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Vyriausybės ir teismų sistemos tikslai

Šių metų pabaiga buvo nerami: įvyko Seimo rinkimai, būrėsi koalicija, buvo formuojama Vyriausybė,
ieškoma ministrų, patvirtinta Vyriausybės programa.
Įdomu, ar Vyriausybės deklaruojami tikslai ir kryptys
sutampa su teismų tikslais ir kryptimis? Vyriausybės
programoje su teismais susijusi dalis pavadinta taip:
„Pasitikėjimo teismais ir prokuratūra atkūrimas, teisinės sistemos atvirumas ir skaidrumas.“ Toliau dėstoma: „Lietuvos teismų sistemos struktūrinė reforma
bus vykdoma taip, kad būtų sparčiau nagrinėjamos
bylos, suvienodintas teisėjų darbo krūvis, sudarytos
sąlygos teisėjų specializacijai ir sprendimų kokybės
gerinimui.“
Kaip teisingai pastebėjo VU Teisės fakulteto profesorius Vytautas Nekrošius, Lietuvos teismai bylas
nagrinėja bene greičiausiai Europoje, todėl „siūlymas
tvarkyti tai, kas nėra akivaizdi šios dienos problema,
gali reikšti tik naujų problemų sukūrimą“. Tikslas
sparčiau nagrinėti bylas teismų sistemos viduje buvo
iškeltas 2012 m. ir faktiškai yra pasiektas, net ir negaunant reikiamo finansavimo. Belieka išlaikyti jau
pasiektą lygį, kuris ne visuomet priklauso vien tik nuo
teisėjų ir teismų pasiryžimo. Tai priklauso ir nuo įstatymų kokybės bei žmogaus teisių standarto, kuriam
esame įsipareigoję.
Teisėjų darbo krūvio suvienodinimas yra sveikintinas tikslas. Teismų sistema šį tikslą yra išsikėlusi nuo
kokių 2008 m. ar dar anksčiau, tačiau jį pasiekti nėra
lengva, nes skirtingas teisėjų darbo krūvis yra sąlygotas regioninių skirtumų. Jeigu Seimas neatšauks teismų reformos, t. y. apylinkių teismų sujungimo nuo
2018 m., gali būti, kad prie šio tikslo bus šiek tiek priartėta. Teismų reforma sudarys didesnes galimybes
ir specializuoti teisėjus tuose rajonuose, kur specializacijos iki šiol nepavyksta įgyvendinti dėl objektyvių
priežasčių.
Sprendimų kokybės gerinimas yra vienas iš nuolat
keliamų teismų sistemos tikslų, šiuo atveju sutampantis ir su Vyriausybės deklaruojamu tikslu. Tokį tikslą
iškėlė GRECO (The Group of States against Corruption –
Valstybių, kovojančių su korupcija, grupė, įsteigta Europos Tarybos 1999 m. ir skirta stebėti, kaip
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valstybės atitinka antikorupcinius standartus) ekspertai, regis, 2014 m., ištyrę Lietuvos situaciją. Vykdant
GRECO rekomendacijas 2016 m. pabaigoje parengtas teismų procesinių dokumentų kokybės standartas,
kurį jau pradėjo taikyti teisėjai.
Toliau Vyriausybės programoje kalbama apie visuomenės skatinimą įsitraukti į teisingumo vykdymą, įteisinant visuomeninio teismų tarėjo institutą.
„Teismų tarėjų – nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovų – dalyvavimas bylų nagrinėjime prisidės prie teisminės sistemos atvirumo, skaidrumo
stiprinimo“, sakoma programoje. Taip pat nenaujas
tikslas, tik, deja, jam įgyvendinti ikišiolinės valdžios
nerasdavo finansinių išteklių. Galbūt terminas „visuomeninis teismų tarėjas“ reiškia, kad tarėjas dalyvaus bylas nagrinėjant be atlygio, visuomeniniais
pagrindais? Ar tokiu atveju nenukentės bylų nagrinėjimo sparta? Kitaip tariant, ar, siekdami vieno tikslo,
nepakenksime kitam?
Kitas Vyriausybės tikslas – informacija apie baigiamuosius teismų sprendimus „bus skelbiama viešojoje
elektroninėje erdvėje ir taps prieinama kiekvienam
asmeniui“. Tačiau ji jau skelbiama teismų informacinėje sistemoje LITEKO ir yra prieinama kiekvienam
asmeniui.
Kitas tikslas – plėtoti ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, taikinamąją mediaciją, nustatant ją
kaip privalomą tam tikriems civiliniams ir administraciniams ginčams.
Belieka konstatuoti, kad visa tai, kas nurodyta programoje, teismams jau žinoma, siekiama ir laukiama.
Pasigedau gilesnio ir aiškesnio supratimo, kaip dirba
teisėjai ir teismai ir ko šiandien jiems labiausiai trūksta: geresnio IT sistemų darbo, geresnio finansavimo,
geresnių įstatymų. Išvada: reikia aiškinti ne tik rinkėjams, bet ir valdančiosios koalicijos bei Vyriausybės
nariams, kaip funkcionuoja teismai ir kokie pokyčiai
mums reikalingi. Šiame žurnalo numeryje ir toliau tai
darome.
Skaitykite.
Diana Labokaitė
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R. Norkus:

