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Aurelijus Gutauskas: „Pasaulyje prekybos 
žmonėmis srityje atrodome labai pažangiai ir esame žinomi 
kaip nepaliekantys neišaiškinto nusikaltimo ir nenubausto 

nusikaltėlio.“

Vaiva Žukienė: „Dažniausiai pastebimi žurnalistų 
etikos pažeidimų požymiai Lietuvoje – tikslumo stoka, 
vienpusiški informacijos šaltiniai, per daug paviršutiniškas temos 
nagrinėjimas.“

Gabrielius Liaudanskas-Svaras: „Svarbu išlikti 
žmogiškiems, neatbukti ir nepradėti žmonių matyti tik kaip 

nuasmenintų vardų, pavardžių, gimimo datų, parodymų ir 
kodeksų straipsnių kratinių.“

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Už straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti ar kitaip 
naudoti jų medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.
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Į
Sveiki, TEISMAI.LT skaitytojai,

įsivaizduokite, kad jums leista sugalvoti visuomenės 
sutvarkymo taisykles. Kokie įstatymai galios, kokie 
mokesčiai bus nustatyti, kokie bus teismai, kaip jie 
dirbs? Kaip jūs sugalvosite, taip ir bus. Tačiau su vie-
na sąlyga – jūs iš anksto nežinosite, kuo pats būsite 
toje visuomenėje. Gal turtingas ir sėkmingas versli-
ninkas, o gal bedarbis pašalpos gavėjas. Gal jūs būsi-
te gerbtinas pilietis, o gal įtariamasis, kaltinamasis ar 
nuteistasis. Tiesiog jums bus parinktas vaidmuo – su 
tam tikra praeities klaidų ir kalčių našta – ir turėsite 
toliau gyventi toje savo sugalvotoje visuomenėje.   

Taigi galite tapti viskuo ir bet kuo. Kokių teismų 
norėtumėte? Ar teismas turėtų būti nešališkas? Ar ati-
džiai turėtų išnagrinėti jūsų klausimą? Jus išklausyti 
ir suprasti? Ar turėtų teisingai išspręsti jūsų klausimą 
arba paskirti jums bausmę? 

Ir kas apskritai yra nešališkumas, nepriklausomu-
mas, tinkamas procesas, kaip šie abstraktai turi atro-
dyti realiame gyvenime, kai bylą sprendžia konkretūs 
teisėjai? Kol žiniasklaidoje nedaug apie tai rašoma ir 
diskutuojama (visas dėmesys skiriamas sensacijoms ir 
„to Lietuvoje dar nebuvo“), ėmėmės leisti šį žurnalą 
ir nors iš dalies užpildyti viešojo diskurso spragas. 

Byla neišnagrinėjama per vieną dieną. Dažnai įsta-
tymo suteiktų 20 ar 30 dienų sprendimui priimti ir su-
rašyti neužtenka. Per tą mėnesį, kol teisėjas turi apsi-
spręsti ir paskelbti sprendimą, savo galvoje jis nuolat 
svarsto ir mąsto apie tą konkrečią problemą, o byloje 
kartais jų būna ne viena ir ne dvi. Mūsų šio žurna-
lo numerio autorius, humanitarinių mokslų daktaras 
Adamas Stankevičius rašo apie XVIII amžiaus teisėjų, 
kurie turėjo priimti sprendimą iškart baigę nagrinėti 
bylą, vargus. Jie būdavo užrakinami salėje ir neišlei-
džiami, kol nepriims sprendimo. Mažai kas pasikeitė 
per tris šimtus metų – teisėjas, turintis užbaigti kon-
krečią bylą, ir šiandien visą parą be pertraukos savo 

galvoje nešioja jam kylančius klausimus. Geriausi va-
riantai kartais gimsta pusę keturių nakties. Tačiau kaip 
teisėjo darbo laiko skaičiuotojams parodyti, kiek laiko 
mes skaitėme, mąstėme, svarstėme, rašėme? 

Įrodinėjimas, kad ginčų sprendimas yra sudėtinga 
veikla, kuri užima daugybę laiko ir kuria sukuriamas 
visiškai naujas produktas – sprendimai, nuospren-
džiai, pakeičiantys žmonių santykius ir gyvenimus, 
man primena ginčą tarp tikinčiojo ir ateisto. Ateistas 
teigia: sielos nėra, nes mirusiojo skrodimą atlikę pa-
tanatomai sielos neranda. Tikintis sako: minčių irgi 
neranda, bet ar jų nėra? 

Šiandien taip ir ginčijamės: kažkas fotografuoja 
teisėją iš už krūmo, fiksuoja, kada jis atvyksta į savo 
kabinetą, ir piktinasi, kodėl teisėjo nėra tame kabinete 
lygiai 8 val. ryto. Keista, bet tokiam pranešimui ski-
riamos pirmosios geriausiu laiku rodomų televizijos 
žinių minutės. Mes teisinamės ir tikiname, kad jūsų 
problemų, kurias sprendžiame, neužmirštame nė mi-
nutei: ir namuose, ir automobilyje, ir poliklinikoje, ir 
parduotuvėje, ir teisme. Tiesiog esame tokioje visuo-
menės brandumo fazėje. Todėl akies krašteliu vis pa-
žiūrime į kitokią visuomenę (pvz., Skandinavijos šalis, 
nuo kurių atsiliekame gal 50 metų). Ten visuomenė  
a priori pasitiki valstybės institucijomis, todėl žinias-
klaida „klikus“ susirenka ne kurdama sensacijas iš 
nieko („žmonės šokiruoti“), o reikšdama kritiką iš 
esmės – ar teisingi patys sprendimai, ar tinkami įsta-
tymai, ar buvo galima išspręsti geriau. Jeigu geriau 
– tai kaip? Tokios kritikos, kuri padėtų geriau dirbti, 
laukiame ir pasigendame. 

Gero skaitymo.   

REDAKTORĖS ŽODIS

Spalis, 2016

Redaktorės
žodis

TEISMAI.LT

2



3

AApie išskirtinę teisėjo A. Gutausko veiklą, susiti-
kimą su Popiežiumi bei pasiųstą žinutę pasaulio ben-
druomenei žurnalas TEISMAI.LT nutarė pakalbinti 
patį teisėją. 

Esate vienas iš keleto Europos teisėjų, pa-
kviestų skaityti pranešimo pačiam Romos ka-
talikų bažnyčios vadovui aukšto lygio teisėjų, 
prokurorų ir teisininkų susitikime. Jame ieškota 
sprendimų, kaip stabdyti prekybą žmonėmis. 
Kaip jautėtės? Ar tai Jūsų darbų pripažinimas?

Tiesa, iš Europos valstybių buvo tik penki teisėjai. 
Sunku pasakyti, kokių kriterijų sąlygota ši pranešėjų 
atranka. Ji nebuvo vieša. Matyt, čia svariai prisidėjo 
mūsų ambasada prie Šventojo Sosto. Didžioji teisė-
jų dalis atrinkta dėl jų mokslinės ir praktinės veiklos 
šioje srityje. Matyt, šie kriterijai ir paskatino organiza-
torius pakviesti mane. Juolab kad prieš dvejus metus 
su kolegomis anglų kalba išleidome monografiją apie 
prekybą žmonėmis Baltijos jūros regione. Renginyje 
dalyvavo teisėjai iš viso pasaulio: buvo atrinkti 75 tei-
sėjai ir kiekvienam iš jų skirta 15 minučių išdėstyti 
poziciją dėl prekybos žmonėmis.

Kokie Jūsų įspūdžiai po susitikimo su 
Popiežiumi Pranciškumi?

Neapsakomas jausmas... Popiežius ne tik skaitė 
pranešimą auditorijai, bet ir skyrė laiko kiekvienam iš 
75 teisėjų. Bendravo su kiekvienu asmeniškai. Mūsų 
pokalbis buvo apie darbą, mokslo sritį. Popiežius 
stebėjosi, kodėl aš toks jaunas jau esu Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Paminėjo, kad puikiai 
žino Lietuvą. Pašventindamas jis palinkėjo mano šei-
mai ir visiems mūsų krašto žmonėms, ypač kovojan-
tiems su prekyba žmonėmis, stiprybės. Jausmas labai 
geras, kai turi galimybę paspausti jam ranką, nusifo-
tografuoti drauge. Šio žmogaus iniciatyva įpareigoja 
dar labiau dirbti ir su atsidavimu kovoti su šios rūšies 
nusikaltimu. 

Gerbiamasis Teisėjau, kai viešoje erdvėje ver-
da diskusijos apie prekybą žmonėmis ir šio nu-
sikaltimo aukas, visada girdimas ir Jūsų balsas. 
Kodėl būtent ši tema? 

Šios temos aktualumas, be abejo, susijęs su mano 
moksline veikla. Domėjimasis prekyba žmonėmis ir 
organizuotu nusikalstamumu visų pirma buvo mano 

Lietuvos teisėjo 
A. Gutausko 
žinutė Popiežiui 
apie šiuolaikinę 
vergovę

Apsilankius vieno jauniausių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų prof. 
dr. Aurelijaus Gutausko kabinete, žvilgsnį iš karto patraukia padėkomis ir diplomais nukabinta siena, 
liudijanti apie aktyvią teisėjo mokslinę ir socialinę veiklą. Šis garbus teisininkas niekada nesibodi viešai 
kalbėti apie teisines problemas, dabartinius iššūkius žmogaus teisių srityje, o visuomenės jam suteiktą 
pasitikėjimo mandatą naudoja teisingumui užtikrinti ir paprastiems žmonėms ginti. Galbūt todėl 
profesorius buvo vienas iš penkių Europos žemynui atstovaujančių teisėjų, pakviestų skaityti pranešimo 
pačiam Romos katalikų bažnyčios vadovui – Popiežiui Pranciškui. 

Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. SPALIS NR. 3

Aurelijus Gutauskas
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mokslinių interesų sritis. Daktaro disertaciją apgy-
niau 2002 m. ir, žinoma, ji buvo apie organizuotą 
nusikalstamumą. Vėliau tas organizuotas nusikals-
tamumas išsiskaidė į atskiras sritis, t. y. atskirus nu-
sikaltimus. Atsirado prekyba žmonėmis, o tai mane 
skatino domėtis toliau. Kai pradėjau dirbti Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme, natūraliai bylos, susijusios 
su prekyba žmonėmis, patekdavo man ir jose priimti 
sprendimai toliau skatina gilintis į šią problematiką.

Kokia buvo Jūsų žinutė susitikime su 
Popiežiumi?

Savo pranešime akcentavau prekybą žmonėmis 
kaip ligą. Prilyginau ją vėžiui, kuris apėmęs visą pasau-
lį, ir tik bendros pastangos gali duoti gerų rezultatų. 
Žinoma, pasidalijau gerąja Lietuvos praktika kovojant 
su šiuo negatyviu socialiniu reiškiniu. Atkreipiau dė-
mesį į institucinę pagalbą aukoms, pareigūnų specia-
lizacijas ir galiausiai kaip teisėjas pasakiau, kad nusi-
kaltėliai neišvengia baudžiamosios atsakomybės ir yra 
realiai nuteisiami laisvės atėmimo bausmėmis. Kaip 
teisininkas, išreiškiau solidarumą su kitų valstybių tei-
sinių institucijų atstovais, teisėjais, palaikydamas šią 
iniciatyvą kovojant su šiuolaikine vergove. Beje, visi 
dalyviai pasirašė deklaraciją, nukreiptą prieš prekybą 
žmonėmis. 

Kokia šio nusikaltimo žmogaus laisvei istori-
ja, ar tai seniai žinoma nusikalstama veika?

Prekyba žmonėmis yra gana sena nusikalstama 
veika. Reikėtų paminėti, kad Lietuvoje baudžiamąją 
teisinę formą ji įgavo tik 1998 m., kai Baudžiamajame 
kodekse atsirado baudžiamoji atsakomybė už šią 
veiką. O pasaulinė jos istorija siekia vergijos laikus, 
kai intensyviai vyko prekyba žmonėmis. Senovės 
Romoje vergas buvo laikomas daiktu. Per amžius kei-
tėsi tik šio nusikaltimo formos. Nustatyti šio reiškinio 
baudžiamąją atsakomybę nebuvo paprasta. Galimybė 
XX–XXI a. prekiauti žmonėmis atrodė neįtikėtina ir 
sunkiai įsivaizduojama, tačiau tai realiai vyksta. 

Tiesa, kad tai „nematomas“ nusikaltimas? 
Kas labiausiai apsunkina tyrimą?

Prekyba žmonėmis iš tiesų priskiriama prie laten-
tinių nusikaltimų. Jį atskleisti labai sudėtinga. Pačios 
aukos nesileidžia ir nesutinka bendradarbiauti su 
nusikaltimą bandančiomis ištirti institucijomis.  Pats 
efektyviausias šios veikos atskleidimo būdas yra kri-
minalinės žvalgybos nuostatų taikymas. Šie metodai 
efektyviausiai padeda ištirti panašius nusikaltimus.

Prekeiviai žmonėmis stengiasi išvengti prievarti-
nių aukos verbavimo metodų, bando įkalbėti auką, 
įtraukia ją į moralinį ir materialinį priklausomumą, 
įtikina, jog ji privalo atidirbti į ją investuotus pinigus. 
Nuteistieji paprastai neigia faktus, jog merginos buvo 
įbaugintos. Dažnai teigiama, kad pati nukentėjusioji 
ieškojo prostitutės darbo, o jie tik padėjo jį rasti.

Aukos verbuojamos pasitelkiant įvairias priemo-
nes: publikuojant skelbimus laikraščiuose / internete, 

užmezgant kontaktą interneto pokalbių svetainėse 
(Facebook, Skype, Twiter ir pan.), per pažinčių tarnybas, 
naktiniuose klubuose, siunčiant SMS žinutes, teikiant 
asmeninius pasiūlymus, pasinaudojant įdarbinimo 
agentūromis, per grožio bei modelių agentūras.

Paprastai prekeiviai žmonėmis nesutinka su teis-
mų paskirtomis bausmėmis, nes jos, anot kasatorių, 
neatitinka nusikaltimų bei kaltininko asmenybės pa-
vojingumo, todėl prieštarauja teisingumo principui.

Kokia situacija Lietuvoje? Kaip atrodome 
tarp kitų Europos valstybių?

Lyginant su kitomis valstybėmis, Lietuvoje pradė-
tų minėtos nusikalstamos veikos ikiteisminių tyrimų 
nėra labai daug. Europos Sąjungos valstybių kon-
tekste neatrodome labai prastai. Geografiškai Lietuva 
yra kilmės šalis. Tai reiškia, kai moterys, vyrai ir vai-
kai, kurie susiję su šiuo negatyviu reiškiniu, išvežami 
būtent iš mūsų šalies į Jungtinę Karalystę, Vokietiją, 
Skandinavijos šalis ir kt. Taip pat lietuviai Europoje 
yra labiau pasižymėję kaip prekeiviai žmonėmis. Jie 
nuolat bando užmegzti ryšius ir bendradarbiauja su 
nusikaltėliais iš Albanijos, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Ispanijos ir kt.

Paskutiniais metais Lietuvoje baudžiamosios 
justicijos praktikoje nusistovėjo gerokai aiškesnis su-
vokimas apie šio nusikaltimo esmę, metodus, kuriais 
veikia prekeiviai žmonėmis. Sakyčiau, jog tai didžia 
dalimi yra mokslinių tyrimų, nevyriausybinių orga-
nizacijų, dirbančių su prekybos žmonėmis aukomis, 
nuopelnas, be to, atliekama didžiulė šviečiamoji veikla 
šioje srityje.

