DĖL SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO
VILNIAUS APYGARDOS TEISME
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

STT pasiūlymai

Planuojamos įgyvendinti priemonės

Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Atsižvelgta – detalizuoti, nurodyti kaip?
nurodyti pasiūlymai.
Atsižvelgta iš dalies – detalizuoti, nurodyti
kaip? Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies?
Neatsižvelgta – pagrįsti kodėl?
4.1.1. Atskirti bylų paskirstymo teisėjams, Atsižvelgta ir taikoma.
naudojantis Modulio galimybėmis, ir
rašytinio sprendimo dėl teisėjų paskyrimo Vilniaus apygardos teisme tiek Civilinių, tiek
priėmimo veiksmus ir (ar) einamąją šios Baudžiamųjų
bylų
skyriuose
bylų
procedūros
įgyvendinimo
kontrolę paskirstymas teisėjams, naudojantis Lietuvos
atliekančius asmenis, užtikrinant 4 akių informacinės sistemos LITEKO (toliau –
principo įgyvendinimą. Įvertinti galimybes LITEKO) Bylų skirstymo teisėjams moduliu
pavesti pirminių duomenų (tam tikros (toliau – Modulis) ir rašytinio sprendimo dėl
apimties) suvedimo į LITEKO funkcijas ir teisėjų paskyrimo priėmimo veiksmas yra
darbo su LITEKO Moduliu funkcijas atlikti atskirti, t. y. bylų paskirstymą teisėjams,
skirtingiems asmenims.
naudojantis Modulio galimybėmis atlieka
skyrių pirmininkų patarėjai, rašytinius
sprendimus priima ir einamąją kontrolę vykdo
skyrių pirmininkai.
4.1.2. Atliekant teismų patikrinimus ir
įgyvendinant vidaus kontrolės priemones
bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų
sudarymo procedūrose atsitiktinės atrankos
būdu atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:
4.1.2.1. duomenų apie teisėjui priskirtų
nagrinėjamų bylų tipus ir specializacijas
pakeitimus;
4.1.2.2. duomenų apie teisėjo teisėto
nebuvimo darbe laikotarpių, komandiruotės
laikotarpių ir t. t. tikrumą ir pagrįstumą;
4.1.2.3. duomenų apie darbo krūvio
išlyginimo teisėjams teisme taikomą praktiką,
jos pagrįstumą ir formalizavimą, bylų
skaičiaus
ir
(ar)
jų
sudėtingumo
apskaičiavimo dokumentavimą, jų atitiktį
realiai situacijai bylos paskirstymo momentu;
4.1.2.4. Teisėjų atmetimo priežastis,
susijusioms su posėdžių teismuose planavimu
(apeliacinė ir kasacinė instancija).

Atsižvelgta (iš dalies taikoma).
Vilniaus apygardos teismas (toliau –
Tesimas),
atlikdamas
teismo
veiklos
teritorijoje esančių apylinkės teismų (teismo
rūmų) bylų paskirstymo teisėjams atitikimo
teisės aktams patikrinimus, atsižvelgia į
siūlymuose nurodomus kriterijus ar jų dalį.
Rekomenduojamus siūlymus visa apimtimi
planuojama įgyvendinti 2020 metais, juos
įtraukiant į Vilniaus apygardos teismo
organizacinės veiklos priežiūros bei teismo
veiklos teritorijoje esančių apylinkės teismų
administracinės veiklos priežiūros 2020 metų
planą