Rimvydas Norkus

svarbiausia –
teismų darbo
kokybė

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Kiek daugiau kaip prieš mėnesį Visuotiniame teisėjų susirinkime išrinkus naująją Teisėjų tarybą,
jos pirmininku tapo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus. Kokius horizontus
jis brėžia savo ir visos Teisėjų tarybos planams? Kaip ateinančius ketverius metus bus sprendžiami
svarbiausi Lietuvos teismų sistemos klausimai? Apie visa tai žurnalas TEISMAI.LT kalbina naująjį Teisėjų
tarybos pirmininką.

P

Pradedant pokalbį derėtų paklausti, ar tikėjotės Teisėjų tarybos pirmininko pareigų? Kaip
manote, ar nekils kliūčių derinant naująsias
ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko
pareigas?
Kandidatuodamas į Teisėjų tarybos pirmininko
pareigas tikėjausi kolegų teisėjų palaikymo ir džiaugiuosi, kad jo sulaukiau. Kaip reikės derinti visas
pareigas, ar tai realu, svarsčiau jau prieš apsispręsdamas kandidatuoti. Kad tai nebus paprasta, kad reikalaus naujo tempo, tikslaus planavimo ir svarbiausia – bendraminčių paramos, buvo aišku jau tada.
Natūralu, kad tai kiek trikdė ir nedavė ramybės, tačiau, manau, pareigas derinti įmanoma, juo labiau kad
iki manęs jau yra sėkmingų pavyzdžių.
Ir iš tiesų jau pirmoji patirtis patvirtino, kad neklydau, ir, rodos, laikas plaukte plaukia – pareigų derinimas reikalauja didelių pastangų. Dabar tenka organizuoti ne tik Aukščiausiojo Teismo darbą, bet ir
Teisėjų tarybos veiklą. Tai reiškia, kad dar mažiau laiko lieka šeimai, laisvalaikiui – jį, matyt, reikės kuriam
laikui pamiršti. Vis dėlto lauke nesu vienas karys ir tikiuosi, kad su komanda, kolektyvinėmis Teisėjų tarybos narių pastangomis ir profesionaliu Nacionalinės
teismų administracijos darbu pavyks pasiekti visų užsibrėžtų tikslų.