Esame smarkiai pažengę į priekį, išmokę efek-
tyviai tirti šias veikas. Džiugu, kad yra specializuoti 
pareigūnai. Tenka pripažinti, jog kartais net lazdą 
sugebame perlenkti susiedami kai kuriuos atvejus su 
prekyba žmonėmis, nors iš tiesų pagal tarptautinius 
teisės aktus tai net nevadinama prekyba žmonėmis 
arba nepapuola į tą sritį. Tai tik rodo, kad mūsų parei-
gūnų iniciatyva didžiulė.  

Kokie tai atvejai?
Tai atvejai, kai nepakanka įrodymų, jog vis dėlto 

buvo prekiaujama žmogumi su tikslu jį išnaudoti tam 
tikroje srityje: ar tai būtų pornografija, ar nelegalus 
darbas. Tiesiog nėra išnaudotojiškumo požymio, ku-
ris būdingas prekybai žmonėmis. Išnaudojimu gali-
ma pripažinti tik tokias naudojimosi kitu žmogumi 

Prekyba žmonėmis – kaip vėžys, apėmęs visą 
pasaulį.

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT

Pačios aukos nesileidžia ir nesutinka 
bendradarbiauti su nusikaltimą bandančiomis 
ištirti institucijomis. 
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formas, kurios pasižymi pakankamu pavojingumu, 
šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises bei orumą ir nede-
ra su civilizuotos visuomenės taisyklėmis. Prekyboje 
žmonėmis nusikalstamoje veikoje išnaudojamo žmo-
gaus valia palaužiama. Šiaip atrodome labai pažangiai 
ir pasaulyje esame žinomi, kaip nepaliekantys neišaiš-
kinto nusikaltimo ir nenubausto nusikaltėlio.   

Nuo ko labiausiai priklauso šio nusikaltimo 
išaiškinimo sėkmė?

Didžioji sėkmės dalis, kaip minėjau, priklauso nuo 
aukos. Tai nukentėję asmenys, kurie papuolė į pre-
kybos žmonėmis tinklą. Įrodymų surinkimas priklau-
so nuo jų: ar kokybiškai duodami parodymai, ar jie 
tinkamai užfiksuojami. Labai svarbus bendruomenės 
vaidmuo. Norėtųsi, kad ji daugiau rodytų iniciatyvos, 
nebijodama vertinti prekeivių žmonėmis veiksmų, 
kaip pažeidžiančių asmens laisvę. Nusikaltimas, pa-
liečiantis žmogaus gyvybę, sveikatą ir laisvę, yra labai 
pavojinga veika. Nebijokime rodyti iniciatyvos!

Skamba ciniškai ir žiauriai, tačiau kokia pre-
kė dabar populiariausia?  

Jeigu nusikaltimas susijęs su seksualinio pobūdžio 
paslaugomis ar fiktyviomis santuokomis, akivaizdu, 
kad tai moterys. Jei tai su priverstiniu darbu ir fizine 
jėga susijusios prekybos žmonėmis formos, tuomet – 
vyrai. Vagiliavimas ir narkotinių medžiagų platinimas, 
įtraukimas į kitas nusikalstamas veikas ar išnaudoji-
mas pornografijai – vaikai, išmaldai prašyti – neįgalūs 
asmenys.

Kokios institucijos įsitraukusios į kovą su šia 
problema? 

Čia dirba visas kompleksas institucijų ir žmonių, 
nes pavieniui nieko nenuveiksi. Turi kooperuotis visi: 
socialiniai darbuotojai, „Carito“ atstovai, psichologai, 
ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir, žinoma, teismai. 
Tik drauge dirbdamos visos institucijos gali įveikti šį 
neabejotinai neigiamą reiškinį, nes pavienis požiūris 
neefektyvus. Reikia paminėti, kad visame šiame pro-
cese gana ryškus bažnyčios vaidmuo. Jos funkcija 
šviečiamoji, labiau prevencinio pobūdžio. Turėdama 
autoritetą ir svarų žodį tarp valstybių, ji atkreipia dė-
mesį į pavojų žmogaus laisvei. Bažnyčia ne tik nuo-
lat akcentuoja šią problemą ir būtinybę ją spręsti, bet 
ir padeda materialiai: suteikia aukoms gyvenamąsias 
vietas, prisideda finansiškai prie aukų sugrąžinimo į 
visuomenę ir teikia psichologinę pagalbą. Šio nusikal-
timo aukos yra stipriai įbaugintos ir dažnai nepasitiki 
nei pareigūnais, nei psichologais. Pasitikėjimas bažny-
čios atstovais kur kas didesnis.

Pasaulyje atrodome labai pažangiai ir 
esame žinomi kaip nepaliekantys neišaiškinto 
nusikaltimo ir nenubausto nusikaltėlio.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. SPALIS NR. 3
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V
Kristina Čepkauskaitė
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja

Kęstutis Butvydas
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene 

Neretai teismų sprendimai, kuriais atidedamas bausmės vykdymas, visuomenėje vertinami gana 
neigiamai, dažnai jie pristatomi kaip nuteistojo „išsisukimas“ nuo atsakomybės. „Kaip gerai sukčiams. 
Teisėjai juos nuteisia, bet tik lygtinai. Tai reiškia, kaip ir nenuteisia“, „Vienas klasikas pasakė, kad vagys turi 
sėdėti kalėjime, ir tai tiesa, o Lietuvoje vaidinama demokratija“, „Bausti, bausti ir dar kartą bausti!“ – tokiais 
komentarais palydimos interneto publikacijos. Apie bausmių vykdymo atidėjimą, kuriuo sprendžiamos 
suklupusiojo galimybės atsitiesti, bei valstybės ir visuomenės interesus tokio pobūdžio bylose kalbamės 
su Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku Zigmu Pociumi.

Kas yra bausmės vykdymo atidėjimas – ar tai 
reiškia, kad nuteistasis gali išvengti teismo pa-
skirtos bausmės? 

Bausmės vykdymo atidėjimą galima paaiškin-
ti kaip valstybės skiriamą prievartos priemonę, kuri 
neįpareigoja nuteistojo realiai atlikti jam paskirtos 
bausmės, tačiau apriboja jo teises bei laisves, kad ne-
būtų pažeista visuomenės gerovė. Nuteistajam vietoj 
realaus bausmės vykdymo taikoma baudžiamojo po-
veikio priemonė, jis turi laikytis baudžiamajame įsta-
tyme numatyto (-ų) įpareigojimo (-ų). Šių priemonių 
taikymą numato įstatymas, o teismas pagrindžia, kad 
bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo.

Dažnai visuomenėje manoma, kad nuteistas as-
muo, kuriam bausmės vykdymas teismo nuospren-
džiu buvo atidėtas, gali apskritai jos išvengti, pavyz-
džiui, jeigu per bausmės vykdymo atidėjimo terminą 
nepadarys naujos nusikalstamos veikos. Tačiau taip 
nėra. Teismas, atidėdamas bausmės vykdymą, nuteis-
tam asmeniui paskiria tarpusavyje suderintas bau-
džiamojo / auklėjamojo poveikio priemones ir (ar) 
pareigas, kurių nuteistasis privalo besąlygiškai laikytis, 
kitaip jo lauks realus bausmės atlikimas. Šių priemo-
nių ir pareigų laikymąsi užtikrina Probacijos tarnyba.

Paminėjote asmens įkalinimą. Būtent di-
džiausias visuomenės pasipiktinimas ir kyla tuo-
met, kai nuteistajam neskiriamas realus laisvės 
atėmimas. Kuo realus laisvės atėmimas skiriasi 
nuo bausmės, kurios vykdymas atidėtas?

Laisvės atėmimas yra pati griežčiausia Baudžia- 
majame kodekse numatyta bausmės rūšis. Priešingai 
nei taikant bausmės vykdymo atidėjimą, realia lais-
vės atėmimo bausme nuteistas asmuo yra atskiria-
mas nuo visuomenės. Jis bausmę atlieka pataisos 
namuose, kalėjimuose. Kovojant su nusikalstamumu 
šiandien demokratinėje valstybėje laisvės atėmimas 
nebėra pati efektyviausia priemonė –  pirmiausia sie-
kiama nuteistųjų resocializacijos (aut. past. asmens 
socialinio statuso ir vertybinių orientacijų grąžini-
mo, siekiant integruoti jį į visuomenę) ir reintegra-
cijos į visuomenę. Ankstesnė bausmių vykdymo 
sistema buvo labiau orientuota į asmens įkalinimą – 

Z. Pocius: „Laisvės atėmimas 
nebėra efektyviausia bausmė“

Kovojant su nusikalstamumu šiandien laisvės 
atėmimas nebėra pati efektyviausia priemonė.
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mano nuomone, dažnas ir ilgalaikis laisvės atėmimo 
bausmės taikymas yra vienas iš pagrindinių baudžia-
mosios justicijos Lietuvoje trūkumų, tad džiugu, kad 
šiandien situacija keičiasi.

Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimu sie-
kiama pozityvia linkme kreipti visuomenę, nuteistąjį. 
Tai lyg būdas parodyti asmeniui kitas galimas gyve-
nimo perspektyvas. Skirti su laisvės atėmimu nesusi-
jusius įpareigojimus skatina ir Europos Tarybos re-
komendacijos, nurodančios, kad plačiau taikyti tokias 
priemones  reikalauja pagrindiniai kiekvienos teisinės 
sistemos principai. 

Kaip dažnai taikomas laisvės atėmimo baus-
mės vykdymo atidėjimas? Kaip Lietuva atrodo 
kitų šalių kontekste?

Šiuo metu Europoje mūsų šalis pirmauja  ne pa-
gal asmenų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vyk-
dymas atidėtas, o pagal kalinčiųjų skaičių. Pavyzdžiui, 
2015 m. Probacijos tarnyba vykdė (dėl bausmės vyk-
dymo atidėjimo) 1 432 nuteistų asmenų priežiūrą, o 
įkalinimo įstaigose bausmę atliko 6 643 nuteistieji. 
Kiekvienais metais kalinių skaičius didėjo. Lietuva 
patenka į didžiausią kalinių skaičių turinčių Europos 
valstybių trejetą.

Ši situacija turėtų šiek tiek keistis, nes praėjusiais 
metais Seimas pakeitė bausmės vykdymo atidėjimo 
sąlygas ir nustatė, kad esant tam tikroms sąlygoms 
galima atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą as-
meniui, nuteistam ir už sunkius nusikaltimus.

Siekiant teigiamų pokyčių mūsų valstybėje labai 

svarbu keisti ne tik įstatymus, bet ir padėti visuome-
nei susidaryti teisingą požiūrį, kad nusikaltimą pada-
riusiam asmeniui efektyviausia bei teisingiausia baus-
mė yra ne tik visiškas jo izoliavimas.

Kokiam laikotarpiui bausmės vykdymas gali 
būti atidėtas ir kas vyksta po to, kai nustatytas 
terminas baigiasi?  

Bausmės vykdymas gali būti atidėtas nuo vienų iki 
trejų metų. Teismas, atidėdamas bausmės vykdymą, 
nustato laiką, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti jam 
paskirtas pareigas. Jeigu nuteistasis per šį laikotarpį 
įvykdo paskirtus įpareigojimus, nepadaro naujų tei-
sės pažeidimų ir manoma, kad jis laikysis įstatymų, 
teismas, suėjus bausmės vykdymo atidėjimo terminui, 
išnagrinėja nuteistojo elgesį kontroliuojančios institu-
cijos teikimą ir atleidžia jį nuo bausmės. 

Esant priešingai situacijai, jei nuteistasis nėra pasi-
ruošęs taisytis būdamas laisvėje ir nepateisina teismo 
pasitikėjimo, jis gali būti izoliuojamas nuo visuome-
nės, t. y. jam gali būti skiriama griežčiausia bausmė –  
perkėlimas atlikti realią laisvės atėmimo bausmę į 
įkalinimo įstaigą. Taigi nusikaltimą padariusiam as-
meniui atidedant bausmės vykdymą tarsi skiriamas 
„bandomasis“ laikotarpis, kurio metu jis turi įrodyti, 
jog geba laikytis įstatymų ir ateityje nebenusikals.  

Neretai Lietuvos visuomenė, per daug nesigi-
lindama į bylos detales, bausmės atidėjimą verti-
na kaip neefektyvią priemonę siekiant teisingu-
mo, nepaisant to, kad Europoje tendencijos yra 
priešingos. Ar yra argumentų, galinčių pakeisti 
tautiečių požiūrį?  

Vienas iš dažnai egzistuojančių stereotipų – kad 
asmenys, nenuteisti realia laisvės atėmimo bausme,  
t. y. būdami laisvėje, vėl nusikals, nepateisins lūkesčių, 
todėl bausmės vykdymo atidėjimas yra beprasmis. 
Nors būna visokių atvejų, tačiau statistika šį stereo-
tipą paneigia. 

Reikėtų nepamiršti, kad nusikalstamos veikos yra 
skirtingos (pvz., nusikaltimas finansų sistemai ir nusi-
kaltimas, kuriuo sunkiai sutrikdyta asmens sveikata). 
Skirtingi ir juos padarę asmenys. 

Nuolatinis asmens laikymas uždaroje įstaigoje 
ne visuomet jį skatina keisti gyvenimo būdą, nebe-
nusikalsti. Priešingai, aktyvus darbas su nuteistuoju 
laisvėje gerina jo integracijos į visuomenę galimybes, 
leidžia „patikrinti“ elgesį, ugdo atsakomybės jausmą, 
skatina teigiamus pokyčius. 

Iš esmės probacija siekiama saugios visuomenės, 
mažinti nusikalstamų veikų skaičių. Kartu bandoma 
padėti ir nuteistajam, todėl neužmirštama pagarba 
žmogaus teisėms bei teisės principui – proporcingu-
mui, t. y. ginti žmogų nuo pernelyg didelio valstybės 
vykdomo jo teisių ribojimo. Kartu neužmirštamas ir 
nukentėjęs asmuo, kuriam siekiama atlyginti nusikals-
tama veika padarytą žalą.

Be to, mažinamas kalinių skaičius, kalinimo iš-
laidos. Taip taupomos valstybės lėšos, nes bausmės 

Europoje Lietuva pirmauja pagal kalinčių 
žmonių skaičių.

Zigmas Pocius
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vykdymas uždarose institucijose kainuoja daugiau nei 
bausmės vykdymas laisvėje. 

Ar asmuo, kuriam atidėtas bausmės vykdy-
mas, gali laisvai mėgautis atgauta laisve? Kokius 
įpareigojimus ir suvaržymus jis patiria? 

Dažnai žmonės klaidingai mano, jog atidėjus lais-
vės atėmimo bausmės vykdymą asmuo „mėgaujasi“ 
atgavęs laisvę. Iš tiesų nuteistojo elgesys suvaržomas. 
Tam užtikrinti įstatymas numato 27 priemones ir įpa-
reigojimus, pavyzdžiui, asmuo iš namų gali išeiti tik 
tam tikru laiku, jam draudžiama išvykti už gyvena-
mosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vyk-
dančios institucijos leidimo. Jam gali būti draudžiama 
lankytis tam tikrose vietose, bendrauti su konkrečiais 
žmonėmis, atimta teisė užsiimti tam tikra veikla, ne-
pilnamečiai gali būti atiduoti į specialią auklėjimo 
įstaigą.

Laisvėje asmens kontrolė grindžiama požiūriu, 
kad žmogus geba keisti savo elgesį. Todėl atsižvelgda-
mas į bylos aplinkybes teisėjas paskiria tokias pareigas 
ir priemones, kurios nuteistajam turi didžiausią povei-
kį, skatina jo motyvaciją keistis. 

Gal galėtumėte prisiminti konkrečių teismų 
sprendimų, kuriais bausmės vykdymas buvo 
atidėtas, pavyzdžių? Kokia buvo visuomenės 
reakcija?