4.1.3. Užtikrinti, kad teismuose paskirti Atsižvelgta iš dalies.
atitikties pareigūnai teiktų teismų (skyrių)
pirmininkams
ir
bylas
skirstantiems Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2018
asmenims informaciją apie galimus interesų m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-150
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konfliktus, remdamiesi teisėjų privačių patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų
interesų deklaracijose pateiktų duomenų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
analize.
nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo
Vilniaus apygardos teisme aprašas ir Vilniaus
apygardos teismo pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašas. Tuo pačiu įsakymu Teismo
administracijos
sekretorė
paskirta
kontroliuoti,
kaip
darbuotojai
laikosi
patvirtinto aprašo nuostatų. Nacionalinėje
teismų administracijos 2019 m. birželio 14 d.
įvyko atitikties pareigūnų įvadiniai mokymai.
Periodiškas duomenų apie teisėjų privačių
interesų deklaracijose deklaruotų duomenų
teikimas skyrių pirmininkams ir bylas
skirstantiems asmenims, galėtų būti tik
papildoma priemonė, nes teisėjo ir teismų
nešališkumas užtikrinamas per specialų
procesinį institutą – teisėjo nušalinimą ir
nusišalinimą.
4.

4.1.4. Formalizuoti teisėjų darbo krūvio Atsižvelgta.
apskaičiavimo procedūras, dokumentuoti,
įtraukti į bylų nomenklatūrą.
Nuo 2020 m. sausio 2 d. į Teismo
dokumentacijos
planą
bus
įtrauktas
apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės
teismų nuosprendžių (nutarčių) paskirstymo
teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo
registras, į kurį bus įtrauktas elektronine forma
užpildytas registras apie Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjams paskirtas nagrinėti
apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas
pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės
teismų nuosprendžių (nutarčių) ir sudarytas
teisėjų kolegijas nagrinėti šios rūšies bylas.
Pažymima, kad tokie duomenys elektronine
forma pildomi nuo 2019 m. spalio 15 d. ir
skyriaus teisėjai turi galimybę su jais
susipažinti. Civilinių bylų skyriuje 2019 m.
spalio 7 d. parengta Vilniaus apygardos
teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų darbo
krūvio analizė, kurioje detaliai apskaičiuotas ir
palygintas teisėjų darbo krūvis. Analizė
perduota teismo pirmininkei, kuri sutiko su
pateiktas siūlymais ir priėmė 2019 m. spalio 8
d. įsakymą Nr. V-170 dėl darbo krūvio
sumažinimo.
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5.

6.

7.

4.1.5. Užtikrinti, kad Modulio automatizuotu
būdu atrinktų teisėjų pranešėjų atmetimo
pagrindai visada būtų pagrįsti rašytiniais
teismo (skyrių) pirmininko įsakymais
(potvarkiais), kuriuose būtų nurodomas
konkretūs duomenys apie jo atmetimo
priežastis.

Atsižvelgta.

4.1.6. Skirstant apeliacinės instancijos bylas
skirstymo
protokole
formuluojamoje
priežastyje nurodyti net tik atitinkamą Bylų
paskirstymo taisyklių punktą, bet ir
konkrečias bylas, kurios jau buvo paskirtos
teisėjui per tam tikrą laikotarpį ir dėl to jam
per tą bylų skirstymą nebegali būti skiriama
daugiau bylų.

Atsižvelgta iš dalies.

4.1.7. Kas mėnesį skelbti teismo intraneto
svetainėje duomenis apie nagrinėjamų bylų,
paskirtų teisėjams per tam tikrą laikotarpį,
sudėtingumą ir skaičių. Tokiu būdu būtų
sudaryta galimybė teisėjams matyti paskirtų
bylų skaičių ir turimą darbo krūvį, palyginti jį
su kitų teisėjų turimais darbo krūviais.

Atsižvelgta.