Įdomu, kaip vertinate 2012–2016 m. veikusios
Teisėjų tarybos darbą?
Prie Teisėjų tarybos veiklos prisijungiau 2014 m.
pabaigoje, tapęs Aukščiausiojo Teismo pirmininku.
Tada praktiškai supratau, kokia plati Teisėjų tarybos
veiklos apimtis ir kokio matymo ta veikla reikalauja:
tiek strateginių prognozių, tiek operatyvių sprendimų, tiek garantuoto, nuoseklaus ir netrikdomo planinių projektų įgyvendinimo.
Patys Tarybos darbai patvirtina, kad ši teismų savivaldos institucija veikė kryptingai: daug nuveikta
rengiant teismų stambinimo reformą, sprendžiant
konstituciškai pavestus teisėjų karjeros ir kitus klausimus. Mano nuomone, praeitos kadencijos Tarybai
didesnių priekaištų neturėtų nei teisėjų bendruomenė, nei visuomenė.
Kokius reikalavimus kaip naujasis pirmininkas keliate sau? Kokius pokyčius, naujas kryptis
matote Tarybos darbe? Kokie artimiausi Teisėjų
tarybos planai?
Vieni pagrindinių reikalavimų, kuriuos sau keliu:
užtikrinti, kad Teisėjų taryba išgirstų ir įgyvendintų geras idėjas, kad tik diskutuodami galėtume suformuoti esmines kryptis ateinantiems ketveriems
metams ir šios kryptys būtų realistinės, kad mūsų
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Svarbu nuosekliai gerinti teismų darbo
kokybę, kuri apima tiek teismo proceso, tiek ir
teismo procesinių sprendimų kokybę.
sprendimai būtų brandūs ir gerai pasverti. Ne ką mažiau svarbu gebėti baigti jau pradėtus darbus, ypač dideles respublikines reformas, užtikrinti jų tęstinumą.
Kokie pokyčiai, naujos kryptys? Nemanyčiau, kad
klausimas turėtų būti suprastas, kaip nauja šluota naujai
šluoja. Pereinamumas svarbu bet kurioje veiklos srityje, kaip ir protingas arba realistinis prognozavimas
bei periodinis planavimas. Todėl, sakyčiau, tiksliau
būtų kalbėti pirmiausia apie didesnius, prioritetinius
akcentus jau vykdomoje Tarybos veikloje.
Be jokios abejonės, bus ir visiškai naujų krypčių. Tačiau apie jas kol kas kalbėti kiek ankstoka.
Palaukime Tarybos strateginio veiklos plano. O tai
jau ne pirmininko vienasmeniška, bet visos Tarybos
kolegiali prerogatyva: pirmininko nuomonė ir balsas
tik vienas iš 23.
Kaip sakiau, artimiausiu metu Taryba ketina tvirtinti strateginį veiklos planą, kuriame viena pagrindinių užduočių – pasirengti ir nuosekliai įgyvendinti
teismų stambinimo reformą. Taip pat manome, kad
svarbu nuosekliai gerinti teismų darbo kokybę, kuri
apima tiek teismo proceso, tiek ir teismo procesinių
sprendimų kokybę. Nors tai labai susiję su teisingumo vykdymu konkrečiose bylose, Teisėjų taryba turi
sudaryti sistemines ir organizacines sąlygas tai kokybei gerėti. Ir pradžia jau padaryta.
Be to, planuojame ieškoti naujų Teisėjų tarybos
bendravimo su visuomene formų: betarpiškesnių,
dažnesnių, leidžiančių geriau išgirsti kiekvieną žmogų, turintį ką pasakyti apie teismų sistemą. Taigi neabejotinai tęsime ir dar labiau stengsimės plėsti teismų
atvirumo liniją. Taip pat tikimės dar glaudesnio bendradarbiavimo ir su kitomis valdžiomis – labai svarbu
palaikyti su jomis konstruktyvų dialogą, kuris leistų
patenkinti būtinus, aktualiausius teismų poreikius,
dažniausiai susijusius tiek su materialiaisiais, tiek su
žmogiškaisiais ištekliais.
Ar ketinate tęsti Teisėjų tarybos tradiciją važiuoti į teismus ir išgirsti apie jų poreikius iš pirmų lūpų?
Be abejo, sieksime palaikyti dialogą su visais teismais. Nebūtinai Teisėjų tarybos posėdžiai turi būti
rengiami išvykstant į regionus, tačiau tam tikri susitikimai ar kai kurių Teisėjų tarybos narių, vadovybės,
o gal ir visos Tarybos vizitai į regionus vienokia ar
kitokia forma tikrai vyks. Juk svarbu ne tik išgirsti iš
pirmų lūpų, dar svarbiau patiems pamatyti ir įsitikinti.
Kaip vertinate teisėjo spaudai institutą ir
teismų siekį komentuoti teismų sprendimus bei
operatyviai teikti informaciją visuomenei?
Ne tik aš, bet, manau, ir visa visuomenė vertina pozityviai. Teismų sprendimų komentavimas ir
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operatyvus informacijos teikimas jau yra realybė, ir
to buvo siekta gana ilgą laiką. Ką galėtume padaryti
daugiau? Galėtume atsigręžti į kokybę ir skatinti kuo
profesionaliau teikti informaciją.
Būtent teisėjų spaudai institutas yra labai svarbi
priemonė, padėsianti užtikrinti bendravimo su žiniasklaida kokybę. Teisėjas, kuriuo pasitiki kolegos,
kuris dėl savo asmeninių ir dalykinių savybių neturi
kompleksų viešai komunikuoti, geba aiškiai ir įtaigiai, aplenkdamas sudėtingą teisinę terminiją ar ją
suprantamai išaiškindamas, dėstyti mintis ir valdyti
auditoriją, tampa tvirta ir patikima jungtimi tarp teisėjų bendruomenės ir visuomenės. Čia matau didžiulę pridėtinę vertę, kurią jau yra išbandžiusios kitos
Europos ir pasaulio valstybės.