Tokių pavyzdžių nurodyti galima išties daug. Kad 
ir šią vasarą Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis 
buvusiai vienos mokyklos vyriausiajai finansininkei. Ji 
už apgaulingą apskaitos tvarkymą ir daugiau negu 583 
tūkst. Eur pasisavinimą nuteista ketverių metų laisvės 
atėmimo bausme (moteriai pripažinus kaltę, baus-
mė įstatymų nustatyta tvarka sumažinta trečdaliu). 
Teismas bausmės vykdymą atidėjo 3 metams. Skiriant 
bausmę atsižvelgta, kad moteris teisiama pirmą kartą, 
administracine tvarka nebausta, nedirba dėl iš dalies 
netekto darbingumo, gailėjosi, neigiamai vertino savo 
elgesį, pripažino padarytą žalą. 

Dėl tokio nuosprendžio visuomenė pyko. 
Pasipiktinimą reiškė ir žurnalistai. Anot jų, pinigus 
pasisavinusi moteris turėtų leisti dienas belangėje. 

Tačiau reikia nepamiršti, kad nuosprendžiu moteris 
įpareigota sumokėti pasisavintus pinigus Tauragės ra-
jono savivaldybei. Šiuo ir kitais atvejais tokia pareiga 
gali daryti teigiamą poveikį ne tik nuteistajam (priva-
lėdamas atlyginti padarytą žalą, jis turėtų dirbti), ta-
čiau kartu apsaugomi ir nukentėjusiojo interesai. 

Kitoje byloje Klaipėdos apygardos teismas už 
sunkų jaunuolio sužalojimą dviem vyriškiams skyrė 
pusantrų metų laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą 
atidėjo dvejiems metams. Vėl situacija, sukėlusi pasi-
piktinimo atgarsius: „Už sunkų kūno sužalojimą lygtinė 
bausmė? Čia kas išprotėjo? Teismai ar įstatymų leidėjai?“ 
Tai vienas iš daugelio komentarų internete. Tačiau 
nereikėtų aklai žvelgti į įvykio faktą. Teismas nustatė, 
kad nusikaltimui įtakos turėjo rizikingi bei provokuo-
jantys nukentėjusiojo veiksmai – būdamas neblaivus 
ir dėl to negalėdamas adekvačiai vertinti situacijos jis 
elgėsi nederamai, agresyviai kabinėjosi prie nuteisto-
jo, buvo ir kitų aplinkybių.

Teismai, taikydami bausmės vykdymo atidėjimą, 
turi itin atsakingai įvertinti bylos medžiagą, motyvuo-
ti savo sprendimą bei aiškiai pagrįsti, kad bausmės 
tikslai bus pasiekti neskiriant realaus jos atlikimo, ir, 
svarbiausia, visiems užtikrinti teisingumo principo 
įgyvendinimą.

Kokia teismų formuojama praktika: į ką atsi-
žvelgiama taikant bausmės vykdymo atidėjimą? 
Kokią reikšmę turi nusikaltimo rūšis, nuteistojo 
asmenybė ir kitos sąlygos?

Teismai, spręsdami klausimą, ar bausmės tikslai 
bus pasiekti be realaus jos atlikimo, atsižvelgia į vi-
sas bylos aplinkybes, t. y. vertina teisiamojo asmeny-
bę – charakteristiką, amžių, veiklą, socialinę aplinką, 
ar žmogus linkęs pažeisti įstatymus, kaip bausmės 
vykdymas paveiks jo teigiamus socialinius ryšius (gal-
būt kaltinamasis neteks nuolatinio darbo, galimybės 
baigti mokslą, įgyti specialybę), ar jis bus suvaržytas 
nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, pakankamai 
nubaustas. Atsižvelgiama ir į padarytos nusikalstamos 
veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, mo-
tyvus bei tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, bendri-
ninkavimo formą ir rūšį, kt.

Atidedant bausmės vykdymą asmeniui tarsi 
skiriamas „bandomasis“ laikotarpis, kurio metu 
jis turi įrodyti, jog geba laikytis įstatymų ir 
ateityje nebenusikals. 

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT



9

VVieną geriausių pavyzdžių, kaip žurnalistų ben-
druomenėje laikantis aukščiausių profesinės etikos 
standartų galima užtikrinti itin efektyvų bendradar-
biavimą su teismais, galima rasti Norvegijoje. Apie 
teisėsaugos žurnalistų darbą šioje šalyje sutiko papa-
sakoti vienas žymiausių Norvegijos teisėsaugos žur-
nalistų, didžiausio televizijos kanalo TV2 Kriminalų 
skyriaus reporteris Kadafis Zamanas.  Jo mintis ap-
žvelgti ir su situacija Lietuvoje palyginti paprašėme 
LNK televizijos Žinių tarnybos kriminalinių naujienų 
redaktoriaus Jauniaus Matonio bei Visuomenės in-
formavimo etikos komisijos (toliau – Etikos komisi-
ja) pirmininkės Vaivos Žukienės.

PAGRINDINIS DARBO PRINCIPAS – 
SĄŽININGUMAS

NORVEGIJA.  Kalbėdamas apie Norvegijos 
žurnalistų bendradarbiavimą su teismais K. Zamanas 
pirmiausia akcentuoja atviro dialogo svarbą. Pasak 
žurnalisto, šis veiksnys yra efektyvaus bendravimo su 

teismais pagrindas. „Iškilus vieniems ar kitiems klau-
simams, tarkim, prireikus leidimo filmuoti teismo po-
sėdį, su teismų atstovais galime laisvai susiskambinti 

Apie kokybę, moralę ir etiką: 
kaip dirba žurnalistai Lietuvos ir 
Norvegijos teismuose?

Kasdien teismo posėdžių salėse galima sutikti ne tik teismo proceso dalyvius – savotiškais teismų 
bendruomenės nariais jau yra tapę ir žurnalistai, kurie teismuose praleidžia ištisas dienas, ne mažiau 
įnirtingai nei teisėjai siekdami išsiaiškinti tiesą ir informuoti visuomenę apie teismo sprendimus 
rezonansinėse bylose.

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Kadafis Zamanas
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ar susirašyti“, – pasakoja K. Zamanas. Pasak jo, efek-
tyvus bendravimas priklauso ir nuo paties teismo: 
„Norvegijoje ne visi teismai yra vienodai atviri, jaučia-
me skirtumus bendraudami su vietinių ir regioninių 
teismų atstovais – profesionaliausiai ryšius su žinias-
klaida palaiko didžiausias Oslo apylinkės teismas.“ 

Pagrindinis Norvegijos žurnalistų darbo prin-
cipas, pasak K. Zamano, – sąžiningumas. Atvirai ir 
pagarbiai bendraudami su teismų atstovais žurnalistai 
šioje šalyje gali drąsiai išsakyti savo poreikius ir papra-
šyti jų pagalbos. „Manau, jog jei dirbtume nesąžinin-
gai, bandydami nuslėpti tam tikrą informaciją, teismai 
mūsų atžvilgiu būtų mažiau atviresni arba apskritai 
netektume jų pasitikėjimo“, – teigia Norvegijos 
žurnalistas.

LIETUVA. Kad geri santykiai su teismų atstovais 
Vilniuje labai palengvina žurnalistų darbą, sutinka ir  
J. Matonis. Pasak jo, šitaip užtikrinamas operatyvu-
mas ir gaunama reikalingos medžiagos. „Vis dėlto ra-
jonuose situacija sudėtingesnė – atstovai spaudai čia 
neretai atsisako pasakyti net tai, kiek promilių įpūtė 
vairuotojas, nuteistas už mirtiną avariją, nors tai nagri-
nėjama viešame teismo posėdyje“, – apie skirtumus 
bendraujant su šalies teismais pasakoja žurnalistas. 

Pasak J. Matonio, kalbant apie tinkamą darbo są-
lygų užtikrinimą, jam, kaip TV žurnalistui, ypač aktu-
alus Lietuvoje galiojantis draudimas filmuoti teismo 
posėdžius. Siekiant dar didesnio šalies teismų atvi-
rumo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
iniciatyva jau žengti pirmieji žingsniai, kad esant tam 
tikroms sąlygoms būtų leidžiama filmuoti nuospren-
džio paskelbimą – tai, J. Matonio nuomone, galima 
vertinti kaip tinkamą bendradarbiavimo užtikrinimą. 

TRADICIJOMS SUSIFORMUOTI REIKIA 
LAIKO

NORVEGIJA. Pokalbiui pakrypus apie žurna-
listų darbo etiką, K. Zamanas pasakoja, kad per 15 
savo darbo metų nė karto nėra susidūręs su neetišku 
žurnalistų elgesiu teismų atžvilgiu. Situacijos, kai pa-
teikiama klaidinanti informacija apie teismo priimtą 
sprendimą, jam nežinomos. „Turime labai aiškias tai-
sykles, kokią informaciją apie teismų priimtus spren-
dimus galime viešinti, o kokios ne, kur ir kada galime 
daryti vaizdo įrašus, kada privalome išjungti kame-
ras ir t. t. Žurnalistai šių taisyklių laikosi, o jei ne – 
tai jau gali būti laikoma teismo negerbimu“, – sako 
Norvegijos žurnalistas. 

LIETUVA. 20 metų teisėsaugos žurnalistu dir-
bantis J. Matonis teigia, kad iki šiol nėra susidūręs su 
neetišku žurnalistų elgesiu. „Esu matęs nufilmuotų 

teismo posėdžių, bet tai padarę žurnalistai nežinojo 
apie draudimus filmuoti per posėdį. Savo reportažuo-
se niekada nerodome nepilnamečių nusikaltėlių ir ne-
atskleidžiame seksualinių nusikaltimų aukų tapatybės, 
niekada neklaidiname žiūrovų ir pateikiame objek-
tyvią informaciją. Nesu girdėjęs, kad mano kolegos 
teisme nesilaikytų tvarkos“, – pasakoja žurnalistas. Jo 
nuomone, teisėsaugos žurnalistams Lietuvoje trūksta 
aiškių taisyklių.

Etikos komisijos duomenys rodo, jog problemų 
žurnalistų etikos srityje mūsų šalyje esama – praėju-
siais metais Etikos komisija gavo 90 skundų dėl žur-
nalistų kūriniuose netinkamai pateiktos informacijos, 
23-uose iš jų pažeidimai buvo pripažinti. Dažniausiai 
pastebimi etikos pažeidimo požymiai būna tikslumo 
stoka, vienpusiški informacijos šaltiniai, per daug 
paviršutiniškas temos nagrinėjimas. V. Žukienė pa-
sakoja, jog Etikos komisija yra svarsčiusi publikacijų, 
susijusių su teismais, teisėjais: „Esame gavę skundų 
dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių nepagarbių, įžei-
džių posakių apie teisėjus, šališkos informacijos apie 
teismų veiklą. Ankstesniais metais yra buvę skundų ir 
dėl nekultūringo kai kurių žurnalistų elgesio teismo 
patalpose.“ 

Pasak pirmininkės, mūsų šalyje galima įžvelgti di-
delį bendravimo kultūros stygių. „Lyginant mūsų ša-
lyje esamą situaciją su Norvegija, manytina, kad dau-
geliui Lietuvos gyventojų, ypač vyresnio nei vidutinio 
amžiaus, teismai ir apskritai teisėsauga vis dar aso-
cijuojasi su represinėmis struktūromis, tikriausiai tai 
pasakytina ir apie kitų posovietinių šalių visuomenes. 
Norvegijoje, kuri buvo ir yra nepriklausoma valsty-
bė, taisyklių laikymasis yra visuomenės bendrabūvio 
norma, tradicija, padedanti išlaikyti stabilumą visuo-
menėje, ir šalies piliečiai yra patys suinteresuoti, kad 
taisyklių būtų laikomasi. Lietuvoje yra priimti įstaty-
mai, taisyklės, dažniausiai tai išties puikūs dokumen-
tai, deja, tradicijos nesusiformuoja per porą metų“, –  
sako V. Žukienė.  

K. Zamanas: „Pagrindinis žurnalistų darbo 
principas Norvegijoje – sąžiningumas.“

Vaiva Žukienė

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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PROFESIONALIOS ŽURNALISTIKOS ĮTAKA 
PASITIKĖJIMUI TEISMAIS 

NORVEGIJA. Norvegijoje teismais pasiti-
ki net 88 proc. gyventojų. Pasak K. Zamano, čia 
„teismo priimtas sprendimas yra nediskutuotinas“. 
Žurnalistas pasakoja, jog šalyje nėra buvę jokių skan-
dalų, susijusių su teismais ar teisėjais, ir tai, jo nuo-
mone, laikui bėgant suformavo visuomenės pasitikė-
jimą. Svarbų vaidmenį čia, anot K. Zamano, atlieka 
ir žiniasklaida. „Žurnalistai Norvegijoje laikosi labai 
aukštos moralinės etikos, labai atsakingai vertiname 
ir paisome etikos kodeksuose nustatytų reikalavimų. 
Kai tokia praktika, pasiekiama abipusė nauda – pro-
fesionali žurnalistika yra vertinama teismų atstovų, 
kurie puikiai supranta žiniasklaidos vaidmenį atviros 
demokratijos visuomenėje ir yra pasirengę geranoriš-
kai bendradarbiauti“, – sako žurnalistas.

LIETUVA. „Teismai yra trečioji valdžia, o val-
džia žmonės nepasitiki“, – teigia J. Matonis. Pasak 
žurnalisto, teismų sprendimai kritikuojami tada, „kai 
į laisvę paleidžiami milijonų grobstymu įtariami kalti-
namieji, o teisėjai vengia prieš kamerą išdėstyti savo 
motyvus. Juk gilintis į visas bylos aplinkybes neįma-
noma, kai bylų nagrinėjimas tęsiasi mėnesius ar me-
tus.“ Nusistovėjusiam požiūriui, J. Matonio nuomo-
ne, įtakos turi ir tai, kad ilgą laiką teisėjai buvo laikomi 
savotišku „uždaru klanu“, it Dievai nuleidžiantys ver-
diktą iš viršaus. Klausimas – kam tai gali patikti?    

Pasak V. Žukienės, nereikėtų pamiršti, kad žinias-
klaida – tai dar ir verslas. Ji turi uždirbti, kad galėtų 
atlikti savo misiją. O norint uždirbti, reikia patraukti 
auditorijos dėmesį. „Nepasitikėjimo, įtarumo kursty-
mas yra vienas iš būdų išlaikyti skaitytojo ar žiūrovo 
dėmesį , – sako pirmininkė. – Tokiu būdu formuoja-
mos ir tam tikros visuomenės nuotaikos. Tačiau visi 
medaliai turi dvi puses: žurnalistai ieško vis stipresnių 
dirgiklių – painesnių kriminalinių istorijų, aštresnių 
posakių, pikantiškesnių detalių, kol galų gale kūrinys 
atsiduria kurioje nors žiniasklaidos etiką prižiūrinčio-
je institucijoje.“ Pasak pirmininkės, visgi redakcijoms 
etikos klausimai rūpi: „Etikos kodekso pažeidimai su-
kelia tam tikras pasekmes: riboja galimybę dalyvauti 
viešųjų pirkimų bei Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondo konkursuose ir pan.“ Kartu V. Žukienė 
pažymi ir tai, jog visuomenės požiūrį lemia ir pačių 
teisėjų veiksmai.

TEISMO SPRENDIMAS – ŽMOGUI 
SUPRANTAMA KALBA

NORVEGIJA. Daugelio užsienio teisėjų nuos-
tabai, Lietuvoje teisėjai vis dažniau komentuoja ir 
žmonėms suprantama kalba paaiškina savo priimtus 
sprendimus ne tik juos paskelbę teismo posėdžių 
salėje, bet ir prieš TV kameras ar telefonu naujienų 
portalų žurnalistams. Ši praktika vis dar kelia nema-
žai diskusijų – ar teisėjai turėtų aiškinti savo sprendi-
mus žmonėms suprantama kalba, ar pakanka aiškiai 
surašyto sprendimo popieriuje? Pasak K. Zamano, 
Norvegijoje tokios praktikos nėra: „Patys teisėjai ko-
mentarų žiniasklaidai paprastai neteikia – viską, ką tu-
rime žinoti, randame teismo sprendime.“ Norvegijos 
žurnalistas pažymi, jog tokia praktika reikalauja itin 
aiškiai surašytų teismo sprendimų. „Teisėjai savo 
sprendimus privalo rašyti aiškiai ir suprantama kalba, 
kad ir paprasti žmonės suprastų. Mūsų šalyje teisėjai 
labai stengiasi specifinės, sunkiai suprantamos teisi-
nės kalbos vartoti kiek įmanoma mažiau“, – teigia  
K. Zamanas. 

