarties įsiteisėjimo buvo vykdomas ban-

kroto procesas – likviduojamas skolininko 

turtas ir atlyginami kreditorių reikalavimai. 

Modernios nemokumo teisės užuomazgomis 

laikytinas ir administracijos steigimas, 

kurios tikslas buvo padėti skolininkui 

išvengti bankroto proceso. Tokiu atveju 

skolininkas, susidūręs su nemokumo proble-

momis, kreipdavosi į kreditorius, siūly-

damas išdėstyti prievolių vykdymo terminus 

ir kviesdamas juos dalyvauti įmonės valdy-

me. Jei kreditoriai sutikdavo, skolininkas ir 

kreditoriai sudarydavo sutartį dėl prievolių 

modifikavimo. Tokia sutartis nebuvo priva-

loma jos nepasirašiusiems kreditoriams.  

Taigi jau prieš 100 metų Lietuvos 

nemokumo teisėje buvo numatyta galimybė 

skolininkui susitarti su kreditoriais, kurių 

sutikimas modifikuoti prievolinius santykius 

su skolininku galėjo leisti išvengti skolininko 

bankroto ir likvidavimo. Tai galima laikyti 

šiuo metu nemokumo teisėje pripažinto 

susitarimo dėl pagalbos instituto bei 

restruktūrizavimo proceso ištakomis.  

Taip pat buvo pripažįstamas kredi-

torių interesams atstovaujančių organų 

sudarymo poreikis. Kreditoriai bankroto 

procese dalyvaudavo veikdami konkurso 

valdyboje. Kreditoriai, atvykę į teismą, iš 

kreditorių tarpo rinkdavo du (ar daugiau) 

kuratorius ir pirmininką. Jei per dvi savaites 

kreditoriai to nepadarydavo, teismas skir-

davo kuratorius. Konkurso valdyba buvo lai-

koma viešąja įstaiga, turinčia teisinį subjek-

tiškumą, savo antspaudą ir raštininkus. Ji 

bendraudavo su teismais ir kitomis insti-

tucijomis. Konkurso valdyboje nutarimai 

buvo priimami balsų dauguma. Pagal šiuos 



požymius tuometė konkurso valdyba iš 

esmės atitinka kreditorių susirinkimą 

šiuolaikiniame nemokumo procese. 

Tarpukariu buvo pripažįstamos trys 

nemokumo rūšys: įvykęs nelaimingai, įvykęs 

dėl neatsargumo (paprastas neišsimo-

kėjimas) ir įvykęs pikta valia. Nuo nemo-

kumo rūšies priklausė, kokie teisiniai pada-

riniai kils skolininkui. Nemokumą pripa-

žinus nelaimingu, skolininkas buvo palei-

džiamas į laisvę, jei buvo suimtas, atlei-

džiamas nuo nepatenkintų reikalavimų. 

Kreditoriams pripažinus nemokumą įvy-

kusiu dėl piktos valios, teismas buvo 

informuojamas, kad skolininkas turi būti 

teisiamas (kartu su susijusiais asmenimis), 

tęsiamas nesumokėtų skolų išieškojimas . Šis 

aspektas reikšmingas ir kalbant apie dabar-

tinį nemokumo procesą, kai kyla klausimas 

dėl tyčinio bankroto atskyrimo nuo įprasto 

bankroto, kilusio ne dėl sąmoningo blogo 

įmonės valdymo, bet verslo nesėkmės, už 

kurią sankcijos negali būti taikomos. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 

1992 m. rugsėjo 15 d. buvo priimtas Lietuvos 

Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio 

įstatymo 2 straipsnyje buvo nustatyta, kad 

įmonės bankroto procedūra – tai įmonės 

administratoriaus paskyrimas, kreditorių ir 

skolininko taikos sutarties sudarymas, 

įmonės reorganizavimas ar sanavimas 

siekiant išvengti jos bankroto, taip pat 

bankrutavusių įmonių likvidavimas. Įmonės 

bankroto procedūra galėjo būti taikoma 

teismine ir neteismine tvarka.  