Neabejotinai tęsime ir dar labiau stengsimės
plėsti teismų atvirumo liniją.
Ar šis institutas prigis Lietuvoje?
Žinoma, mūsų šalyje žurnalistai yra pratę informaciją gauti iš pirminių, tiesiogiai su tam tikru įvykiu
susijusių šaltinių, ir jiems gali atrodyti nesuprantama,
kodėl vieno teisėjo bylą komentuoja kitas teisėjas.
Manau, kad reikės nubrėžti tam tikras ribas, taisykles,
kurios padėtų teisėjo spaudai institutui mūsų sistemoje įsišaknyti.
Vis kartojame, kad esame atviri. Tačiau ar įgyvendinant atvirumą būtina versti kiekvieną nenorintį ar
negalintį viešai komentuoti tą daryti? Visuomet galima kreiptis į teismo administraciją, teismo pirmininką, skyrių vadovus – tikrai visada randame žmogų,
paaiškinantį situaciją žiniasklaidai, o per ją – ir visuomenei. Tad esu tikras, kad įdėjus šiek tiek pastangų
teisėjų spaudai institutas Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, pasiteisins, juo labiau kad jau šiandien galima
teigti, jog pirmieji teisėjų spaudai žingsniai buvo tikrai
autoritetingi ir sutikti labai palankiai.
Visuotiniame teisėjų susirinkime ir pirmajame Teisėjų tarybos posėdyje buvo kalbėta apie
teismų siekį kelti teismų sprendimų aiškumo ir
kokybės lygį. Kokių darbų imsis Teisėjų taryba,
siekdama šio tikslo?
Praeitos kadencijos Teisėjų taryba yra patvirtinusi teismų procesinių sprendimų kokybės standartus.
Šiandien veikianti Taryba turės užtikrinti, kad tie
standartai būtų įgyvendinti: bus patvirtintas ir nuosekliai vykdomas standartų įgyvendinimo planas.
Minėtuose renginiuose taip pat kalbėta apie
teisėjų nepriklausomumą. Kaip galima apibūdinti šį teisingumo vykdymo principą? Kokiais
būdais drauge su Teisėjų taryba sieksite jį
užtikrinti?
Čia negaliu nepriminti konstitucinio imperatyvo: nepriklausomumas – ne teisėjų privilegija, o
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Sieksime dirbti taip, kad kitos valdžios ne
tik deklaruotų, bet ir realiai gerbtų teismų
nepriklausomumą.
viena svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų, kylanti iš
Konstitucijoje garantuotos žmogaus teisės turėti nešališką ginčo arbitrą. Tuo viskas labai aiškiai ir pasakyta. Tiek teisėjams, tiek kitiems teisininkams nekyla
klausimo dėl teisėjų nepriklausomumo principo esmės. Tai esminė sąžiningo teismo proceso garantija,
užtikrinanti bylinėjimąsi ir ginčų nagrinėjimą lygybės
sąlygomis, be išankstinio teismo nusistatymo. Šiuo
aspektu nepriklausomumas yra glaudžiai susijęs su
nešališkumu.
Pažeisti nepriklausomumo principą galima įvairiausiais būdais: tiek bandant teisėjui daryti tiesioginę įtaką, kad jis priimtų vienokį ar kitokį sprendimą
byloje, tiek netiesiogiai spaudžiant jį per visuomenės
informavimo priemones, tiek darant sisteminius poveikio veiksmus teismams, pvz., mažinant atitinkamas garantijas.
Sieksime dirbti taip, kad kitos valdžios ne tik deklaruotų, bet ir realiai gerbtų teismų nepriklausomumą – konstitucinę vertybę. Juk vertybės įrodomos
ne deklaracijomis, o veiksmais. Taigi kalbėdami su
visuomenės informavimo priemonėmis mėginsime dar aiškiau dėlioti akcentus. Neturime pagrindo
manyti, kad nebūsime išgirsti, kaip svarbu padėti
visuomenei objektyviai, aiškiai ir skaidriai suprasti
kiekvieno teismų sistemos įvykio ar bylos esmę, todėl
neabejojame žiniasklaidos pritarimu, kad tik taip, t. y.
informuojant aiškiai, skaidriai, gali būti ugdomas motyvuotas žmonių pasitikėjimas ne tik teismais, kaip
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viena iš konstitucinių valdžių, ne tik žiniasklaida, kaip
ketvirtąja valdžia, bet, svarbiausia, – ir visa Lietuvos
valstybe.
Teko girdėti, kad nemažai keliaujate, drauge su žmona daug dėmesio skiriate sveikam
gyvenimo būdui, esate lankęsis tolimiausiuose
pasaulio kraštuose. Kuri pasaulio šalis paliko didžiausią įspūdį? Kokių pomėgių dar turite?
Taip, stengiuosi gyventi kiek įmanoma kokybiškiau, sportuoju. Bent kartą per savaitę stengiuosi apsilankyti tinklinio treniruotėje. Manau, kad be sporto
negalėčiau tiek dirbti.