LIETUVA. J. Matonio nuomone, „jeigu Norve- 
gijoje teismo sprendimai rašomi žmonėms supranta-
ma kalba, tai Lietuvoje tą kalbą supranta tik patys tei-
sininkai. Baudžiamasis ar proceso kodeksai parašyti 
taip, kad kalbininkus varo į neviltį.“ Žurnalistas pasa-
koja, jog tam, kad suprastų, kas parašyta teismo nuos-
prendyje, jam kartais tenka dokumentą perskaityti net 
po tris kartus. „Toks teismo sprendimas ne kalba pats 
už save, o kalba pats su savimi. Džiaugiuosi, jog vis 

K. Zamanas: „Teismo priimtas sprendimas 
Norvegijoje yra nediskutuotinas.“

V. Žukienė: „Nepasitikėjimo, įtarumo 
kurstymas yra vienas iš būdų išlaikyti skaitytojo 
ar žiūrovo dėmesį.“

V. Žukienė: „Dažniausiai pastebimi žurnalistų 
etikos pažeidimų požymiai – tikslumo stoka, 
vienpusiški informacijos šaltiniai, per daug 
paviršutiniškas temos nagrinėjimas.“

Jaunius Matonis
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daugiau teisėjų supranta esamą situaciją ir užmezga 
dialogą su žiniasklaida, kad visoms pusėms taptų aiš-
kiau“, – sako žurnalistas.

KOKYBIŠKAS DIALOGAS – BŪTINAS 

NORVEGIJA. Paklaustas apie teisėsaugos sri-
tyje dirbančių žurnalistų kompetenciją, K. Zamanas 
pasakoja, jog šioje šalyje žurnalistai specializuojasi 
konkrečiose srityse – vieni gilinasi į sveikatos temas, 
kiti aptaria užsienio naujienas, dar kiti – kriminalus ir 
t. t. „Rašantys kriminalų tematika dažniausiai rašo ir 
apie teisę, tad žinių bagažas nemenkas. Šiuo metu ži-
nau mažiausiai dešimt žurnalistų, kurie specializuojasi 
vien teisės žurnalistikoje“, – sako K. Zamanas.

LIETUVA. Lietuvoje visuomenės teisinio išpru-
simo lygis gana žemas. Neretai ir patiems žurnalis-
tams trūksta reikiamų teisinių žinių, kad būtų įmano-
ma palaikyti kokybišką dialogą su teisėju ir tinkamai 
suprasti teismo motyvus. J. Matonis sako Vilniuje pa-
žįstantis apie dešimt žurnalistų, kurie specializuojasi 
dirbti teismuose. „Žinoma, būtų idealu, jeigu teisinin-
kas baigtų žurnalistikos studijas ir rašytų teisėsaugos 
temomis, bet Lietuvoje taip nėra – teisės žinių žurna-
listas įgyja sėdėdamas teismo posėdžiuose“, – sako  
J. Matonis. Pasak jo, tik turtingos redakcijos gali leisti 
sau turėti specializuotus žurnalistus, tačiau ir tai ne 
visų sričių: „Vieną dieną žurnalistas dirba Seime, kitą – 
ligoninėje, o trečią siunčiamas pas fizikus filmuoti la-
zerių. Gal todėl kai kurie kolegos neskiria suėmimo 
nuo sulaikymo, išprievartavimo nuo išžaginimo ar va-
gystės nuo plėšimo ir t. t.“ 

V. Žukienė pabrėžia, jog Lietuvoje yra puikių, pro-
fesionalių žurnalistų, turinčių specialiųjų žinių. Kiek 
sudėtingesnė situacija regionuose, kur neįmanoma 
išlaikyti specialaus korespondento teisininko. 

MORALĖ IR ETIKA – NEATSIEJAMA 
ŽURNALISTO DARBE

NORVEGIJA. Neretai žiniasklaida Lietuvoje 
kritikuojama dėl paviršutiniškų darbo metodų: do-
minuoja skambios antraštės ir pop kultūra, vienos 
šalies pozicijos pristatymas, klickų skaičius naujienų 
portaluose tampa svarbiau nei objektyvus informa-
vimas, aiškinimas. Kai kurie aspektai nesvetimi ir 
Norvegijoje. Pasak K. Zamano, orientacija į klickus 
egzistuoja visur, kur susiduriame su skaitmenine 

erdve – tai iššūkis. Tačiau, jo nuomone, „griežtas žur-
nalistų etikos kodeksas ir aukšti Norvegijos redak-
torių moralės principai užtikrina, kad publikuojama 
informacija būtų teisinga, subalansuota ir aktuali au-
ditorijai“. Žurnalistas sako, jog visos rimtosios žinias-
klaidos organizacijos jo šalyje labai atsakingai žvelgia 
į savo skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus. Panašių 
problemų kaip Lietuvoje kyla nebent su kai kuriais 
savaitiniais žurnalais, tačiau ne su rimtais dienraščiais. 
„Nors Norvegijoje egzistuoja specialios institucijos, į 
kurias galima kreiptis su skundu dėl netinkamų žur-
nalistų veiksmų, tokių atvejų pasitaiko labai mažai“, – 
teigia K. Zamanas.

LIETUVA. „Kaip ir kiekvienoje profesinėje 
grupėje, taip ir tarp viešosios informacijos rengėjų, 
žurnalistų pasitaiko visko: esama ir nesąžiningos žur-
nalistikos faktų, ir neprofesionalių žurnalistų, ir mė-
gavimosi „ketvirtosios valdžios“ galiomis“, – sako  
V. Žukienė. Ji pažymi, jog lygindama, kaip per pas-
taruosius keliolika metų kito požiūris į žurnalistinę 
etiką, galinti drąsiai teigti, kad „lietuviška žiniasklaida 
eina teisinga kryptimi“. Pasak Etikos komisijos pir-
mininkės,  žiniasklaida ėmė atsakingiau vertinti sklei-
džiamą informaciją, ieško ir randa dialogą su savo 
auditorija, stengiasi laikytis etikos standartų, perima 
demokratiškus vakarietiškos žiniasklaidos darbo me-
todus, siekia būti kokybiška, Europos tradicijas puo-
selėjančia žurnalistika.  

J. Matonis sako nepažįstantis žurnalistų, kurie 
piktybiškai nepaisytų Etikos kodekso ar įstatymų. 
„Atsimenu laikus, kai televizijoje rodydavome aukų 
kūnus, savižudžius ir vaikus, o žiniasklaida tuomet 
buvo pasitikima labiau nei Bažnyčia! Dabar smurto 
vaizdai, nepilnamečiai ir savižudžiai – visiškas tabu. 
Bet politikai vis pabando „prastumti“ dar kokį įstaty-
mą, ribojantį žodžio laisvę“, – teigia žurnalistas.

V. Žukienės nuomone, norint artėti prie 
Norvegijos, reikia kelių dalykų: žurnalistų noro pa-
tiems kurti kuo profesionalesnį turinį, auditorijos 
sąmoningumo, reikalaujant profesionalios žiniasklai-
dos, bei nepakantumo etikos pažeidimams ir, be abe-
jo, laiko.

V. Žukienė: „Lietuviška žiniasklaida eina teisinga 
kryptimi, siekdama perimti demokratiškus 
vakarietiškos žiniasklaidos darbo metodus.“

J. Matonis: „Lietuvoje teisės žinių žurnalistas 
įgyja sėdėdamas teismo posėdžiuose.“

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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KOMENTARAS

Kauno miesto apylinkės teismo teisėja, Teisėjų tarybos Komunikacijos komiteto narė Diana Labokaitė turė-
jo galimybę Bergeno Nordhordlando teisme stebėti šią vasarą didžiulio atgarsio visuomenėje sulaukusios 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir joje teismui kilusius komunikacinius iššūkius. Jie trumpai apžvelgiami 
šiame komentare.

Apie bylą. Lietuvis D. Lukoševičius (34) buvo teisiamas ir pripažintas kaltu dėl aštuonerių metų mergaitės 
Monikos nužudymo. Byla Norvegijoje buvo ypatinga dar ir tuo, kad ją tiriant kilo vienas didžiausių tarnybinių skan-
dalų Norvegijos policijoje. Nusikaltimas buvo padarytas 2011 m., tačiau policija iš pradžių nusprendė, kad mergaitė 
nusižudė pati, byla buvo nutraukta. Vis dėlto vienas iš tyrėjų, Robinas Šėferis, suabejojo savo kolegų priimtu spren-
dimu ir ėmėsi savo iniciatyva toliau tirti bylą. Savo kolegoms jis tapo persona non grata, tačiau tyrėjas nenuleido rankų. 
Padedant advokatams jis pasiekė, kad tyrimas būtų atnaujintas. Atnaujinus tyrimą pavyko nustatyti įtariamąjį ir jį 
suimti. Ši istorija pareikalavo policijos vadovo atsistatydinimo. R. Šėferis apie visa tai parašė knygą „Monikos byla“, 
už šią knygą jis apdovanotas metų publicistikos premija. 

Komunikaciniai iššūkiai nagrinėjant bylą. Bergeno Nordhordlando teismas bylą nagrinėjo 4 savaites, posė-
džiai vyko 4 dienas per savaitę nuo 9 iki 15 valandos. Bylą nagrinėjo teisėjas ir du tarėjai. Pasibaigus visoms apklau-
soms, išklausius visų proceso dalyvių baigiamųjų pasisakymų, teismo nuosprendis buvo rašomas mėnesį. 

Procesą kasdien stebėjo nuo 30 iki 50 žurnalistų – visi jie netilpo į salę, kurioje vyko procesas, tad jiems buvo 
įrengta papildoma salė, į ją tiesiogiai transliuotas vaizdas iš bylos nagrinėjimo salės. Stebėti posėdžius norintys 
žurnalistai turėjo gauti teismo akreditacijas. Visą posėdžių laiką salėje buvo teismo darbuotojas, kuris kontroliavo, 
kas atvyko į posėdį. Be šio administratoriaus, posėdžių salėje visuomet budėjo du policininkai, stebintys teisiamąjį.  

Nuosprendžio paskelbimo dieną žurnalistams posėdžio salėje buvo leidžiama fotografuoti tik iki to momento, 
kai į salę įėjo teisėjas su tarėjais. Išėjęs skelbti nuosprendžio, teisėjas pirmiausia stovėdamas perskaitė nuosprendžio 
rezoliucinę dalį. Vėliau sėdėdamas teisėjas perskaitė visą nuosprendį. Per ausines buvo galima klausyti sinchroniško 
nuosprendžio vertimo į lietuvių kalbą. 

Baigus skaityti nuosprendį, visiems norintiems žurnalistams buvo išdalytas visas nenuasmenintas nuosprendžio 
tekstas. Be to, skaitant visą nuosprendį buvo nuolat įjungta teismo vaizdo kamera, kuri filmavo teisėją ir tarėjus. 
Vakare ištraukas iš teismo padaryto įrašo televizija rodė per žinias, o visą nufilmuotą teisėjo skaitomą nuosprendį 
buvo galima rasti viename interneto portale.  

Paskelbęs nuosprendį teisėjas ir tarėjai išėjo iš teismo salės. Nebuvo jokių interviu ar teisėjo komentarų. Salėje 
liko tik prokurorė, kuri davė interviu žurnalistams viename salės kampe, kitame salės kampe žurnalistams į klau-
simus atsakė nuteistojo advokatas. 

Susidomėjimas šia byla Norvegijos spaudoje buvo didžiulis – nuotraukos iš proceso puikavosi pirmuose lai-
kraščių puslapiuose, nuolat transliuoti televizijos reportažai. Tačiau paties teismo veikla nebuvo nagrinėjama, ko-
mentuojama ar juolab kritikuojama. Spaudoje nepasirodė nė viena teisėjo ar tarėjų nuotrauka, buvo „rodomi“ tik 
prokurorė, advokatai, nukentėjusioji, kaltinamasis.
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Kristina Petrošienė

Pastaruoju metu neretai išgirstame, jog teismai „nevertina“ gyvybės ar sveikatos, todėl priteisia labai 
menkas neturtinės žalos atlyginimo sumas. Apie tai, kas iš tiesų yra neturtinės žalos atlyginimas, ką juo 
siekiama atlyginti, į ką atsižvelgiant ši žala nustatoma, pasakoja Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja 
ir mokslininkė dr. Renata Volodko, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas 
Vėgėlė, advokatas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius dr. Vytautas Mizaras ir advokatė, 
M. Romerio universiteto docentė dr. Solveiga Palevičienė. 

TIKSLAS – PADĖTI PAMIRŠTI PATIRTUS 
IŠGYVENIMUS

Disertaciją šioje srityje apgynusi teisėja dr.  
R. Volodko sako, kad neturtinės žalos atlyginimas – 
tai asmens patirtų fizinių ir dvasinių kančių kompen-
savimas pinigais, siekiant tuos neigiamus išgyvenimus 
sušvelninti, neutralizuoti, suteikti galimybę gautas lė-
šas skirti pasitenkinimą, komfortą ir teigiamas emoci-
jas galintiems kompensuoti dalykams įgyti. Neturtinę 
žalą gali sudaryti fizinės ir dvasinės kančios, jaučia-
mos ir asmens viduje (pvz., emociniai išgyvenimai, 
sukrėtimas, depresija ir kt.), ir asmens aplinkoje (pvz., 
nemalonūs ir nepageidaujami nematerialūs pasikeiti-
mai asmens darbinėje, šeiminėje, visuomeninėje vei-
kloje, reputacijos pablogėjimas ir pan.). 

„Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl neturtinė žala 
gali pasireikšti ir kitokiais atvejais, dėl kurių kiekvieną 
kartą sprendžia teismas“, – teigia Advokatų tarybos 
pirmininkas dr. I. Vėgėlė. Teismo pareiga – kiekvienu 
konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už 
patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradi-
mus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek 

galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo netur-
tinėms vertybėms padarytą žalą.

Prof. dr. V. Mizaras pastebi, kad neturtinė žala nėra 
skirta kokiems nors faktiškai patirtiems turtiniams ar 
neturtiniams praradimams atlyginti, nes neturtinės 

Kas suteikia satisfakciją, 
padedančią pamiršti patirtus 
išgyvenimus?

Dr. Renata Volodko
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žalos nustatymas pinigų suma yra tam tikra fikcija. Ši 
suma, pasak mokslininko, skiriama ne tam, kad būtų 
pašalinti patirti praradimai, o tam, kad nukentėjusysis 
ateityje susikurtų sau satisfakciją ir komfortišką aplin-
ką, padėsiančią jam pamiršti patirtus išgyvenimus, 
„išsivaduoti“ nuo patirtų fizinių ar dvasinių kančių, 
išgyvenimų, skausmo įvairių santykių (darbo, šeimos, 
verslo) srityse. 