Taigi jau tuo metu Lietuvos teisinėje 

sistemoje buvo pripažįstama, kad įmonių 

nemokumo problemos turi būti sprendžia-

mos ne tik bankroto būdu, bet ir ieškant 

galimybių skolininkui su kreditoriais susi-

tarti bei priemonių su nemokumo proble-

momis susidūrusioms įmonėms išsaugoti. 

Anuomet specifinės bankroto procedūros 

buvo nustatytos įmonėms, perdirbančioms 

žemės ūkio produkciją.  

Vėliau įmonių bankroto procesas 

reglamentuotas 1997 m. birželio 17 d. 

priimtame Lietuvos Respublikos įmonių 

bankroto įstatyme. 1999 metais Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė pripažino, kad 

Lietuvos teisėje turi būti sudarytos palan-

kesnės sąlygos skatinti verslą ir investicijas, 

išsaugoti turimas darbo vietas ir kurti 

naujas, taip pat didinti gyventojų užimtumą, 

užtikrinti efektyvias įmonių mokumo atkū-

rimo sąlygas. 2001 m. kovo 20 d. buvo 

priimti Lietuvos Respublikos įmonių 

bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) ir Lietuvos 

Respublikos įmonių restruktūrizavimo įsta-

tymas (toliau – ĮRĮ). Tuo pačiu metu 



įstatymų leidėjas priėmė du esminius teisės 

aktus įmonių nemokumo problemoms 

spręsti. Šiais teisės aktais pradėta formuoti 

kompleksinė įmonių nemokumo teisės siste-

ma Lietuvoje, o kartu ir įmonių gaivinimo 

kultūra. Beveik 20 metų galioję teisės aktai 

tapo svarbia Lietuvos rinkos santykių dalimi, 

o formuota teismų praktika reikšmingai 

prisidėjo prie nemokumo teisės plėtros ir 

tobulinimo. Reikšminga nemokumo teisės 

plėtros dalimi laikytinas ir 2012 m. gegužės 

10 d. priimtas (2013 m. kovo 1 d. įsigaliojęs) 

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų ban-

kroto įstatymas, kuriuo reglamentuojamas 

fizinių asmenų bankroto procesas. 

Naujausia nemokumo teisės reforma 

Lietuvoje atlikta 2019 m. birželio 13 d. 

priėmus Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ), 

kuris nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeitė iki tol 

galiojusius ĮBĮ ir ĮRĮ. Šiuo metu juridinių 

asmenų restruktūrizavimo ir bankroto 

procesai yra reglamentuojami viename 

teisės akte, taip siekiant sudaryti tinka-

mesnes sąlygas spręsti, kokiu būdu (bankro-

to ar restruktūrizavimo) turėtų būti nagri-

nėjamos juridinių asmenų nemokumo pro-

blemos. Iš JANĮ parengiamųjų dokumentų 

matyti, kad nemokumo teisės reforma buvo 

siekiama skatinti restruktūrizavimo proce-

sus bei kuo anksčiau reaguoti į nemokumo 

problemas, spartinti nemokumo proceso 

eigą, mažinti šio proceso dalyvių išlaidas ir 

įtvirtinti naują nemokumo administratorių 

priežiūros modelį, sujungiant bankroto ir 

restruktūrizavimo administratorių profe-

sijas į vieną, tobulinti nemokumo admi-

nistratorių savivaldą.  

Prie vienodos teismų praktikos for-

mavimo taikant ir aiškinant nemokumo 

procesą reglamentuojančias teisės normas 

reikšmingai prisideda ir Lietuvos apeliacinis 

teismas. 

Nemokumo procesas yra tęstinis ir 

kompleksinis, šio proceso dalyviai paprastai 

skundžia procesinius apygardų teismų 

sprendimus atskiruoju skundu. Tokius skun-

dus pagal JANĮ 31 straipsnyje nustatytą 

tvarką nagrinėja Lietuvos apeliacinis teis-

mas, kuris ir formuoja praktiką įvairiais 

nemokumo procese kylančiais klausimais. 