Tik aiškiai ir skaidriai informuojant gali būti
ugdomas motyvuotas žmonių pasitikėjimas tiek
teismais, tiek ir visa Lietuvos valstybe.
Poilsinėms kelionėms ir laisvalaikiui laiko lieka vis
mažiau, tad džiaugiuosi kartą per metus ištrūkdamas
į kalnus paslidinėti. Dažniausiai keliauju darbo reikalais, o pasiekęs kiekvieną naują šalį laisvu nuo dalykinių susitikimų metu stengiuosi pažinti jos kultūrą,
žmones.
Žinoma, egzotinės valstybės, kurios labai skiriasi
nuo Lietuvos savo kultūra, klimatu, yra be galo įdomios, tačiau man artimiausia Šveicarija. Tai – nuostabi šalis, kurioje jaučiama savita dvasia, kultūra, nepakartojamas gamtos grožis, žmonių nuoširdumas,
išskirtinai malonus bendravimas. Visa tai paperka ir
palieka tik geriausius prisiminimus. Ten viešėdamas
pasijunti tarsi būdamas arčiau dangaus.

BIOGRAFIJA
Dr. Rimvydas Norkus
▪▪ Gimė 1979 m.
▪▪ 2001 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 2005 m. jam buvo suteiktas
socialinių mokslų teisės srities daktaro laipsnis.
▪▪ 1999–2003 m. Lietuvos apeliaciniame teisme
dirbo konsultantu, Civilinių bylų skyriuje pirmininko patarėju, taip pat pirmininko patarėju.

▪▪ 2009–2010 m. Europos Parlamente atliko teisininko-lingvisto pareigas.
▪▪ 2010–2012 m. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme
buvo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktoriumi.
▪▪ 2012–2013 m. teisėjavo Lietuvos apeliaciniame
teisme.

▪▪ Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. yra Mykolo Romerio
universiteto Verslo teisės katedros profesorius, o
nuo 2003 m. iki šiol dėsto šiame universitete.

▪▪ 2013 m. balandžio 15 d. tapo Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo teisėju, o 2014 m. gruodžio 22 d. – ir šio teismo pirmininku.

▪▪ 2003–2009 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dirbo pirmininko patarėju, buvo
Teismų praktikos departamento direktoriumi.

▪▪ Nuo 2016 m. lapkričio yra ir Teisėjų tarybos
pirmininkas.
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Patrauklios institucijos receptas:
teismai perima verslo patirtį
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Dešimt metų – maždaug tiek laiko prireikė tokiai šalies teisinių paslaugų sričiai, kokią regime šiuo
metu, sukurti ir išplėtoti. Dėmesys klientui, reputacijos kūrimas ir palaikymas, procesų valdymo kokybė,
patrauklaus darbdavio komunikacija – tai tik keletas raktažodžių, šiandien tapusių neatsiejama kiekvienos
save gerbiančios institucijos dalimi. Siekdamos sėkmingai konkuruoti rinkoje pirmosios dilemą, kaip
judėti pirmyn, sprendė verslo organizacijos. Šiandien gerosios patirties iš verslo imta semtis ir viešajame
sektoriuje – ne išimtis ir šalies teismai.