„Svarbu suvokti, – sako teisėja R. Volodko, – kad 
nei gyvybės, nei sveikatos, nei laisvės, nei asmens gar-
bės ir orumo, nei privatumo, nei kitų asmeninių ver-
tybių pinigais išmatuoti neįmanoma, todėl neturtinės 
žalos atlyginimas nėra pažeistos vertybės įvertinimas 
pinigais, tikslus žalos apskaičiavimas ar prarastos ver-
tybės restitucija.“ Teisėja sako, kad neįmanoma nu-
kentėjusį asmenį grąžinti į padėtį, kurioje jis buvo iki 
pažeidimo, ir visiškai atlyginti jam skriaudą. Būtina 
suprasti, kad niekada nebus galima dėti lygybės žen-
klo tarp kompensacijos dydžio ir prarastos gėrybės; 
žalos atlyginimas visada bus tik simbolinis, santykinis 
atlygis už skriaudą. 

NE ĮRODYTI, O NUSTATYTI

Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nu-
rodoma, kokie kriterijai svarbūs nustatant neturtinės 
žalos dydžius. „Tai ir pažeistos vertybės pobūdis bei 
reikšmė, žmogaus patirtų kančių laipsnis (kiek sti-
prūs ir reikšmingi buvo išgyvenimai), neturtinės žalos 
pasekmės (pvz., pasikeitimai profesinėje, darbinėje, 
pažintinėje veikloje, įtaka šeiminiam ar asmeniniam 
gyvenimui, santykiams ir pan.), žalą sukėlusio asmens 
kaltė, nukentėjusio žmogaus asmens savybės, padary-
ta turtinė žala, žalą padariusio asmens turtinė padėtis 
ir kiti kriterijai“, – pasakoja R. Volodko. Sąrašas nėra 
baigtinis, primena I. Vėgėlė; kiekvienu atveju teismas 
turi įvertinti visų reikšmingų aplinkybių kompleksą, 
nustatyti protingą ir proporcingą kompensaciją nu-
kentėjusiajam, įvertinti ir kaltojo asmens interesus, 
siekdamas interesų pusiausvyros. „Absoliučių verty-
bių (gyvybės, sveikatos) gynimo atveju esminis netur-
tinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus yra 
jos pasekmės“, – atkreipia dėmesį I. Vėgėlė. 

„Neturtinės žalos dydis nustatomas teismo pa-
gal minėtus kriterijus, o ne įrodinėjamas“, – teigia  
R. Volodko. I. Vėgėlė sako, kad, pvz., turtinę žalą 
yra daug paprasčiau įrodinėti, nes reikia įrodyti žalos 
dydį, kurį galima nesudėtingai apskaičiuoti ir atlyginti. 
Tačiau kai kalbama apie neturtinę žalą, jos dydį reikia 
ne įrodyti, o teismui nustatyti pagal tam tikrus jau mi-
nėtus kriterijus. 

Dažnai girdimas ir pasipiktinimas, kad ieškovas 

prašė tam tikros sumos, tačiau teismas priteisė tik 
mažą jos dalį. Teisėja R. Volodko sako, jog nukentė-
jusio asmens ieškinyje nurodyta suma – tai tik paties 
ieškovo pageidavimas, jo nuomonė dėl patirtų kančių 
atlyginimo dydžio. Teismui ji gali turėti tam tikrą re-
komendacinę, tačiau neesminę reikšmę, nes galutinį 
ir teisingą neturtinės žalos atlyginimo dydį nustato 
teismas. „Galima prašyti bet kokios protingos sumos, 
pvz., vadovaujantis teismų praktika pasirinkti dydį ri-
bose, kurias teismai dažniausiai priteisia. Tačiau teis-
mo ši suma nesaisto“, – sako I. Vėgėlė. Pasak jo, svar-
bu suprasti, jog neturtinės žalos atveju įrodinėjamas 
ne jos dydis, o neigiamos pasekmės.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius 
V. Mizaras teigia, kad nukentėjusio asmens pareiga 
yra pateikti teismui įvertinimą ir pagrindimą, kokia 
yra „išsivadavimo“ nuo išgyventų kančių, fizinio ir 
dvasinio skausmo bei pažeidimu sujaukto gyvenimo 
kaina. O po to jau teismo kompetencija yra priim-
ti teisėtą sprendimą, proporcingą nukentėjusiojo ir 
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Dr. Ignas Vėgėlė

Dr. Vytautas Mizaras  

R. Volodko: „Neturtinės žalos atlyginimas – 
tik simbolinis atlygis už skriaudą.“
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pažeidėjo teisių bei interesų atžvilgiu. Tarkime, sako 
mokslininkas, jeigu kam nors buvo atimta gyvybė, 
ir artimais santykiais su mirusiuoju susijusiems as-
menims buvo padaryta neturtinės žalos, tai vienas 
iš orientacinių kriterijų satisfakcijai, išmatuojamai 
pinigais, galėtų būti, pavyzdžiui, ilgėlesnės kelionės, 
kurios metu artimieji galėtų pailsėti, atsigauti ar už-
simiršti, kaina. „Visi suprantame, jog kalbame apie 
pakenkimą tokioms vertybėms, kurių atkūrimas arba 
neįmanomas, arba įmanomas tik po kurio laiko. Štai 
dėl to neturtinės žalos kompensavimą aš pirmiausiai 
suprantu ne kaip kompensavimą prarasto (nes to neį-
manoma atkurti arba tai labai sunku), o kaip pažeidė-
jo atsilyginimą, kuriuo siekiama nukentėjusiojo gyve-
nimą padaryti šiek tiek lengvesnį. Už tą „atkuriamąjį“ 
laikotarpį turėtų sumokėti pažeidėjas“, – teigia prof. 
dr. V. Mizaras. 

NEIŠMATUOJAMA IR MILIJONINĖMIS 
SUMOMIS 

R. Volodko sako, kad ieškovai dažnai reikalauja 
priteisti milijonines sumas už patirtas kančias, ypač 
kai kalbama apie tokių vertybių, kaip gyvybė, sveika-
ta, laisvė, pažeidimą. Viena vertus, teisėjos nuomone, 
tai nereiškia, kad į šių vertybių pažeidimą turi būti 
žvelgiama pro pirštus, bijant priteisti skaudų prara-
dimą patyrusiam asmeniui nemažą pinigų sumą. Kita 
vertus, visiškai patenkinus tokius reikalavimus būtų 
paneigta neturtinės žalos atlyginimo paskirtis, kuri, 
kaip jau minėta, yra tik kompensacija už patirtas kan-
čias, bet ne prarastos vertybės ekvivalentas ar žalą pa-
dariusio asmens „nubaudimas“ – tai baudžiamosios, 
administracinės ir kitų teisės šakų funkcija. 

Vertindama teismų kritiką dėl priteisiamų perne-
lyg mažų sumų, advokatė dr. S. Palevičienė sako no-
rinti apginti Lietuvos teismų sistemą. „Visų Europos 
šalių teismų praktikoje, susijusioje su neturtinės žalos 
atlyginimu sveikatos sužalojimo ir gyvybės atėmimo 
atvejais, galima pastebėti tendenciją, kuri iš pirmo 
žvilgsnio primena paradoksą. Netekusio gyvybės as-
mens artimiesiems teismai dažniausiai priteisia labai 
mažas simbolines neturtinės žalos atlyginimo sumas 
arba visai netenkina ieškinių. Taip gali susidaryti 
įspūdis, jog žmogaus gyvybė, kaip absoliuti bei pati 
aukščiausia vertybė, yra nuvertinama“, – sako advo-
katė. Tačiau, pasak jos, reikėtų žinoti, jog tokia teis-
mų praktika neturtinės žalos atlyginimo bylose nėra 
atsitiktinė ar žmogaus gyvybei nesuteikianti deramos 
reikšmės. Tokie priteisiamų kompensacijų dydžiai turi 
konceptualų pagrindimą, nes laikoma, jog gyvybės 

atėmimo atveju nelieka tiesiogiai nukentėjusiojo as-
mens, o ieškinius reiškia gyvybės netekusių asmenų 
artimieji. Tokiu atveju laikoma, teigia docentė, kad 
pažeidžiama artimųjų teisė į jų socialinius ryšius, kaip 
vieną iš teisės į privatų gyvenimą aspektų. Sveikatos 
sužalojimo atveju pasikėsinama į labiausiai saugotiną 
vertybę – žmogaus gyvybę. Kadangi civilinės žalos 
atlyginimo bylose nesiekiama žalą padariusio asmens 
nubausti, natūralu, jog žalos atlyginimo dydžiai svei-
katos sužalojimo bylose kur kas didesni nei gyvybės 
atėmimo atveju.

„Lietuvos teismų praktika ilgą laiką specialistų 
buvo kritikuojama dėl priešingos tendencijos – kad 
gyvybės atėmimo atveju teismai priteisia neadekvačias 
sumas nukentėjusiųjų artimiesiems. Šiandien situacija 
pasikeitusi ir Lietuva artėja prie Vakarų Europos šalių 
praktikos. Kita vertus, iki šiol mes esame vieni pir-
maujančių pagal priteisiamus neturtinės žalos dydžius 
gyvybės atėmimo bylose“, – sako S. Palevičienė. 

Prof. V. Mizaras teismų praktikoje atskirų katego-
rijų bylose pradedančius nusistovėti neturtinės žalos 
dydžius vertina teigiamai. Anot jo, neturtinės žalos 
atsiradimas visada turėtų būti pirmiausia grindžiamas 
didesniais nei įprasta panašių pažeidimų atvejais pa-
tirtais išgyvenimais, išsamiai nurodant, kaip konkre-
čiai išgyvenimai ar gyvenimo sujaukimas pasireiškė. 
Tuo pačiu jis primena, kad ne kiekvieno pažeidimo 
atveju neturtinė žala turi būti kompensuojama. Jam 
pritaria ir teisėja R. Volodko, sakydama, jog teismai 
turėtų drąsiau atsisakyti kompensuoti neturtinę žalą 
dėl menkiausių ir neišvengiamai kasdieniame gyveni-
me pasitaikančių nemalonumų, jei padaryta skriauda 

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT

S. Palevičienė: „Lietuva Europoje pirmauja 
pagal priteisiamas pinigines sumas gyvybės 
atėmimo bylose.“

I. Vėgėlė: „Per menkai vertiname savo 
pamatines vertybes – esame linkę nuoskaudas 
išgyventi viduje, užuot kreipęsi dėl žalos 
atlyginimo.“

Dr. Solveiga Palevičienė
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yra mažareikšmė, minimali, pasireiškianti tik nežy-
miais fiziniais jutimais ar trumpalaikiais, pėdsakų ne-
paliekančiais nuotaikų pasikeitimais, susierzinimais, 
išgyvenimais, rūpesčiais ar nemalonumais. 

NUOSKAUDAS IŠGYVENAME VIDUJE

Paklausti, ką reikėtų daryti kitaip, pašnekovai 
pateikė nemažai minčių. R. Volodko siūlo įstatyme 
įtvirtinti neturtinės žalos buvimo prezumpciją, be to, 
teismai galėtų dažniau tiesiogiai taikyti Konstituciją 
taip plėsdami neturtinės žalos instituto taikymo ri-
bas. Teisėja siūlytų didinti tam tikrų kategorijų bylose 
(pvz., sveikatos sužalojimo, garbės ir orumo, privatu-
mo pažeidimo) priteisiamas neturtinės žalos sumas, 
kurios šiuo metu nepakankamai atlieka kompensaci-
nę, prevencinę funkcijas. Teismams būtų naudinga ir 
bendra teismų praktika, priteisiamų sumų vidurkių, 
minimumų ar maksimumų skaičiavimas – tai taptų 
lanksčiu atspirties tašku ir kartu pagalbine jų prak-
tikos nuoseklumo skatinimo priemone. I. Vėgėlė at-
kreipė dėmesį ir į tai, kad iškyla sunkumų dėl žalos 
vaikams atlyginimo. Akivaizdu, kad vaikai daug jau-
triau reaguoja į stresines situacijas ir patiria didesnius 
neigiamus dvasinius išgyvenimus – į tai turėtų atsi-
žvelgti ir teismas.

Svarbu matyti ne tik neturtinės žalos piniginę iš-
raišką, bet ir žvelgti giliau, į mūsų vertybines nuosta-
tas, pasirengimą jas ginti teisme, sako I. Vėgėlė. Deja, 
anot jo, labai dažnai susidūrę su skriauda viską palie-
kame taip, kaip buvę, išgyvendami nuoskaudą viduje. 
Taip atsitinka ne tik dėl nepakankamo teisinio žmo-
nių išprusimo ar nepasitikėjimo teismais. „Tai rodo, 
jog visuomenė, t. y. mes patys, per menkai vertiname 
šias pamatines vertybes“, – teigia jis.

„Civilinė teisė nežino jokio kito geresnio metodo 
sureaguoti į asmeniui padarytą skriaudą, kaip tik pini-
gais, nes visiškai atsisakyti kompensuoti skriaudą būtų 
daug amoraliau, negu ją bent sąlyginai atlyginti“, –  
apibendrina teisėja R. Volodko. Jos nuomone, šiuo 
atveju turi būti vadovaujamasi principu „kažkiek yra 
geriau, negu nieko“.

NUOMONIŲ RINGAS2016 m. SPALIS NR. 3
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PAr Tau yra tekę savanoriauti? Kas Tau yra 
savanorystė?

Savanorystė yra viskas, ką gyvenime veiki neatly-
gintinai. Prie savanoriškos veiklos galėčiau priskirti ir 
tai, kad esu kraujo, kaulų čiulpų, organų donorystės 
savanoris. Galima sakyti, kad įvairiose srityse savano-
riauju jau dvidešimt metų.

Viskas, ką daro savanoriai, yra svarbu. Kiekvienas 
darbas, kurį dirba savanoriai, turi būti kieno nors pa-
darytas. Kitaip savanorystės iš viso nebūtų. 

Kokie žmonės renkasi savanorystę? Kodėl 
verta savanoriauti?

Savanorystę renkasi geri žmonės. Kam vardyti 
žiniasklaidos taip mėgstamus nuvalkiotus epitetus, 
skambias savybes? Savanoriai – geri žmonės. Blogi 
žmonės savanoriauti neina, jie nenori padėti kitiems. 
Savanorystė – gero žmogaus bruožas. 

Tarp gerų žmonių mezgasi šaunios draugystės, 

formuojasi tvirti socialiniai įgūdžiai, savanorių ben-
druomenės. Net ir patys sunkiausi darbai būryje 
lengvesni: savanoriai visada vieni kitiems padeda. 
Būdamas savanoriu pamatai pasaulį, susiduri su situ-
acijomis, su kuriomis kitu atveju galbūt ir nesusidur-
tum, jų tiesiog nepastebėtum. Iš šių patirčių gali for-
muoti savo vertybinį stuburą ir būsimus pasirinkimus.

Didžioji dalis nelaimingų žmonių yra pasipūtę, su-
sireikšminę, visa išmanantys. Savanoriai išmoksta, kaip 
tokiais netapti. Jie išmoksta paprastumo, kuris jiems 
visą gyvenimą ir visose situacijose padeda būti arčiau 
žmonių, su jais sutarti, spręsti problemas, konfliktus.

Savanoris nėra atstumiantis, nekuria konfliktų. Jis 
yra patikimas žmogus, šalia kurio norisi būti, su ku-
riuo jautiesi ramus.

Kartais sakoma, kad savanorystė yra žmonių 
išnaudojimas už dyką. Ar įžvelgi savanorystės 
minusų, kodėl savanoriauti galbūt neverta?

Žydrė Lyčienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

„Pirmą kartą teisme? Liudysite? Kaip jaučiatės? Ar žinote, kaip elgtis teismo posėdyje? O gal ieškote 
posėdžių salės?“ – klausia jau beveik pusmetį nukentėjusiaisiais ir liudytojais Lietuvos teismuose besirū-
pinantys geri žmonės. Taip savanorius vadina Gabrielius Liaudanskas-Svaras, sutikęs įkvėpti pirmuosius 
žingsnius teismuose žengiančius savanorius ir žurnalui TEISMAI.LT papasakoti apie savanorystę, pagal-
bos žmogui svarbą, gyvenimą, moralę ir tikrąsias vertybes.

