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DĖL SUSIKAUPUSIŲ PROBLEMŲ TEISMŲ SISTEMOJE 
 
Kreipiamės į Jus dėl esminių problemų Lietuvos teismų sistemoje, kurios kelia didėjantį 

susirūpinimą Lietuvos verslo bendruomenės ir pačios Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) narių 
tarpe. Pastaraisiais metais teismo procesų trukmė Lietuvoje vis ilgėjo ir šiuo metu pasiekė 
netoleruotiną lygį. Itin didelį susirūpinimą kelia bylų nagrinėjimo trukmė Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme, sprendžiančiame daugumą administracinių bylų apeliacine instancija, 
kuriame vien teismo posėdžio paskyrimo pastaruoju metu tenka laukti iki 12-16 mėnesių ir 
sprendimo priėmimas dažnai dar papildomai atidedamas dėl didelio teisėjų užimtumo. Tokiu būdu 
administracinis ginčas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose gali būti sprendžiamas daugiau kaip 2 
metus ar net ilgiau. Tokios trukmės teisminiai procesai gali lemti kelis metus atidėliojamas milijonines 
investicijas, kurios yra svarbios ne tik bylos šalims, bet ir valstybės ekonominei-socialinei raidai, jos 
patrauklumui investicijoms bei gyventojams, kurie negali naudotis inovatyviomis paslaugomis bei 
technologijomis (tokių pavyzdžių turime ir LVK narių tarpe). 

Pagal teismų viešai skelbiamas ataskaitas nagrinėjamų bylų teismuose vidutinė trukmė 2021 
metais buvo: 

- Lietuvos Aukščiausiajame Teisme – 7,9 mėn.1; 
- Lietuvos apeliaciniame teisme – 6 mėn.2; 
- Vilniaus apygardos teisme – 10 mėn.3; 
- Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 3,4 mėn.4; 
- Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 11 mėn.5 

Atkreiptinas dėmesys, jog aukščiau pateikta oficialioji bylų nagrinėjimo trukmės statistika nėra 
reprezentatyvi, kadangi į ją įtraukti ir tie atvejai, kuomet bylos yra nutraukiamos neišnagrinėjus bylos 
iš esmės, t.y. bylos šalių iniciatyva (ieškinių atsisakymas, taikos sutarčių sudarymas ir kt.). Be to, 

                                                        
1 https://www.lat.lt/data/public/uploads/2022/03/metinis-pranesimas-final-su-virseliu.pdf. 
2 https://www.apeliacinis.lt/veikla/veiklos-apzvalgos/78. 
3 https://vat.teismas.lt/data/public/uploads/2022/04/veiklos-ataskaita-2021.pdf. 
4 https://vaat.teismas.lt/data/public/uploads/2022/02/ataskaita_2021.pdf. 
5 https://www.lvat.lt/doclib/or71pgrothce3kwe66a2a8qe4z4wqw5z. 
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bendroje statistikoje įtraukiamos ir smulkios bylos, tuo tarpu sudėtingesnių ir didesnės apimties bylų 
nagrinėjimas paprastai užtrunka apie 2-4 mėn. ilgiau nei aukščiau pateikti statistiniai vidurkiai. 

Šios tendencijos rodo, kad Lietuvos teismų sistema neveikia efektyviai, teisingumo vykdymas 
užtrunka netgi po keletą metų, kas sukelia esmines kliūtis ir teisinį netikrumą verslui. Tuo pačiu 
netiesiogiai skatinamas piktnaudžiavimas teisminiais procesais – naudojantis tuo, kad bylos 
nagrinėjimas teismuose užtrunka ilgai, nesąžiningos šalys dažnai dirbtinai inicijuoja teisminius 
procesus su tikslu sutrikdyti konkurentų verslą, sukelti jiems teisinį netikrumą ir stresą, tokiu būdu 
stabdant konkurentų verslo plėtrą ir investicijas. Tarp LVK narių irgi yra įmonių, kurios tiesiogiai 
nukenčia ir patiria finansinius nuostolius dėl tokios situacijos teismų sistemoje. 

Iš viešos komunikacijos bei LVK narių pateikiamos informacijos suprantame, kad pagrindinės 
šios nepriimtinos situacijos teismuose priežastys – per maži teisėjų atlyginimai, kompetentingų 
darbuotojų stoka, nukritęs teisėjų profesijos patrauklumas ir ženkliai išaugęs teismus paliekančių 
teisėjų skaičius. Tikėtina, kad dėl itin mažų teisėjų atlyginimų ir ilgai trunkančių teismo procesų išauga 
korupcijos teisėjų tarpe rizika. Mūsų manymu, šias susikaupusias problemas būtina skubiai spręsti, 
kitaip teismų sistema taps dar didesne kliūtimi tolesniam Lietuvos ekonomikos augimui bei 
investicijoms Lietuvoje. Kaip visi gerai suprantame, stipri ir nepriklausoma teismų sistema yra būtina 
prielaida konkurencingai šalies ekonomikai ir jos augimui. Šalyse su silpnomis, neefektyviomis ar 
korumpuotomis teismų sistemomis smunka investicijos, ekonomikos konkurencingumas ir galiausiai 
bendras pragyvenimo lygis. 

Esame pasirengę susitikti su atitinkamais Jūsų institucijų atstovais detaliau aptarti šią problemą 
ir galimus jos sprendimo būdus. 
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