A

Apie veiksnius, lemiančius tinkamą teisinių paslaugų kokybę, garbingą atstovavimą teisininko profesijai
ir verslo patirties pritaikymą teismų veikloje, kalbamės su darbo patirties tiek viešajame sektoriuje, tiek
verslo srityje turinčiu advokatu Dariumi Raulušaičiu,
strateginio valdymo ekspertu, konsultantu Tomu
Staniuliu ir Psichologijos akademijos lektore Edita
Dereškevičiūte.

TINKAMAS VEIKLOS REZULTATŲ
PRISTATYMAS – BŪTINAS

Kartais dar vis pasigirsta nuomonių, jog teisėjo
darbas visiškai skiriasi nuo advokatų: pastarieji siekia
ne tik tinkamai atstovauti byloje, bet ir pritraukti naujų klientų, tad privalo išmokti parduoti savo paslaugas, o teisėjai didžiąją laiko dalį praleidžia tarp keturių
sienų gilindamiesi į bylos detales. Atrodytų, kad teisėjams savęs reprezentavimo įgūdžiai ne taip ir reikalingi. Pasak straipsnio pašnekovų, šiais laikais mokėti
prisistatyti, parodyti savo atliekamus darbus ir gebėjimus svarbu kiekvienam teisinės sistemos atstovui.
„Manau, šiandien, kai teisingumo jausmas
Lietuvoje dar nėra itin stiprus, geri reprezentavimo
įgūdžiai teisėjui būtini. Galbūt net reikšmingesni nei
verslui. Taip, profesionalus teisėjas turi išnagrinėti bylos detales, išmanyti teisės praktiką, tinkamai taikyti
kodeksų nuostatas, bet tuo darbas dar nesibaigia. Tuo
pačiu metu jis turi mokėti parduoti savo sprendimą,
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paaiškinti jį ir paversti suprantamu visoms bylų pusėms, o per žiniasklaidą – visuomenei“, – teigia
T. Staniulis.
Advokatas D. Raulušaitis sako, jog tinkamai kuriamas advokatų įvaizdis tiesiogiai prisideda prie jų veiklos sėkmės. Vis dėlto, pasak pašnekovo, nors savęs
reprezentavimas teismų veikloje galbūt ir neturi tokio
tiesioginio ryšio su veiklos sėkme, tačiau „teismas yra
institucija, teikianti visuomenei teisingumo vykdymo
paslaugą, todėl jam turi būti svarbu, ką apie jo atliekamą darbą mano šios paslaugos užsakovas – visuomenė“. D. Raulušaičio nuomone, šiais laikais nepakanka
tik nepriekaištingai vykdyti savo pareigas – būtina gebėti savo veiklos rezultatus tinkamai pristatyti visuomenei. „Nemanau, kad galima piktintis visuomenės
negebėjimu tinkamai suprasti teisėjų darbo specifikos
ir juos teisingai įvertinti, jei nepakankamai stengiamasi parodyti geriausius savo darbus ar paaiškinti tam
tikras veiklos subtilybes. Kelyje į sėkmę ir visuomenės pripažinimą veiklos viešinimas tampa ne mažiau
svarbiu elementu nei pati veikla. Teismai negali pasiduoti tiesmukam populizmui, privalo suvokti visuomenės lūkesčius ir į juos atsižvelgti, kiek tai nekenkia
teisingumui vykdyti“, – sako D. Raulušaitis.
Pasak T. Staniulio, „verslui yra kur kas paprasčiau,