Vilniaus apygardos teisme užtikrinama, kad
Modulio automatizuotu būdu atrinktų teisėjų
pranešėjų atmetimo pagrindai visada būtų
pagrįsti rašytiniais teismo pirmininko, skyrių
pirmininkų įsakymais ir patvarkymais,
kuriuose nurodomi konkretūs duomenys apie
atmetimo priežastis.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. skirstant pirmos
instancijos baudžiamąsias bylas skirstymo
protokole nurodomas konkretus bylų
paskirstymo teisėjams tvarkos punktas, kodėl
byla konkrečiam teisėjui negali būti skiriama,
teismo pirmininko įsakymas, kuriuo nustatytas
pirmos instancijos baudžiamųjų bylų limitas,
ir konkrečios rūšies tam tikro sudėtingumo
bylos, kurios jau paskirtos teisėjui per tam
tikrą laikotarpį (nurodant bylų numerius ir
paskyrimo
teisėjui
datas).
Skirstant
apeliacinės instancijos bylas, pranešėju
teisėjas paskiriamas nagrinėti bylą ne dažniau
nei kas valandą. Civilinių bylų skyriuje dėl
didelio apeliacinės instancijos civilinių bylų
kiekio teisėjui paskirtų bylų numeriai nėra
rašomi,
kadangi
tai
pareikalautų
neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų,
o paskirtų bylų kiekiai, numeriai ir momentas,
esant poreikiui, gali būti patikrinti LITEKO
sistemoje.

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams paskirtų
nagrinėti visų rūšių Baudžiamųjų bylų
skyriuje nagrinėjamų bylų (skundų) statistika
vedama nuo 2019 m. sausio 2 d., kas mėnesį
formuojamos ataskaitos, kurios skelbiamos
teismo intranete.
Civilinių bylų skyriuje 2019 m. rugsėjo 30 d.
parengta statistinė informacija, kuri apima
laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m.
rugsėjo 30 d., ji paskelbta teismo intranete.
Civilinių bylų skyriuje Statistika rengiama ir
skelbiama kas ketvirtį (I ketvirčio, I-II
ketvirčių kartu, I-III ketvirčių kartu, I-IV
ketvirčių kartu), atsižvelgiant į tai, kad
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LITEKO bylų skirstymo modulis atsižvelgia į
90 kalendorinių dienų laikotarpį. Sprendžiant
dėl darbo krūvio koregavimo, vertinami I-III
ketvirčių duomenys kartu. Kas ketvirtį
parengta informacija pristatoma ir aptariama
skyriaus teisėjų susirinkime.
8.

9.

4.1.8. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų
kolegijų sudarymo taisyklėse reglamentuoti
teisėjo ne pranešėjo pakeitimo kitu teisėju
kriterijus, mažinant sprendimą priimančių
asmenų diskreciją.

Atsižvelgta iš dalies.
Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų
sudarymo tvarka reglamentuota Teismo
pirmininko 2019 m. kovo d. įsakymu Nr. V62 (analogiška nuostata ir ankstesnėse
redakcijose) patvirtintų Civilinių bylų
paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų
sudarymo Vilniaus apygardos teisme taisyklių
22 p., kurio esmė – teisėjas keičiamas pagal
teisėjų kodus didėjimo tvarka. Vilniaus
apygardos teismo pirmininko 2018 m. sausio
19 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtinto Vilniaus
apygardos teismo baudžiamųjų bylų (skundų)
paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų
sudarymo apraše (toliau – Aprašas) (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (26 ir
28 punktuose, 37.5 papunktyje) detaliai
reglamentuoti teisėjo ne pranešėjo tiek
pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijų bylose
pakeitimo kitu teisėju kriterijai. Pagal
nustatytą bylų skirstymo tvarką (Aprašo 26
punktas) keičiant teisėjų kolegijos teisėją
pirmenybė teikiama nuolatinės teisėjų
kolegijos, suformuotos atsitiktine tvarka ir
patvirtintos teismo pirmininko įsakymu, kaip
ir teisėjas pranešėjas, teisėjui, šiuo atveju
galima sprendimą priimančių asmenų
diskrecija. Taikant Aprašo 28 punktą ir teisėjų
kolegijos teisėją parenkant abėcėline tvarka
sudaryto teisėjų sąrašo iš dviejų teisėjų,
esančių prieš teisėją pranešėją, ir dviejų
teisėjų, esančių po teisėjo pranešėjo,
sprendimą priimančių asmenų diskrecija
neegzistuoja.