Šioje trumpoje apžvalgoje pateikiame nau-

jausius ir svarbiausius teismo išaiškinimus 

nemokumo srityje. 

Pirmasis probleminis klausimas tai-

kant JANĮ teismuose kilo dėl ankstesnės 

teismų praktikos galiojimo, joje pateiktų 

teisės taikymo ir aiškinimo taisyklių 

tęstinumo. Manytina, kad teismų praktikos, 

suformuotos iki šio įstatymo įsigaliojimo, 



tęstinumas ir vienodumas, kylantis iš teisės į 

teisingą bylos nagrinėjimą garantijų, 

nuoseklios konstitucinės teisės doktrinos, 

turi būti užtikrintas. Suformuota teismų 

praktika nemokumo srityje galėtų būti 

netaikoma tik tada, kai JANĮ nustatytas 

visiškai naujas atskirų nemokumo proce-

dūrų teisinis reglamentavimas, kurio aiškini-

mas būtų nesuderinamas su anksčiau sufor-

muota teismų praktika.  

JANĮ 25 straipsnyje reglamentuojama 

nemokumo bylos iškėlimo stadija. 

Nemokumo bylos iškėlimo stadija yra 

reikšminga, kadangi jos metu turi būti 

nustatoma, ar juridinis asmuo susidūrė su 

nemokumo problemomis ir kokiu būdu 

(bankroto ar restruktūrizavimo) jos turi būti 

sprendžiamos. Toks vertinimas neretai rei-

kalauja specialių ekonomikos, finansų, 

buhalterinės apskaitos, verslo žinių. Lie-

tuvos apeliacinio teismo formuojama prak-

tika ir šioje srityje užtikrina, kad nemokumo 

proceso iškėlimą reglamentuojančios nuo-

statos ir nemokumo teisės kategorijos 

(nemokumas, gyvybingumas) būtų supran-

tamos vienodai ir taip užtikrinamas teisinis 

tikrumas bei aiškumas (pavyzdžiui, civilinė 

byla Nr. 2-1142-407/2020).  

Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 

pasisakė dėl nemokumo, gyvybingumo 

sąvokų aiškinimo (pavyzdžiui, civilinė byla 

Nr. 2-1142-407/2020), nemokumo proceso 

inicijavimo stadijos (pavyzdžiui, civilinės 

bylos Nr. e2-999-781/2020, Nr. e2-1178-

1120/2020, Nr. 2-468-781/2020, Nr. e2-

736-585/2020, Nr. e2-999-781/2020), turto 

realizavimo bankroto procese (pavyzdžiui, 

civilinės bylos Nr. e2-1160-781/2020, 

Nr. e2-1887-407/2020), tyčinio bankroto 

nustatymo procedūrų (pavyzdžiui, civilinės 

bylos Nr. e2-1662-241/2020, Nr. e2-1867-

407/2020, Nr. e2A-1315-241/2020, Nr. 2-

237-241/2021), bankroto proceso adminis-

travimo išlaidų atlyginimo (pavyzdžiui, 

civilinė byla Nr. e2A-1320-407/2020) ir pan.  

Formuojamai teismų praktikai nema-

žai įtakos turėjo ir pakitę verslo santykiai dėl 

COVID-19 pandemijos 2020 m. kovo mėnesį 

pradėtų taikyti ūkinės komercinės veiklos 

ribojimų. Tokių ribojimų vertinimas ypač 

reikšmingas sprendžiant dėl juridinių 

asmenų nemokumo problemų priežasčių ir 

galimų jų sprendimo būdų. 

Apibendrinant galima teigti, kad 

2020 m. Lietuvos apeliacinis teismas sufor-

mavo pagrindines naujojo juridinių asmenų 

nemokumo proceso reglamentavimo taiky-

mo taisykles, padėsiančias užtikrinti nemo-

kumo proceso veiksmingumą ir operatyvų 

tokių bylų nagrinėjimą. 