Gabrielius 
Liaudanskas-
Svaras: 
„Savanorystė – 
gero žmogaus 
bruožas“

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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Neigiamų savanorystės bruožų dar neradau. Na, 
nebent kas nors galėtų pasakyti, kad savanoriai ne-
gauna pinigų. Tačiau tai, ką jie gauna, bendra visų 
gerų darbų kitiems, naujų gerų pažinčių, mokymų ir 
panašių dalykų suma – tai kur kas daugiau negu pini-
gai, kurie už jų veiklą galėtų būti sumokėti. 

Ypač jaunam žmogui verta paragauti savanorio 
duonos, nes taip jis ne tik auga dvasiškai, bet ir pa-
tiria be galo smagių dalykų. Štai savanoriaudamas 
festivalyje ne tik jautiesi reikalingas, daug dirbi, bet ir 
gali vaikščioti po užkulisius, pabendrauti su atlikėjais, 
paspausti jiems rankas, nusifotografuoti. Savanoris 
festivalyje gauna daugiau negu žmogus, nusipirkęs 
bilietą.

Savanorystė siejama su visuomeniškumu, 
pilietiškumu, patriotiškumu. Ar, Tavo nuomone, 
tai yra tikrosios vertybės, kurias reikia skatinti, 
ugdyti? 

Mes labai mėgstame kalbėti apie visuomenišku-
mą, pilietiškumą, patriotiškumą, tačiau pamirštame 
pamatines vertybes, nuo vaikystės skiepijamas tėvų 
pasikalbėjimais, mamos skaitomomis pasakomis. Mes 
pamirštame gerumą, nuoširdumą, draugiškumą, idea-
lizmą, altruizmą, pastangas gyventi ne į save, o nuo savęs –  
juk būtent tai suformuoja žmogų. 

Žinoma, mes negalime daryti visko absoliučiai 
gerai: būname ir liūdni, ir pikti. Bet kurios nors sa-
vybės juk dominuoja. Mumyse gyvena du vilkai – 
geras ir blogas. Laimi tas, kurį maitini geriau: nors 
ėdesio duodi abiem, daugiau gaunantis užauga di-
desnis. Tikrosiomis vertybėmis maitinamas žmogus 
ir būna pilietiškas, jo pasaulėžiūra neleidžia jam būti 
kitokiam. Taigi pilietiškumo ar kitų išvardytų daly-
kų ugdyti nereikia: su tikromis vertybėmis užaugęs, 

prie jų prisilietęs, su jomis susidūręs žmogus pats tą 
supranta. Nors jis taip pat būna ir liūdnas, ir piktas, 
ir nusivylęs, galbūt jame gyvena dalis neapykantos, 
toks žmogus turi daugiau gebėjimų su tuo tvarkytis. 
Jo pasaulėžiūra yra platesnė, jis turi didesnę galimybę 
suvokti, kad viskas yra laikina, kad viskas gali būti ir 
kitaip.

Pakalbėkime apie teisingumą, kurio kas dieną 
savo darbe siekia teismai. Ar, Tavo nuomone, 
įmanoma pasiekti visuotinį teisingumą? 

Teisingumas, kaip ir tiesa, yra subjektyvus: kiekvie-
nas šiuos dalykus supranta savaip. Tavo pasaulėžiūra, 
vidinis stuburas, vertybės, neišvengiama kitų žmonių 
įtaka tavo nuomonei – visa tai formuoja ir teisingumo 
suvokimą. Teisingumas, jo suvokimas tampa vidine 
savybe, kuri lemia kiekvieno žmogaus veiksmus. Kai 
kurie žmonės žudo teisingumo vardan, taigi lygybės 
ženklo tarp žmogiškumo ir teisingumo dėti negalima. 
Kita vertus, jei žmogus yra žmogiškas, jo teisingumo 
jausmas neperžengia kito žmogaus teisingumo ribų.

Psichologai teigia, kad žmogaus teisingumo 
pojūtis priklauso ne tik nuo paties teismo 
sprendimo, bet ir nuo to, kaip jam tas 
sprendimas paaiškinamas, kaip žmogus jaučiasi 
teisme. Koks, Tavo nuomone, vaidmuo tenka 
savanoriams, tiesiantiems pagalbos ranką 
bylininkams? 

Savanorių teismuose idėja labai gera. Prasminga 
bet kokia savanorystė, bet kokia pagalba žmogui, 
kuris yra nukentėjęs, ir tokių veiklų turėtų būti kiek 
įmanoma daugiau.

Savanorystė teisme neabejotinai neša ir atneš nau-
dos. Dažniausiai liudytojai ir nukentėjusieji su teis-
mu susiduria pirmą ir vienintelį kartą gyvenime, jie 
kamuojami streso, baimių, blogų prisiminimų apie 
matytą ar patirtą įvykį, todėl jiems tiesiog reikia žmo-
gaus, kuris pabūtų kartu. Juk kiekvienam iš mūsų ra-
miau ir geriau šalia turėti ką nors, kas gali išklausyti, 
patarti ar tiesiog pabūti.

Savanorystė teisme – neabejotina nauda. 
Juk kiekvienam iš mūsų yra ramiau ir geriau 
šalia turėti ką nors, kas gali išklausyti, patarti ar 
tiesiog pabūti.

Įvairiems žmonėms esu įvairus žmogus. Vieniems esu tėtis, vyras, kitiems – muzikantas, 
„G&G Sindikato“ narys, tretiems – dėstytojas, ketvirtiems – sportininkas. Man patinka 
muzika, ledo ritulys, patinka būti tėčiu, bendrauti su žmonėmis, rengti diskusijas, „Žinių 

radijo“ studijoje kalbinti pašnekovus, piešti – visa tai susiję, visa tai mane formuoja tiek dvasiškai, tiek 
materialiai. Vienoje veikloje įgyta patirtis įsilieja į kitą, visos veiklos susijungia į vieną ratą, į visumą, kuria 
vėliau dalijuosi su kitais žmonėmis. 

Kiekvienas žmogus į savo laimės paieškas turi leistis pradėdamas nuo savęs: ne tik linkčioti galva 
pritardamas demotyvacijoms feisbuke, bet ir veikti, kaupti patirtį ir ja su kitais dalytis.

Viena didžiausių mano pergalių prieš save – išmokau keisti savo nuomonę, pripažinti suklydęs. To 
mane išmokė ne protingi dėdės, o mano vaikai. Žiūrėdamas į vaikus, kaip jie auga, keičiasi, kaip reaguoja 
į aplinką, į tai, ko kartais iš jų reikalauji pats nedarydamas, pamačiau, kad negalima iš kitų norėti to, ko 
pats jiems negali suteikti. Tik tai supratęs žmogus gali tobulėti, keistis. 

Gabrielius Liaudanskas-Svaras
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Nežinomybėje po vieną mes silpnesni, mus baimė 
lengviau palaužia. Būdami kartu stiprėjame – išsklai-
džius nežinomybę išsisklaido ir baimė.

Kaip, Tavo akimis, teismai pasikeitė per 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpį?

Kiek tenka pastebėti, teismai, kaip ir visa mūsų 
visuomenė, sparčiai vakarėja. Vakarėjimas paremtas 
žmogiškumu, tad galima sakyti, kad visi mes žmogiškėja-
me. Nors įvairūs pokyčiai teismams veikiausiai sukelia 
problemų, tačiau visus pakeitimus galima sveikinti, 
nes žmonėms jie atneša neabejotinos naudos.

Ko palinkėtum teismams ir teismų 
savanoriams?

Labai nemėgstu palinkėjimų (šypsosi). Norėčiau, 
kad savanorystės misija kaip vakarėjimo apraiška teis-
muose prigytų, augtų ir gyvuotų, kad niekas jos neat-
mestų kaip nereikalingos. Svarbu, kad jaunieji psicho-
logai, teisininkai, taip anksti susidūrę su teismais, visą 
gyvenimą išliktų tokie žmogiški, neatbuktų ir nepradė-
tų žmonių matyti tik kaip nuasmenintų vardų, pavar-
džių, gimimo datų, parodymų ir kodeksų straipsnių 
kratinių.  Svarbu suvokti, kad kiekvienas žmogus turi 
savo gyvenimą, kad kiekvienas įvykis teisme, teismo 
sprendimas ar teisme patirta emocija daro įtaką to 
žmogaus asmeniniam gyvenimui, jo aplinkai, o nura-
minimas ir pagalba teisme turi kur kas didesnį povei-
kį, nei galima įsivaizduoti.

Svarbu išlikti žmogiškiems, neatbukti ir ne-
pradėti žmonių matyti tik kaip nuasmenintų 
vardų, pavardžių, gimimo datų, parodymų ir 
kodeksų straipsnių kratinių.

Savanorystė teismuose

60

Per

7 Lietuvos teismuose
(Kauno apylinkės teisme ir Panevėžio 
miesto apylinkės teisme nuo lapkričio 

mėn. pabaigos)

savanorių

3 mėnesius548
Suteikta pagalba teismo lankytojams, 

liudytojams ir nukentėjusiesiems
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SUSIPAŽINKIME: MES – TEISMŲ SAVANORIAI
Deimantė Jonušaitė
Panevėžio apygardos teismo savanorė, Mykolo Romerio universiteto teisės studijų 
ketvirtakursė

Mintis apie savanorystę man niekada nebuvo svetima, todėl atsitiktinai pamačiusi 
skelbimą, kviečiantį savanoriauti Panevėžio apygardos teisme, nieko nelaukiau: išsiun-
čiau motyvacinį laišką ir netrukus džiaugiausi sulaukusi skambučio. 

Savanoriavimas man – didelis žingsnis pirmyn siekiant savo svajonės dirbti teisinį 
darbą. Tai labai gera praktika, galimybė ne tik iš arti matyti teismo darbą, bet ir pajusti, 
kokias emocijas išgyvena liudininkai, nukentėjusieji, jiems pagelbėti. 

Savanoris, mano nuomone, yra tas tiltas tarp teismo ir liudininko, kuris padeda len-
gviau susiorientuoti teisme ir parodo, jog teismas nėra tokia gąsdinanti vieta, kokią 
įsivaizduoja mūsų visuomenė. 

Benas Žukauskas
Vilniaus miesto apylinkės teismo savanoris, Vilniaus universiteto teisės ir socialinės 
politikos studentas

Neretai jauni žmonės renkasi savanorystę kaip būdą išmėginti įvairias veiklas. Tačiau 
mane visada žavėjo mintis, kad būdamas savanoriu galiu padėti kitiems ir jausti, jog esu 
naudingas.

Mano, kaip savanorio, kelias prasidėjo nuo 14 metų, kai mokyklos pavaduotoja, 
atsakinga už neformalųjį švietimą, pasiūlė išbandyti šią veiklą ir prisijungti prie miesto 
organizuojamos dviračių šventės. Man tai pasirodė įdomi idėja, tad nedvejodamas su-
tikau ir tikrai nesigailėjau.

Apie galimybę būti savanoriu teisme pirmą kartą sužinojau pamatęs skelbimą inter-
nete. Ilgai svarstyti apie šią galimybę neteko, nes man visada buvo įdomu sužinoti, kas 
slypi už didžiulių Temidės rūmų durų.

Monika Vasiliauskienė
Šiaulių apygardos teismo savanorė, Šiaurės Lietuvos kolegijos teisės studentė

Prie teismų savanorių prisijungiau ne tik norėdama įgyti naujų žinių, potyrių, įtvir-
tinti studijų metu sukauptas žinias, bet ir padėti žmonėms, kurie atvyksta į teismo po-
sėdžius. Teismas jiems asocijuojasi su baimėmis, kelia nerimą, slegia nežinomybė, todėl 
manau, kad mūsų, savanorių, teikiama pagalba jiems tiesiog būtina. Gera ir prasminga 
padėti žmonėms pasijusti saugiems, suprastiems, suteikti reikiamos informacijos, kar-
tais pasiūlyti stiklinę vandens, išklausyti, nuraminti. 

Džiaugiuosi prisijungusi prie savanorių teismuose komandos ir tikiuosi, kad mūsų 
gretos tik didės.

Kornelija Danilevičiutė
Klaipėdos miesto apylinkės teismo savanorė, Socialinių mokslų kolegijos teisės 
studentė

Savanorystę pasirinkau, nes man tai – nepaprastas reiškinys: padėdamas kitam, pa-
dedi ir sau. Savanoriška veikla ne tik įprasmina turimas žinias, bet ir padeda keisti gyve-
nimą, permąstyti tikslus, pažinti save ir sudaryti pagrindą karjerai.

Savanoriauju, nes jaučiu atsakomybę padėti tiems, kuriems galiu būti kuo nors nau-
dinga. Gebėjimas dalytis nėra vien veiksmai – tai ir gyvenimo būdas, kurį renkuosi. 

Esu laiminga savanoriaudama teisme: čia laukia ne tik iššūkiai, išbandymai, bet ir 
daug neįkainojamų patirčių.
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ĮĮ klausimus sutiko atsakyti Kauno apylinkės teis-
mo teisėja Indrė Averkienė ir teisėjo padėjėja Vilma 
Beištarienė, kiekviename Teisėjų tarybos posėdyje 
dalyvaujanti Lietuvos Respublikos Prezidentės pata-
rėja Rasa Svetikaitė bei aktyviai su Teisėjų taryba dir-
bančios Nacionalinės teismų administracijos (NTA) 
atstovės – Administravimo skyriaus vedėja Ina 
Kalvaitienė ir Strateginio planavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Vita Gudelevičiūtė.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS – TEISĖJŲ 
KARJERA IR TEISMŲ ADMINISTRAVIMAS

Teisėjų taryba yra svarbiausia teismų savivaldos 
institucija, Lietuvoje vykdanti itin daug funkcijų, lygi-
nant su kitų Europos šalių atitinkamomis savivaldos 
institucijomis. Dėl šios priežasties pasiteiravus, kaip 
jos veiklą vertina skirtingi teismų sistemos na-
riai, pasipila įvairūs atsakymai. 

Pernai teisėja tapusi I. Averkienė teigia, kad jai, 
kaip naujai pradėjusiai dirbti teisėjai, Teisėjų taryba 
visų pirma yra iš patyrusių teisėjų sudaryta instituci-
ja, kuri pataria Prezidentei teisėjų skyrimo klausimais. 
Teisėjo padėjėja V. Beištarienė taip pat prisipažįsta, 
kad pirmas apibūdinimas, kuris ateina į galvą, – tai 
patariamoji institucija teisėjų karjeros klausimais. „Tik 
po to suvoki, kad tai tik viena iš daugelio jos funkcijų. 
Ne kas kitas, o Teisėjų taryba organizuoja visą teis-
mų savivaldą, inicijuoja teisės aktų pakeitimus, savo 
nutarimais surikiuoja teismų administravimą, imasi 
teismų įvaizdžio gerinimo ir siekia teismus padaryti 
atviresnius visuomenei, taip pat „priverčia“ teismus 
pasitempti kasdienėje veikloje. Pavyzdžiui, į Teisėjų 
tarybos patvirtintus teismų procesinių sprendimų ra-
šymo kokybės standartus žiūrėjau suraukusi antakius, 
o dabar pripažįstu – teismų procesiniai sprendimai 
aiškesni“, – atvirauja teisėjo padėjėja. 

Teisėjų atrankos akcentą mini ir Prezidentės 

Živilė Navickaitė-Babkin
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Žiniasklaidos stebėsenos organizacijų duomenimis, Teisėjų taryba įvairiose žiniasklaidos priemonė-
se per pusmetį paminima beveik du šimtus kartų – dažniausiai kalbant apie teisėjų karjerą. Kiekvienas 
Lietuvos gyventojas, besidomintis šalies naujienomis, neabejotinai girdėjo apie šią instituciją ir turi sa-
vitą suvokimą, ką ji veikia. „Klausimėlio“ šį kartą neorganizavome, tačiau kaip Teisėjų tarybą ir jai atsto-
vaujančių teisėjų darbą vertina tie, kurie tiesiogiai susiduria su jos veikla, pasiteiravome.