T. Staniulis: „Geri reprezentavimo įgūdžiai
teisėjui būtini.“
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Darius Raulušaitis

Dr. Edita Dereškevičiūtė

nes jo prekėmis ar paslaugomis klientai daugeliu
atvejų yra patenkinti, o teismo atveju – viena pusė
visuomet jaučia teisingumo stoką. Juo labiau kad
konstatuoti teismo sprendimą ir pademonstruoti teisės viršenybę – tai nėra tas pats, kas skiepyti pagarbą Lietuvos teisės sistemai, Konstitucijai, valstybei.
Čia svarbūs tampa etikos ir žmogiškumo pagrindai.
Teisėjas užrašo nuosprendžio raidę, įgarsina ją savo
balsu, bet reikalinga ir prasmė, kurią suteikia žmogaus dalyvavimas įgyvendinant teisingumą.“

TEISĖS IŠMANYMAS – TIK VIENA DARBO
DALIS
Geriausiai instituciją reprezentuoja jai atstovaujantys asmenys. Pasak pašnekovų, šiandien teisininkui
svarbu ne tik detaliai išsiaiškinti visas kilusio ginčo
aplinkybes, bet ir suprasti, kokią reikšmę jo priimamas sprendimas ar teikiamas patarimas turės viso
konflikto kontekste – tam būtinas platesnis požiūris,
kontekstinis matymas.
„Galbūt nuskambės paradoksaliai, tačiau kuo ilgiau verčiuosi teisininko praktika, tuo labiau suprantu,
kad teisės išmanymas sudaro tik mažą gero teisininko kompetencijų krepšelio dalį. Retas ginčas gali būti
tinkamai išspręstas vien manipuliuojant nepriekaištingomis teisės žiniomis“, – įsitikinęs D. Raulušaitis.
Pasak advokato, teisininkai kartais pernelyg susikoncentruoja į įvairių teisės normų, jų tarpusavio santykių analizes. „Prirašome daugybę puslapių sudėtingų
tekstų, bet nesusimąstome, koks išmintingas sprendimas būtų efektyviausias šiame ginče. Dėl to sau ir
kitiems visada linkiu pirmiausia tiksliai išsiaiškinti, kas
nutiko, tada pagalvoti, kokia būtų protinga išeitis iš
susidariusios situacijos, ir tik po to imtis teisės taikymo. Tokia veiksmų seka bent jau man padeda nepasiklysti teisės labirintuose ir neatitrūkti nuo realybės“, –
sako advokatas.
Žmogaus studijų centro direktorė E. Dereškevičiūtė akcentuoja emocinio intelekto svarbą: „Tyrimų
rezultatai rodo, kad vertinant teisėjų kvalifikaciją