Šis straipsnis parengtas remiantis šiais šaltiniais: 

1. Statuta Lituaniae, Pirmasis Lietuvos Statutas. The First Statute of Lithuania. 1529, Artlora, 2014. 

2. Mečislovas Bortkevičius, Civilinis procesas. Paskaitos, 1925. 

3. V. Mačys, Civilinio proceso paskaitos. Teisių fakulteto leidinys, 1924. 



  



 

 

 

TEISĖJŲ DALYVAVIMAS 

TEISMŲ SAVIVALDOS 

VEIKLOJE 



Teisėjų taryba – vykdomoji teismų 

savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir 

teisėjų nepriklausomumą.  

Teisminės valdžios nepriklausomumas 

suponuoja jos savivaldą. Teismų organi-

zacinis savarankiškumas ir savivalda – 

svarbios realaus teisminės valdžios nepri-

klausomumo garantijos; kitų valdžios 

institucijų konstitucinė pareiga – gerbti 

Konstitucijoje įtvirtintą teismų nepriklau-

somumą.  

Teisėjų taryba sprendžia reikšmin-

giausius teismų sistemai klausimus: moty-

vuotai pataria Lietuvos Respublikos Prezi-

dentui dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, 

perkėlimo ir atleidimo iš pareigų bei teismų 

pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių 

pirmininkų skyrimo ir atleidimo iš pareigų; 

motyvuotai pataria Lietuvos Respublikos 

Prezidentui dėl teisėjų skaičiaus teismuose 

nustatymo ar pakeitimo ir kt.  

Konstitucinio Teismo jurispruden-

cijoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. 

gegužės 9 d. nutarimas) pripažįstama, kad ar 

žemesnės grandies teismų teisėjai turi tokią 

kvalifikaciją, yra taip profesiškai pasirengę, 

kad galėtų būti paaukštinti (inter alia 

paskirti aukštesnės grandies teisėjais), 

geriausiai spręsti gali būtent tų teismų, kurie 

yra aukščiausia apeliacinė ir aukščiausia 

kasacinė instancija, teisėjai (be abejo, ne vien 

jie). Matyt, neatsitiktinai įstatymų leidėjas 

yra įtvirtinęs, kad 9 iš 17 Teisėjų tarybos 

narių yra būtent iš aukščiausiųjų instancijų 

teismų. 

 

 

 

 

 

 
* Šis tekstas parengtas atsižvelgiant į Konstitucinio 

Teismo 1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d. 

nutarimuose pateiktus išaiškinimus. 

TEISĖJŲ TARYBA
 

 



Teisėjų kandidatūras Visuotiniame 

teisėjų susirinkime iškelia ir renka atitin-

kamų teismų teisėjai. 

 

Nuo 2020 m. Teisėjų tarybą sudaro 17 

narių: 

1) pagal pareigas – Aukščiausiojo 

Teismo pirmininkas, Apeliacinio teismo 

pirmininkas, Vyriausiojo administracinio 

teismo pirmininkas; 

2) Visuotiniame teisėjų susirinkime 

išrinkti teisėjai: 3 – iš Aukščiausiojo Teismo, 

2 – iš Apeliacinio teismo ir 1 – iš Vyriausiojo 

administracinio teismo, 3 – nuo visų 

apygardos teismų, 1 – nuo visų apygardos 

administracinių teismų ir 4 – nuo visų 

apylinkės teismų. 

Teisėjų tarybos pirmininką, pirmi-

ninko pavaduotoją ir sekretorių dvejiems 

metams iš Teisėjų tarybos narių renka 

Teisėjų taryba slaptu balsavimu. 

