teisingumas
INTENSYVI IR NEPAKANKAMAI ATVIRA TEISĖKŪRA

17 %

1000

įstatymų priimta skubos ar
ypatingos skubos tvarka
(2020 m. I pusm.)

97

įstatymų projektų vidutiniškai
pateikiama Seimui per metus
(2018–2019 m.)

teisės aktų galiojo Lietuvoje
2020-09-30

NESUDARYTOS TINKAMOS SĄLYGOS EFEKTYVIAI TEISMŲ SISTEMOS VEIKLAI

12

m.

nepriimti
sprendimai
dėl teismams
nebūdingų funkcijų
perdavimo

1,4

30 %

karto 2019 m.
skyrėsi teisėjų
darbo krūviai
apylinkės
teismuose

1

teisėjų apylinkių
teismuose
2019 m.
nesispecializavo

81

mln.eur

2019 m. skirta
teismų sistemos
išlaikymui

17,9
mln.eur

žyminio mokesčio
ir paskirtų
baudų pajamų
2019 m. teismai
neapskaitė

NESIIMAMA PAKANKAMŲ PRIEMONIŲ, KAD ANTSTOLIAMS IR NOTARAMS PAVESTOS VALSTYBĖS FUNKCIJOS BŪTŲ VYKDOMOS EFEKTYVIAI

22
1,6
Tūkst.

30
45

vykdomųjų dokumentų
kasmet pateikiama
antstoliams vykdymui

mln.eur

notarinių veiksmų atliekama
kasmet

mln.

mln.eur

būtini POKYČIAI

Tūkst.

kasmet proceso šalys sumoka
antstoliams už vykdomųjų
dokumentų vykdymą
kasmet asmenys sumoka
notarams už notarinių veiksmų
atlikimą

10
3,5

iki

iki

2

kartų didesnes antstolio vykdymo
išlaidas už išieškomą skolą tenka
susimokėti (kai išieškoma <60 Eur)
karto gali skirtis kaina už
tapatų notarinį veiksmą

3

NEEFEKTYVI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA

2825

nusikalstamų veikų
per 2019 m., padarytų
pakartotinai nusikaltusių
asmenų

3,4

mln.eur

per 2016–2019 m.
išmokėta nuteistiesiems
dėl netinkamų kalinimo
sąlygų

17,1
mln.eur

NEPAKANKAMAI UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA

24

VIETA ES

Lietuva pagal
Vartotojų sąlygų
indeksą 2018 m.

>100

institucijų 2019 m.
užtikrino vartotojų
teisių apsaugą

37 %

2015–2020 m.
skirta laisvės
atėmimo vietų
modernizavimo
programai

apklaustų vartotojų
netenkina ilgai trunkantis
vartojimo ginčų
nagrinėjimas ne teismo
tvarka (2018 m.)

16

44 %

m.

vyksta laisvės
atėmimo vietų
modernizavimo
programa

vartojimo ginčų Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos
tarnyba neišnagrinėjo per
įstatymo nustatytą 90 d.
terminą (2018 m.)

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017 m., Lėšų ir turto valdymas Kauno
tardymo izoliatoriuje

 2019 m., Ar užtikrinama vartotojų teisių
apsauga

 2018 m., Teisėkūros procesas

 2020 m., Teismų sistema

 2020 m., Antstoliams ir notarams pavestos
valstybės funkcijos (vykdomas)

4

Siekiant atsakingos teisėkūros,
būtina įdiegti efektyvius teisinio
reguliavimo stebėsenos ir poveikio
vertinimo įrankius.

Siekiant užtikrinti nuoseklų teismų
sistemos tobulinimą, būtina nustatyti
prioritetines teismų sistemos veiklos
kryptis ir tikslus.

Kad būtų užtikrintas efektyvesnis
ginčų nagrinėjimas, būtina pertvarkyti
ar išplėsti neteisminio ginčų
nagrinėjimo subjektų sistemą.

Siekiant, kad būtų mokama teisinga
kaina už antstolių ir notarų atliekamus
veiksmus, būtina pertvarkyti kainų
nustatymo mechanizmą.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