4.1.9. Pakeičiant kolegijos narį sistemoje Atsižvelgta.
keitimą pagrįsti objektyviomis priežastimis,
įrodančiomis tokio pakeitimo pagrįstumą.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. elektroninėse
apeliacinės ir pirmos instancijų baudžiamųjų
bylų kortelėse LITEKO sistemoje įkeliami
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko
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patvarkymai dėl teisėjų ar teisėjų kolegijų
paskyrimo bylai nagrinėti, dėl teisėjų kolegijų
sudėties pakeitimo, kuriuose motyvuotai
nurodomos objektyvios teisėjų (kolegijos
pirmininko ir pranešėjo ar teisėjų kolegijos
teisėjo) pakeitimo priežastys. Iki 2019 m.
gruodžio 31 d. planuojama parengti ir
patvirtinti naują Baudžiamųjų bylų skyriuje
nagrinėjamų bylų (skundų) skirstymo tvarką,
kurioje būtų nustatyti teisėjų skyrimo ir jų
pakeitimo kriterijai. Civilinių bylų skyriuje
teisėjų kolegijos narys keičiamas tik esant
teismo nutarčiai, kurioje nurodomas keitimo
pagrindas.
10.

11.

4.1.10. Jei bylas skirstantis asmuo netvirtina
Modulio parinkto teisėjo, siekiant užtikrinti
nuolatinių kolegijų sudėties stabilumą, kai
bylos negali nagrinėti bent vienas iš teisėjo
pranešėjo kolegijos narių, nurodyti, kuris
nuolatinės kolegijų narių ir dėl kokių
priežasčių negali nagrinėti bylos ir dėl to byla
turi būti skiriama kitai kolegijai.

Atsižvelgta iš dalies.
Aprašytas atvejis, skirstant civilines bylas nėra
taikomas, kadangi teisėjui negalint nagrinėti
bylos, jis keičiamas kitu teisėju pagal teisėjų
kodus (siekiama operatyviau nagrinėti
civilines bylas ir užtikrinti dirbančių teisėjų
darbo krūvį). Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriuje bylos teisėjų
kolegijoms skiriamos, netaikant nuolatinių
kolegijų sudėties stabilumo užtikrinimo. Pagal
Aprašo 25 punktą, 37.1 papunktį tiek pirmos,
tiek apeliacinės instancijų baudžiamosiose
bylose teisėjas pranešėjas yra teisėjas, kuriam
Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą.
Teisėjų kolegijos, negalint bylą nagrinėti
vienam ar abiem nuolatinės teisėjų kolegijos
teisėjams, sudaromos iš kitų bylą galinčių
nagrinėti teisėjų Aprašo 28 punkte nustatyta
tvarka.

4.1.11. Įsakymuose, nutartyse dėl teisėjų Atsižvelgta (įgyvendinta).
kolegijų sudarymo nurodyti kolegijų
generavimo versijos Nr., kuri būtų pridėta Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019kaip priedas.
04-23 įsakymas Nr. V-76 „Dėl nuolatinių
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijų
sudarymo“ buvo priimtas vadovaujantis
kolegijų sąrašo generavimo versija Nr. 7,
patvirtinanti, kad būtent pagal šią versiją,
kolegijų generavimo versija popierine forma
saugoma pas Baudžiamųjų bylų skyriaus
pirmininko patarėją. Planuojama teismo
pirmininko įsakymų dėl nuolatinių teisėjų
kolegijų sudarymo priede nurodyti konkrečią
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kolegijų generavimo versiją. Vilniaus
apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. įsakyme
Nr. V-46 „Dėl nuolatinių Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegijų patvirtinimo“ kaip
priedas nurodoma LITEKO bylų skirstymo
modulio redaktoriaus sudarytas kolegijų
sąrašas.

________________