 

 

 

 

  

Naujos sudėties Teisėjų tarybos 

veikloje dalyvauja 3 Lietuvos 

apeliacinio teismo teisėjai: 

 

Pagal pareigas – Lietuvos 

apeliacinio teismo pirmininkas 

Algimantas Valantinas  

Iš Lietuvos apeliacinio teismo 

teisėjų išrinkti: 

Civilinių bylų skyriaus teisėja 

Egidija Tamošiūnienė (Teisėjų 

tarybos pirmininko pavaduo-

toja)  

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjas Alenas Piesliakas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Teisėjų drausmės bylas ir teisėjų 

prašymus dėl teisėjo garbės gynimo 

nagrinėjanti teismų savivaldos institucija.   

Sudaromas Teisėjų tarybos įgaliojimų 

laikui iš dešimties narių.  

Į Teisėjų garbės teismo narius du 

kandidatus skiria Lietuvos Respublikos 

Prezidentas, du kandidatus – Seimo 

Pirmininkas, šešis šio teismo kandidatus – 

Teisėjų taryba. Lietuvos Respublikos 

Prezidentas ir Seimo Pirmininkas Teisėjų 

garbės teismo nariais skiria visuomenės 

atstovus. Po vieną narį iš Aukščiausiojo 

Teismo, Apeliacinio teismo ir Vyriausiojo 

administracinio teismo, tris narius iš visų 

apygardų teismų, apygardų administracinių 

teismų ir apylinkių teismų teisėjų į Teisėjų 

garbės teismą renka Teisėjų taryba.  

Teisėjų garbės teismo nariais gali būti 

skiriami nepriekaištingos reputacijos, kaip 

apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatyme, asmenys ne daugiau kaip 

dviem kadencijoms iš eilės. 

  

TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS 
 

 

10 narių 

 

Šiuo metu – Civilinių bylų 

skyriaus teisėjas Vigintas 

Višinskis 

 

Iki 2020 m. lapkričio mėn. – 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėja Regina Pocienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Teismų savivaldos institucija, 

sprendžianti drausmės bylų teisėjams 

iškėlimo klausimus bei užtikrinanti teisėjų 

etikos sklaidą. 

Komisijos tikslas – įgyvendinant 

teismų savireguliacijos ir savivaldos 

principą užtikrinti teisėjų drausminės 

atsakomybės realizavimą bei ugdyti teisėjų 

etiką.   

  

 

Komisijos tikslas – padėti Lietuvos 

Respublikos Prezidentui atrinkti 

tinkamiausius pretendentus į Lietuvos 

Respublikos bendrosios kompetencijos ir 

administracinių teismų teisėjus, 

pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus, 

skyrių pirmininkus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEISĖJŲ ETIKOS IR    PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS  

DRAUSMĖS KOMISIJA   ATRANKOS KOMISIJA 

 
    

 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja 

Jolanta Čepukėnienė 

 

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 

Marius Bajoras 

Iki 2020 m. rugsėjo mėn. – Civilinių 

bylų skyriaus teisėja Danutė 

Gasiūnienė 



 

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. komisijos 

narė – Civilinių bylų skyriaus teisėja 
Jūratė Varanauskaitė 

Iki 2020 m. lapkričio mėn. Vertinimo 

komisijos pirmininkė – Civilinių bylų 

skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė 

 

 

Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras 

Pečiulis 

Komisija įsteigta 2017 metais, iki 

2020 m. gruodžio mėn. pirmąja Komi-

sijos pirmininke buvo Civilinių bylų 

skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė 

 

Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė 

komisija, Lietuvos Respublikos teismų 

įstatyme nustatyta tvarka atliekanti teisėjų 

veiklos vertinimą ir nagrinėjanti kitus 

klausimus, susijusius su teisėjų veiklos 

vertinimu.  

Teisėjų veiklos vertinimas – procedūra, 

kuria remiantis iš anksto ir aiškiai 

nustatytais kriterijais gaunama informacija 

apie teisėjų turimų profesinių žinių ir 

įgūdžių lygį, gebėjimus teorines žinias ir 

įgūdžius taikyti praktikoje, dalyvauti 

administraciniame teismo darbe ir jį 

organizuoti, stipriąsias ir silpnąsias teisėjų 

veiklos sritis.  