Darbas Teisėjų taryboje – ir 
garbė, ir didelė atsakomybė
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patarėja teisės klausimais R. Svetikaitė. „Viena pa-
grindinių Teisėjų tarybos konstitucinių funkcijų yra 
patarimas šalies vadovui teisėjų skyrimo, jų karjeros 
ir atleidimo iš pareigų klausimais. Taigi Teisėjų tary-
ba reikšmingai prisideda prie teisėjų korpuso forma-
vimo. Bet tai ne viskas. Būtent nuo Teisėjų tarybos 
narių priklauso, ar bus taikstomasi su teismų siste-
moje kylančiomis problemomis, kaip principingai ir 
griežtai bus vertinami su įstatymais ir profesine etika 
prasilenkiantys kolegų veiksmai. Nuo Teisėjų tarybos 
veiklos efektyvumo priklauso ir visos teismų sistemos 
įvaizdžio formavimas visuomenėje. Kuo daugiau vi-
suomenė žinos apie šios institucijos veiklą, tuo pozi-
tyvesnis bus jos požiūris į teismų sistemą. Atvirumas 
ir komunikacija jau davė gerų rezultatų. Tačiau visuo-
met yra kur pasitempti“, – teigia R. Svetikaitė. 

Prezidentės patarėjai pritaria ir visuomenės porei-
kių tenkinimą akcentuoja su Teisėjų tarybos nariais 
nuolat dirbančios NTA atstovės. „Mano nuomone, 
Teisėjų tarybos pareigą priimti teismų sistemai svar-
bius sprendimus lydi ir didelė atsakomybė reaguoti 
į teismų veiklos problemas ir veikti vertinant visuo-
menės poreikius“, – teigia NTA Administravimo 
skyriaus vedėja I. Kalvaitienė. NTA specialistės, kas-
dien dirbančios su Teisėjų taryba, pabrėžia ir kitas ne 
mažiau svarbias Teisėjų tarybos veiklos kryptis. „Man 
teismų sistema yra kaip sumažintas valstybės valdymo 
aparatas, kur Teisėjų taryba – Seimas, Teisėjų tarybos 
Biudžeto ir investicijų komitetas – Finansų ministe-
rija, Tarptautinių ryšių komitetas – Užsienio reikalų 
ministerija, Teisės aktų projektų vertinimo komite-
tas – Teisingumo ministerija ir t. t.“, – teigia NTA 
Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduoto-
ja V. Gudelevičiūtė, glaudžiai bendradarbiaujanti su 
Teisėjų tarybos nariais teismų biudžetų formavimo 
klausimais.

Teisėjų tarybos nariais yra visų grandžių teismų 
atstovai – pradedant nuo apylinkių teismų, baigiant 
Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu ir Lietuvos vyriau-
siuoju administraciniu teismu, taigi žinodami atitin-
kamos grandies teismų problemas jie turi galimybę 
siūlyti Teisėjų tarybai jas svarstyti bei kreiptis į kitas 
institucijas dėl jų sprendimo, pažymi I. Kalvaitienė. 
V. Gudelevičiūtė priduria, kad Teisėjų tarybos veiklo-
je svarbiausia yra strateginis ir sisteminis požiūris bei 
ilgalaikė perspektyva. „Visi Teisėjų tarybos nariai turi 
vienodai suvokti, kad dirba vardan teismų sistemos 
kaip visumos, o ne dėl savo teismo, kuriam vadovau-
ja ar kuriame dirba. Blogas pavyzdys tai, kaip kartais 
nutinka Seime: atskiri Seimo nariai siūlo remontuo-
ti rajono, kuriame yra išrinkti, savivaldybės tvorą, 
o lėšas skirti iš valstybės krašto apsaugos“, – teigia  
V. Gudelevičiūtė. 

VIEN TEISĘ IŠMANYTI NEUŽTENKA 

Paklausus, nuo ko priklauso Teisėjų tarybos 
veiklos efektyvumas, daugelio pašnekovių nuo-
monė sutampa: nuo aktyvaus narių įsitraukimo, va-
dybinių įgūdžių ir supratimo, kad dirbama vienoje 
komandoje. „Svarbiausia, manau, Teisėjų tarybos 
sudėtis. Patyrę, inovatyvūs, kūrybingi, drąsūs teisėjai 
galėtų pasiekti efektyvesnių Teisėjų tarybos darbo re-
zultatų“, – teigia teisėjo padėjėja V. Beištarienė, prisi-
mindama, kad jau visai netrukus – lapkričio 11 d. –  
vyksiančiame Visuotiniame teisėjų susirinkime bus 
renkami nauji Teisėjų tarybos nariai. 

Jai pritaria ir Prezidentės patarėja R. Svetikaitė, 
pažymėdama, kad kokybiškus pokyčius lemia asme-
nybės. Todėl, pasak jos, svarbiausias veiksnys – pa-
čios Teisėjų tarybos sudėtis, atsakingas teisėjų ben-
druomenės požiūris į jos formavimą, nes didžiąją 
dalį Teisėjų tarybos narių renka būtent patys teisėjai. 
„Taigi nuo to, kokie asmenys atstovaus teisėjams vie-
noje svarbiausių teismų savivaldos institucijų, iš es-
mės priklauso ir šios institucijos darbo kokybė, jos 
veiklos efektyvumas, taip pat ir visuomenės požiūris 
į teisėjų bendruomenę“, – teigia Prezidentės patarėja. 

Teisėjų tarybą aptarnaujančio NTA Adminis- 
travimo skyriaus vadovė I. Kalvaitienė pažymi, kad 
siekiant kokybiško ir efektyvaus Teisėjų tarybos 
darbo ir gerų rezultatų itin svarbu aktyvus Teisėjų 
tarybos narių įsitraukimas į jos veiklą: domėjimasis 
teismų veiklos problemomis, jų analizavimas. „Na, o 
visiškai techniniu darbo organizavimo požiūriu, sie-
kiant kokybiškų ir gerų darbo rezultatų, kad ir kaip 
elementariai tai skambėtų, labai svarbu, jog Teisėjų 
tarybos nariai atidžiai susipažintų su svarstomo klau-
simo medžiaga“, – teigia I. Kalvaitienė.

ĮSIPAREIGOJIMAS KETVERIEMS METAMS

Dalis teisėjų į Teisėjų tarybą patenka dėl savo uži-
mamų pareigų, t. y. teismų pirmininkai, vadovaujantys 
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Lietuvos vyriau-
siajam administraciniam teismui ir Lietuvos apeliaci-
niam teismui. Tačiau didžioji dalis narių renkami slap-
tu balsavimu, jų kandidatūras iškeliant Visuotiniame 
teisėjų susirinkime. Nusprendę kandidatuoti į šias 
pareigas teisėjai pasiryžta ketverius metus savo laiką 
ir jėgas skirti ne tik teisingumui vykdyti, bet ir teis-
mų sistemos efektyvumui didinti, teismų sistemos 
ir visuomenės poreikiams tenkinti, teismų įvaiz-
džiui gerinti.  Paklausus, kaip darbas vyksta visus  
ketverius metus, I. Kalvaitienė pasakoja apie kasdie-
nę Teisėjų tarybos darbo virtuvę. „Kasdienio Teisėjų 
tarybos darbo organizavimo prasme Teisėjų tarybos 

I. Kalvaitienė: „Teisėjų tarybos veikla – tai 
didelė atsakomybė reaguoti į teismų veiklos 
problemas ir veikti vertinant visuomenės 
poreikius.“

R. Svetikaitė: „Nuo to, kokie asmenys ats-
tovaus teisėjams vienoje svarbiausių teismų 
savivaldos institucijų, iš esmės priklauso ir šios 
institucijos darbo kokybė.“
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veikloje didžiausias krūvis tenka pirmininkui. Jis už-
tikrina, kad būtų priimti sprendimai dėl Teisėjų tary-
boje gautų raštų, formuoja pavedimus nariams, NTA, 
pirmininkauja kas mėnesį vykstantiems posėdžiams, 
atstovauja teismams įvairiose institucijose, bendrauja 
su žiniasklaida teismų veiklos klausimais. Pirmininkui 
nesant ši atsakomybė tenka Teisėjų tarybos pirmi-
ninko pavaduotojui arba sekretoriui“, – teigia NTA 
Administravimo skyriaus vadovė I. Kalvaitienė. 

Tam tikrus teismų veiklos klausimus svarsto ir 
sprendžia iš Teisėjų tarybos narių suformuoti nuolati-
niai komitetai. I. Kalvaitienė pasakoja, kad didžiausias 
krūvis tenka šiuo metu veikiantiems Teismų adminis-
travimo, Teisės aktų projektų vertinimo, Biudžeto 
ir investicijų, Mokymų komitetams. Ji pabrėžia, kad 
Teisėjų tarybos narių krūvis ir įsitraukimas į Teisėjų 
tarybos veiklą nėra tapatus. 

„Darbo su Teisėjų taryba patirtis rodo, kad Teisėjų 
tarybos narių įsitraukimas į jos veiklą yra skirtingas –  
vienų didesnis, kitų mažesnis. Kartais tai lemia 

svarstomų klausimų specifika ir Teisėjų tarybos narių 
sukaupta patirtis bei žinios, bet dažniau – asmeni-
nės savybės: iniciatyvumas ir aktyvumas“, – pasakoja  
I. Kalvaitienė. 

Apie teisėjų įsitraukimą didinant teismų sistemos 
efektyvumą nuomonę turi ir R. Svetikaitė. Pasak jos, 
bet kurioje srityje didžiausias krūvis tenka tiems, ku-
rie į savo pareigas žvelgia atsakingai, deda daugiau-
sia pastangų, kad padėtis gerėtų. Ne išimtis ir teisėjų 
bendruomenė. „Visi Teisėjų tarybos nariai yra teisė-
jai, taigi tiesioginių teisingumo vykdymo funkcijų de-
rinimas su pareigomis Teisėjų taryboje nėra lengvas 
uždavinys, juolab kad didelė dalis Teisėjų tarybos na-
rių yra ne vien teisėjai, bet ir teismų vadovai. Taigi 
Teisėjų tarybos nario pareigos – tai ne tik garbė, bet 
ir atsakomybė už teismų sistemoje priimamus spren-
dimus ir pasitikėjimo teismais kūrimą“, – pabrėžia 
Prezidentės patarėja. 

Artėjant Visuotiniam teisėjų susirinkimui ir nau-
jos Teisėjų tarybos rinkimams, pašnekovės žvelgda-
mos į ateitį teismų sistemai ir jos svarbiausiai insti-
tucijai linkėjo ryžto pradėti naujus gerus darbus ir 
kantrybės jau pradėtiems darbams baigti, daugiau 
drąsos nagrinėjant teismų administravimo klausimus, 
plataus požiūrio sprendžiant teismų veiklos proble-
mas, konstruktyvių diskusijų, principingų ir objekty-
vių sprendimų. 

Visuotinis teisėjų susirinkimas vyks 2016 m. 
lapkričio 11 d. – tą dieną teisėjai nuspręs, kas teismų 
sistemą ves į priekį artimiausius ketverius metus.

Teisėjų tarybos nariai  pasiryžta ketverius 
metus savo laiką ir jėgas skirti ne tik teisingumui 
vykdyti, bet ir teismų sistemos efektyvumui 
didinti.

R. Svetikaitė: „Teisėjų tarybos nario pareigos 
– tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė už teismų 
sistemoje priimamus sprendimus ir pasitikėji-
mo teismais kūrimą.“

Teisėjų tarybos veikla 2012–2016 m.

1 100  
atsakymų į piliečių ir institucijų paklausimus

249  
nutarimai teismų veiklos gerinimo klausimais

410  
nutarimų teismų karjeros klausimais

88  
posėdžiai 

VEIKLOS KRYPTYS
 ✓ Teismų reforma
 ✓ Teismų sprendimų rašymo kokybės 

gerinimas
 ✓ Aktyvus dalyvavimas teisėkūroje
 ✓ Teismų atvirumo didinimas
 ✓ Asmenų aptarnavimo kokybės 

teismuose gerinimas
 ✓ Teismų interesų atstovavimas
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TTEISMAI – TEISĖS KŪRĖJAI 

1588 m. patvirtintas Trečiasis Lietuvos Statutas 
gana smulkiai apibrėžė LDK teismų kompetencijos 
ir teismo proceso principus, tačiau XVII a. Lietuvos 
teisei įtaką darė unifikacinės ir modernėjimo tenden-
cijos. Jos turėjo ir neigiamų pasekmių: atsirado dau-
giau galimybių vilkinti teismo procesą, išaugo teismo 
sprendimo vykdymo stadijų skaičius. Tai nebuvo 
įtvirtinta įstatymuose, o Seime daugiausia dėmesio 
sulaukdavo su karo reikalais susiję klausimai, todėl 
kai kurie teismai patys priimdavo nuostatus, kuriais 
vadovavosi organizuodami savo veiklą. Dažniausiai 
šie nuostatai vadinti Bylų nagrinėjimo teisme taisy-
klėmis. Nuo 1698 iki 1726 m. Vyriausiasis Tribunolas, 

kaip aukščiausioji teisminė instancija, iš viso patvirti-
no dešimt tokių tvarkos aprašų, kuriuose ne tik api-
brėžta bylų nagrinėjimo tvarka, bet ir teismo proce-
sas, reglamentuotas raštinės darbas, bylininkų elgesys 
teisme, advokatų ir įgaliotinių darbo etikos principai.  
1726 m. Seimas daugumą šių nuostatų pavertė įstaty-
mais. Tokiu būdu teismai prisidėjo prie teisės kūrimo. 

DAUGYBĖ PAREIGŲ 

Naujųjų amžių LDK teisėjo pareigos turėjo 
bene didžiausią reikšmę, o garbingiausiu laikytas 
Vyriausiojo Tribunolo teisėjo darbas. Deja, teisėjo 
pareigos nebuvo tapatinamos su profesionaliu teisi-
niu išsilavinimu –  tai laikyta  visuomenine pareiga. 

XVIII amžiaus teismų iššūkiai

1564–1566 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) įvykdyta svarbi administracinė 
ir teismų reforma, kurios rezultatas – sukurta visą bajorijos luomą apimanti teismų sistema. Reformos 
metu įkurti pirmosios instancijos teismai – civilinėms byloms (pavietų žemės teismai), baudžiamosioms 
(pilies teismai) ir byloms dėl žemės ribų (pakamario teismai), o 1581 m. ir apeliacinė instancija – 
Vyriausiasis Tribunolas. Tuo metu įstatymuose įtvirtinti teismų organizacijos ir kompetencijos principai 
veikė beveik du amžius, iki pat bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės žlugimo 1795 m. Per tą laikotarpį 
visose gyvenimo srityse, taip pat ir vykdant teisingumą, įvyko svarbių pokyčių. XVIII a. LDK teismai 
susidūrė su daugybe iššūkių, apie kuriuos šįkart ir pakalbėsime.