 

 

Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, 

Teisėjų tarybos nustatyta tvarka svarstanti 

apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus 

su apdovanojimo skyrimu ir (ar) jo 

panaikinimu susijusius klausimus ir savo 

išvadas teikianti Teisėjų tarybai. 

Teismų sistemos apdovanojimas gali 

būti skiriamas už nuopelnus vykdant 

teisingumą, už nuopelnus teismų sistemai, 

už teismų autoriteto stiprinimą ir 

visuomenės pasitikėjimo teismais didinimą, 

už tarptautinio bendradarbiavimo 

teisingumo srityje skatinimą, už iniciatyvas 

stiprinant teismų bendruomenę, už mokslo 

pasiekimus teisingumo srityje, už kitus 

nuopelnus teismų sistemai.   

  

 

NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS TEISMŲ SISTEMOS 

VERTINIMO KOMISIJA  APDOVANOJIMŲ KOMISIJA 

 
    



Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė 

komisija, priimanti sprendimus dėl media-

toriaus statuso suteikimo teisėjams, pagei-

daujantiems vykdyti mediatoriaus veiklą, dėl 

mediatoriaus statuso panaikinimo, taip pat 

apibendrinanti teisminės mediacijos prak-

tiką teismuose ir nagrinėjanti kitus klau-

simus, susijusius su teismine mediacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEISMINĖS MEDIACIJOS KOMISIJA
 

 

 

 

Komisijos pirmininkas Civili-

nių bylų skyriaus teisėjas 

Artūras Driukas 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTINIAI  

     VEIKLOS  

     DUOMENYS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Pateikiamas bendras gautų ir išnagrinėtų civilinių ir baudžiamųjų bylų skaičius.  

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO VEIKLA 
 

 

3858

3669
3600

3979

3606

3861

2018 2019 2020

Gautos bylos Išnagrinėtos bylos

3 600* 
Gautos bylos 

3 861* 
Išnagrinėtos bylos 
 

Gaunamų bylų skaičius sumažėjo 2 proc., o 

išnagrinėjamų bylų skaičius padidėjo 7 proc. 



852 881 847

1773 1612 1712

282 344 168

2018 2019 2020

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CIVILINĖS BYLOS 
 

 

836 824 1018

1902 1583
1834

288
342

169
73

46
31

2018 2019 2020

Teisminės mediacijos Kitos bylos

Bylos pagal atskiruosius skundus Bylos pagal apeliacinius skundus

Gauta 
2 907 

Gauta 
2 837 

Gauta 
2 727 

Išnagrinėta 
3 099 

Išnagrinėta 
2 795 

Išnagrinėta 
3 052 

2 727 
Gautos bylos 

87 proc. 
Gautų bylų sudarė 
elektroninės bylos  

3 021 
Išnagrinėtos bylos 
 

~ 167 bylas 
išnagrinėjo vienas 
Civilinių bylų skyriaus 
teisėjas  

665 
Neišnagrinėtų bylų likutis 



243 243 235

71 81 64

2018 2019 2020

Vidutinė bylos pagal apeliacinį skundą nagrinėjimo trukmė
nuo bylos gavimo teisme dienos

Vidutinė bylos pagal atskirąjį skundą nagrinėjimo trukmė
nuo bylos gavimo teisme dienos

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIDUTINĖ CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TRUKMĖ 
 

 

40

53 50
44

65
55

41
32 28

Viešųjų pirkimų bylos Įmonių bankroto

bylos

Įmonių

restruktūrizavimo

bylos

Vidutinė skubiai nagrinėtinų civilinių bylų 
nagrinėjimo trukmė

2018 2019 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVILINĖSE BYLOSE PRIIMTŲ SPRENDIMŲ (NUTARČIŲ) STABILUMAS 
 

 

Neapskųsti 
sprendimai 
(nutartys) 

(2181) 

Apskųsti 
sprendimai 
(nutartys) 

(701) 

Nepriimti 
kasaciniai skundai 

(518) 

Priimti 
kasaciniai 
skundai 

(173) 

64

7
4

6

8

14

12

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimti sprendimai (nutartys) 

dėl Lietuvos apeliacinio teismo priimtų sprendimų (nutarčių)

Sprendimą ar nutartį palikti nepakeistą

Sprendimą ar nutartį pakeisti

Sprendimą ar nutartį  (visą ar iš dalies) panaikinti ir bylą nutraukti

Sprendimą ar nutartį  (visą ar iš dalies) panaikinti ir palikti galioti
pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį

Sprendimą ar nutartį (visą ar iš dalies) panaikinti ir priimti naują
sprendimą

Sprendimą ar nutartį (visą ar iš dalies) panaikinti ir perduoti bylą
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo

Sprendimą ar nutartį (visą ar iš dalies) panaikinti ir grąžinti bylą
apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo



73 70
60

47 46

3132 33
26

2018 2019 2020

Vykdyti mediacijos procesai Baigti mediacijos procesai Sudarytos taikos sutartys

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIKUS GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 

Vykdomi 

mediacijos 

procesai 

(26) 

Baigti 

vykdyti 

mediacijos 

procesai 

(31) 

Pasiektas taikus 

susitarimas 

(26) 
3 Lietuvos apeliacinio 
teismo teisėjai turi teisę 
vykdyti mediacijos pro-
cesus. 

2020 metais Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų 
mediatorių vykdyti mediacijos procesai 

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mediatorių 2018–2020 metais 
vykdyti mediacijos procesai 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pateikiamas bendras gautų ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius: baudžiamosios bylos pagal apeliacinius 

skundus, pagal skundus dėl žemesniųjų teismų nutarčių, dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu, dėl 

asmens išdavimo užsienio valstybei ir pan. 

** 2020 metais baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų skaičius kito, nes du teisėjai buvo atleisti iš pareigų savo 

noru.

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 
 

 

873* 
Gautos bylos 

840* 

Išnagrinėtos bylos 

951

832
873

953
857 840

2018 2019 2020

Gautos bylos Išnagrinėtos bylos

Gaunamų bylų skaičius 

padidėjo 5 proc., o išna-

grinėjamų bylų skaičius 
sumažėjo 2 proc. 

~ 70 bylų  
Išnagrinėjo vienas Baudžiamųjų 
bylų skyriaus teisėjas (baudžia-
mąsias bylas 2020 metais nagri-
nėjo 12** Baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjų).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS 
 

 

319* 
Gautos bylos 

292 
Išnagrinėtos bylos 

3 229 
Išnagrinėtų bylų 
tomų 

168 tomų 
Didžiausios apimties 
išnagrinėta baudžiamoji 
byla 

174
149

169

2018 2019 2020

Palyginti su 2019 m., kai buvo išnagrinėtos 
332 baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skun-
dus, 2020 m. bylų pagal apeliacinius skundus buvo 
išnagrinėta mažiau, tačiau tai lėmė 2020 metų 
pradžioje pasauliniu mastu išplitusi COVID-19 
pandemija ir dėl jos įvesti karantino ribojimai. 

2021 m. sausio 1 d. buvo likusios 33 bylos, 
kurių nagrinėjimas trunka ilgiau nei 1 metus. 

 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 
(dienomis) 



BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS RODIKLIAI 
 

 

16%

16%

68%

Pakeista

Panaikinta

Procesiniai sprendimai
palikti nepakeisti

68 proc. 
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateiktų kasacinių 
skundų dėl Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamosiose 
bylose priimtų procesinių sprendimų buvo atmesti. 

Bylų dėl Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžių ir nutarčių 

2020 m. nagrinėjimo rezultatai kasaciniame teisme 
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Tel. (8 70) 663 685  
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