Adamas Stankevičius 
Humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas 

1 1781−1782 m. Tribunolo posėdžius (kuriems pirmininkavo Adomas Čartoriskis) aprašančio dienoraščio pirmasis puslapis.
2 1724 m. bylų nagrinėjimo LDK Vyriausiajame Tribunole tvarka.
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Vyravo požiūris, jog valstybės pilietis – bajoras – ne-
priklausomai nuo turimų žinių ir įgūdžių gali imtis 
bet kokios veiklos valstybės labui. Tiesa, teismuose 
dirbo daugybė iš praktikos teisinių žinių įgijusių as-
menų, nemažai jų buvo studijavę įvairius mokslus 
Vilniaus akademijoje. Kai kurie iš jų tapdavo išties 
gerais teisės žinovais. Štai Tadas Korsakas aštuonio-
lika metų vertėsi advokato praktika, o 1787 m. buvo 
išrinktas Vilniaus žemės teismo teisėju. Netrukus 
tapo pasiuntiniu į Seimą, kur kalbėdamas „lietuviš-
ku akcentu“ akcentavo krašto gynybos ir iždo klau-
simus, taip pat vadovavo komisijai, rengusiai LDK 
Vyriausiojo Tribunolo pertvarkos projektą. Jo pa-
stangomis šiam teismui buvo grąžintas prarastas 
apeliacinės instancijos statusas, užkardytos galimybės 
bylininkų piktnaudžiavimams. 

XVIII a. bylininkai dažnai skundėsi dėl nedirban-
čių žemesniųjų teismų. Trečiasis Lietuvos Statutas 
numatė vos kelis pateisinamus teismo nedarbo atve-
jus (valdovui paskelbus apie visuotinį šaukimą į ka-
riuomenę, maro atveju ir mirus vienam iš teismo 
pareigūnų), tačiau praktikoje teismų nedarbą lėmė 
visiškai kitos priežastys. XVIII a. pirmoje pusėje dėl 
parlamentarizmo krizės ir nesusirenkančių seime-
lių likdavo neišrinkti žemės teismų teisėjai (1746 m. 
teismų reformų projekte minėta, jog nedirba „beveik 
visi“ LDK žemės teismai). Dažnai žemės ir pilies 
teismų teisėjai neatliko savo pareigų dėl intensyvaus 
dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, dažnas jų 
rinktas Vyriausiojo Tribunolo teisėju, pasiuntiniu į 
Seimą. Pavyzdžiui, 1772–1774 m. laikotarpiu neįvyko 
net septynios Trakų pilies teismo sesijos, o į LDK 
Vyriausiąjį Tribunolą kreipęsis Trakų stovyklinin-
kas Pranciškus Sankovskis nuogąstavo, jog teismas 
nedirbs ir ateityje, mat vienas teisėjas (De Reasas) 
tuo metu darbavosi Edukacijos komisijoje, kitas 
(Jelenskis) buvo pasiuntiniu Seime. 

SIEKIAMYBĖ − NEPERTRAUKIAMAS 
PROCESAS

Kadangi žemės teismo teisėjo pareigos buvo ski-
riamos iki gyvos galvos, o patys teisėjai posto ne-
atsisakydavo dėl prestižo ar kitų priežasčių, kartais 
pareigūnas jau nebepajėgdavo dirbti dėl amžiaus 
ar sveikatos problemų. Vis dėlto teisėjo pareigos 

reikalavo nemažos ištvermės: XVIII a. teismai dirb-
davo dviejų posėdžių per dieną principu (rytinis posė-
dis trukdavo nuo aštuntos iki vienuoliktos valandos, 
o popietinis – nuo keturioliktos iki aštuonioliktos 
valandos). Tačiau dar daugiau jėgų pareikalaudavo 
kito įstatymo vykdymas, kuris numatė nepertraukia-
mą sprendimo priėmimą. Išklausius bylininkų kalbas, 
bylos šalys, jų advokatai ir kiti stebėtojai būdavo iš-
prašomi iš teismo salės. Ji užrakinama, o viduje likę 
teisėjai tardavosi dėl sprendimo. Teisėjai neturėdavo 
teisės posėdžių salės palikti tol, kol priims sprendimą 
ir jį paskelbs. Kadangi bylos dažnai būdavo didelės 
apimties, neretai teisėjams tekdavo posėdžių salė-
je ir nakvoti  – tarnai į teismo rūmus atgabendavo 
maisto ir patalynę. Atsiminimų autorius Julijonas 
Nemcevičius minėjo, jog 1781–1782 m. Tribunolo 
pirmininkas Adomas Čartoriskis šio reikalavimo ver-
tė laikytis ypač stropiai. 

Teisėjų darbas neapsiribodavo bylų nagrinėjimu, 
dažnas atlikdavo ir mediatoriaus funkciją, steng-
davosi sutaikyti besibylinėjančias šalis. Pavyzdžiui,  
1768 m. Tribunolo posėdžius aprašančiame dienoraš-
tyje pažymėta, jog bylininkai žemaičiai Kersnauskis 
ir Daugėla buvo sutaikyti tarpininkaujant Tribunolo 
pirmininkui Juozapui Jurgiui Hilzenui, kuris dar ir 
prisidėjo savo asmeninėmis lėšomis.

Tribunolo teisėjo pareigos pareikalaudavo ne tik 
fizinių ar dvasinių bajoro jėgų, bet ir nemenkų finan-
sinių išlaidų. Nors teoriškai dirbta visuomeniniais 
pagrindais, tačiau šio darbo metu patirtus nuostolius 
bent iš dalies turėjo atlyginti kaip teismo mokesčiai 
surinktos lėšos, kurios tapdavo teisėjų atlygiu už dar-
bą.  Bajorija puikiai suprato, jog tokią padėtį galėtų 
pakeisti tik fiksuoti iš valstybės iždo mokami atlygi-
nimai, bet kai tokia reforma 1768 m. buvo įvykdy-
ta (tuomet nustatyta trijų tūkstančių auksinų metinė 
teisėjų alga ir dvidešimties tūkstančių auksinų teismo 
pirmininko atlyginimas), skylėtas valstybės biudže-
tas tokios naštos nepakėlė. Nuo 1776 m. atlyginimas 
mokėtas tik teismo pirmininkui, o teisėjai toliau dir-
bo visuomeniniais pagrindais.

Įstatymas numatė nepertraukiamą spren-
dimo priėmimą, tad neretai teisėjams tekdavo 
posėdžių salėje ir nakvoti.

Teisėjo pareigos nebuvo tapatinamos su 
profesionaliu teisiniu išsilavinimu – tai laikyta  
visuomenine pareiga. 
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UUŽ KALNUS GERIAU – TIK KALNAI... 

Didžiosios J. Malijauskienės meilės yra jūra ir kal-
nai. Vasarą beveik kiekvieną savaitgalį ji važiuoja prie 
Baltijos jūros, kur turi vasarnamį, o žiemą – į kalnus 
slidinėti. Šia liga „užkrėtė“ ir savo šeimą – dabar jau 
31-erių sūnų Marių ir 26-erių dukrą Ievą, kurie slidi-
nėja nuo mažumės ir visus metus laukia mamos atos-
togų, kad žiemą drauge iškeliautų išbandyti senų ir 
naujų trasų kalnuose. Slidininkų kompanija vis didėja, 
nes dabar prie dešimties žmonių grupės, susibūrusios 
prieš daugelį metų, drauge į kalnus išsiruošia ir dukros 
vyras bei sūnaus draugė. Pasak teisėjos, niekas geriau 
neatspindi jos aistros kalnams, kaip bardo Vladimiro 
Visockio garsiosios baladės žodžiai: „Geriau už kal-
nus tik geresni kalnai, kuriuose dar nebuvai.“ Nors 
šeima savo atostogų žemėlapiuose turi jau nesyk iš-
bandytų trasų įvairiose šalyse, vis dėlto neatsispiria 
pagundai atrasti, prisijaukinti, išbandyti vis naujas 
vietas, paganyti akis po dar neregėtas, neištirtas savo 
kojomis viršukalnes. „Ten jaučiuosi tarsi pasakoje 
apie sniego karalienę“, – sako teisėja. 

Pirmąsyk į Karpatų kalnus Ukrainoje J. Malijaus- 
kienė išvyko būdama dar pirmakursė teisės studentė. 
Tačiau tai buvo tik „žvalgybinė“ kelionė, nes kaustė 

aukščio baimė, o ir ant slidžių dar labai nedrąsiai jau-
tėsi. Prisimena, kai pirmąsyk, nugalėjusi savo fobi-
jas, jau susiruošė išbandyti kalną, netikėtai nuo ko-
jos atsikabino slidė ir... nuskriejo žemyn. Teko trasą 

Pasirinkdama profesiją teisėja Jolanta Malijauskienė tiksliai žinojo: bus teisininkė, kaip ir advokatu 
dirbantis tėvas, šiam darbui atidavęs 47-erius gyvenimo metus. Ir štai jau 17 metų ji – teisėja. 10 metų 
dirbo Vilniaus 1-ajame apylinkės teisme, 5-erius vadovavo Trakų rajono apylinkės teismui, o pastaruo-
sius dvejus dirba Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja. Be darbo, kuris jai teikia gyvenimo 
džiaugsmą, ji turi ir dar kelias didžiąsias meiles, joms skiria visą savo laisvalaikį.

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės padėjėja ryšiams su visuomene

Teisėjos  
J. Malijauskienės  
gyvenimo kredo:  
daryk tai, kuo tiki,  
ir tikėk tuo, ką darai
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išmėginti pėstute, likusiąją slidę užsimetus ant pečių. 
Tas tuomet neįveiktas kalnas net 14 metų laukė savo 
valandos – antrojo karto, kai ji susiruošė į kalnus jau 
su dviem savo atžalomis, pirmąsyk išvydusiomis ir 
kalnus, ir slides.    

SUGRĮŽIMAS

J. Malijauskienė dar vaikystėje pradėjo lankyti 
plaukimo treniruotes, darė tai su užsidegimu ir net 
turi kandidatės į sporto meistrus vardą. Pasak jos, 
nors Rūtos Meilutytės aukštumų ir nepasiekė, sportas 
išugdė stiprią valią, ryžtą siekti užsibrėžto tikslo, savi-
tvardą, ištvermę, drąsą priimti sprendimus, neverkš-
lenti dėl nesėkmių. Sportas ir dabar užima nemažą 
moters gyvenimo dalį – laisvalaikį ji leidžia labai akty-
viai: plaukioja baseine, irkluoja baidarę, važinėja dvi-
račiu, slidinėja. Džiaugdamasi šiuo metu sparčiai po-
puliarėjančiu plaukimu, teisėja prasitarė ir apie tai, jog 
kyla noras grįžti į sportinio plaukimo takelį Lietuvos 
plaukimo veteranų komandoje ir net dalyvauti vete-
ranų varžybose. Kada tai bus, teisėja nesiryžta pro-
gnozuoti. Tačiau žinant, kad šiai moteriai nėra nei 
neįdomių žmonių, nei nesvarbių, neįveikiamų darbų, 
jos sugrįžimo į sportą tikrai neteks ilgai laukti.

PRIKLAUSOMYBĖ NUO... FOTOAPARATO 

Kolegoms ir bičiuliams J. Malijauskienės „pri-
klausomybė“ nuo fotoaparato – vieša paslaptis, be jo 
nežengia net pro duris. Didžia fotomenininke savęs 
nelaikanti moteris prisipažįsta fotografija susidomė-
jusi dar mokykloje, o studijuodama teisės mokslus 
Vilniaus universitete ir visai rimtai „užsikabino“. 
Prisimena, kad pirmosios jos nuotraukos gimė ne 
itin romantiškomis aplinkybėmis – kremtant krimi-
nalistikos mokslus buvo mokoma ir fotografuoti, ir 
patiems ryškinti bei spausdinti nuotraukas. Pirmasis 
fotoaparatas buvo rusiškas juostinis „Zenit“, kuriuo 
fotografavo ne tik tai, ką nurodydavo dėstytojas ir kas 
buvo būtina, norint išlaikyti kriminalistikos egzaminą, 
bet ir visa, prie ko linko širdis. O linko ji, natūralu, 
prie grožio – saulėlydžių ir saulėtekių, jūros horizon-
tų, kalnų tolių, gėlių žiedų žiedelių. Paklausta, kiek jos 
archyve tokių nuotraukų, teisėja tik nusišypso: bega-
lybė... „Man patinka fiksuoti visa, kas džiugina akį ir 
širdį. Nėra nieko maloniau, kaip gūdų rudens vakarą 
įsijungti monitorių ir surengti puotą akims – dar ir 
dar kartą peržiūrėti tas nuotraukas ir kitiems parody-
ti“, – sako moteris. Ji yra inventorizavusi ir į aštuo-
nis solidžius albumus sudėjusi tik su teismo įvykiais, 

kolektyvo šventėmis susijusias nuotraukas. Čia – ir 
prie teismo Trakuose pasodinta šermukšnių alėja, ir 
visi teismo svečiai iš įvairiausių Lietuvos ir pasaulio 
vietų, ir teismo sukaktys, muziejaus eksponatai, atsi-
dūrę teisme ponios Jolantos iniciatyva ir rūpesčiu, ir 
žmonės, su kuriais dirbo. Pasak teisėjos, Trakų apy-
linkės teismo kolegos ir buvo pirmieji žiūrovai, kurie 
pamatė ir įvertino jos fotografijas. Prisimena, eidama 
nuobodoka galerija, jungiančia teismo pastatus, vis 
kurdavo planus, kaip ją padaryti gyvą, šviesią, kad 
keltų nuotaiką. Tuomet atrinko nuotraukas, laukusias 
savo valandos archyve, sudėliojo jas pagal temas, įrė-
mino, pavadino „Metų laikai“ ir sukabino galerijoje. 
Išvažiuodama dirbti į Vilniaus apygardos administra-
cinį teismą, visas jas teisėja dovanojo teismui ir jos iki 
šiol puošia galerijos sienas.               

„METŲ DARŽOVĖ“ NEUŽDERĖJO

Iš polėkio fotografuoti gamtą moteriai gimė idė-
ja pabandyti ir pačiai kurti grožį. Ir pabandė. Vieną 
pavasarį ėmė ir apsodino visą 8 arų vasarnamio skly-
pą Šventojoje dekoratyviniais augalais, gėlėmis, retais 
medžiais. Šeima įtariai kraipė galvas: kas gali augti 
tuose pajūrio smėlynuose, geriau jau laiką leistume 
paplūdimyje… Tačiau viskas čia auga kaip ant mielių. 
Dabar, praėjus jau ketveriems metams, sklypas skendi 
žieduose, vešli augalija džiugina akį ir šeimos nariams, 
ir svečiams, ir praeiviams. 

Kiekvienas sodybos augalas turi savo istoriją, yra 
atkeliavęs iš įvairiausių medelynų ir ponia Jolanta gali 
apie kiekvieną iš jų taip vaizdingai papasakoti, kad 
būtinai norėsis jį išvysti. Atvažiavusi savaitgaliais, 
kiekvieną jį glostyte nuglosto. „Viskas prasidėjo nuo 
kelių gėlių sodinukų, o dabar net sunku suskaičiuoti, 
kiek rūšių augalėlių turiu. Ir tai dar ne pabaiga, jau-
čiu. Juk pamačiusi ar sužinojusi apie kokią man dar 
nežinomą gėlę, tuoj keliu sparnus jos ieškoti, kad ga-
lėčiau pasisodinti, – taip ši gėlių oazė smėlynuose vis 
plečiasi ir plečiasi“, – juokiasi moteris. Kasmet ji eks-
perimentuoja, kurdama vis naujas gėlių kompozicijas, 
improvizuoja kurdama ir gėlių puokštes, kuriomis 
dekoruoja namus, dovanoja draugams. Tik su „metų 
daržove“ – kalafiorais – teisėja patyrė fiasko: kiek pa-
augo ir stop, toliau – nė už ką... Beje, kaip ir su kito-
mis daržovėmis, kurių vis pabando užsiauginti ir vis 
nusivilia. Matyt, daržininkystė – ne jos pašaukimas...       

Pasak J. Malijauskienės, namai, asmeninė erdvė yra 
žmogaus, jo profesijos, pomėgių, interesų atspindys. 
Jei tave supa grožis ir darna, ir viduje bus šviesu bei 
ramu, ir savo darbą galėsi atlikti be įtampos ir streso.

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT
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Ruduo
Nuotrauka iš teisėjos Jolantos Malijauskienės archyvo
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