E. Dereškevičiūtė: „Emocinis intelektas yra dvigubai svarbesnis nei profesinė kompetencija.“

Tomas Staniulis

aukštas emocinis intelektas yra dvigubai svarbesnis
nei profesinė kompetencija . Teisėjai dirba „emociškai
toksiškoje“ aplinkoje: nemalonios emocijos teismo
posėdžių salėje, nesaugi aplinka, didelis darbų krūvis,
spaudimas ir t. t., todėl gebėjimas išlaikyti emocinę
savitvardą ir įveikti stresą, įtampą yra itin svarbus ne
tik teisėjų veiklos efektyvumui ir kokybei, bet ir fizinei bei psichinei sveikatai.“
Pasak T. Staniulio, „dar Biblijoje, rodos, rašoma,
kad pirmieji teisėjai buvo bendruomenėje renkami
išskirtinių savybių žmonės, kurie mokėjo aiškinti
Įstatymą. Kitaip tariant, padėti atskirti, kas yra gera, o
kas – pikta. Manau, kad teisėjų gebėjimą atskirti išugdo teisės studijos. Bet lieka tai, ką Aristotelis vadino
„Ethos“, t. y. asmeninis kredibilumas, vertybinis stuburas, platus pasaulio matymas.“ Pasak pašnekovo,
pasitikėjimas valstybe ir jos institucija paprastai vertinamas pagal atvirumą ir sąžiningumą, specialistų profesionalumą ir kompetenciją, logiškus ir nuoseklius
veiksmus. „Dar svarbiau, kad būtų aktyvus įsitraukimas sprendžiant problemas, o to, manyčiau, teismų
sistemoje kartais pritrūksta“, – sako T. Staniulis.

PROFESIJOS PATRAUKLUMUI – TEISINIO
REGULIAVIMO KOREKCIJOS
Šiandien, mažėjant pretendentų į teisėjus skaičiui, teismai susiduria su iššūkiais teisėjo profesijos
patrauklumo didinimo srityje. Pašnekovų nuomone,
šiai sričiai tobulinti reikia dėmesio, valios ir teisinio
reguliavimo korekcijų.
„Teisėjo profesija yra pati atsakingiausia ir garbingiausia iš visų teisininkų profesijų – tapti teisėju,
vadinasi, pasiekti teisininko karjeros viršūnę. Tai, kad
teisininkai vangiai renkasi šią profesiją, labiau lemia
ne mažas jos patrauklumas, o sudėtingos procedūros,
taikomos norintiesiems tapti teisėjais“, – įsitikinęs
advokatas D. Raulušaitis. Jo nuomone, daugelis patyrusių ir garbingų prokurorų ar advokatų mielai užsivilktų teisėjo mantiją, tačiau tik nedidelė dalis ryžtasi
laikyti teisėjų egzaminą. „Teismų sistema tikrai daug
laimėtų, jei lengviau atvertų kelią teisėjų atrankose
dalyvauti tam tikrą patirtį sukaupusiems teisininkams, kurie, nors ir nelaikė teisėjų egzamino, dirbdami kitose srityse įrodė, kad yra padorūs, garbingi
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ir kvalifikuoti“, – įsitikinęs teisininkas. D. Raulušaitis
siūlo pagalvoti apie advokatūros pavyzdį, kai tam
tikrą patirtį turintys prokurorai ir advokatai laiko supaprastintą egzaminą, arba prisiminti bendrojo teisėjų, prokurorų ir advokatų egzamino idėją.
T. Staniulio nuomone, „teisėjo mantija neturi būti
pardavinėjama „Akropolio“ vitrinose“. „Man teko
bendrauti su daugeliu teisėjų ir įsitikinau, kad teisėjui, kaip ir menininkui, mokytojui ar dvasininkui,
būtinas pašaukimas. Todėl pigios reklaminės akcijos
tikrai netinka teismams. Jaunimui, studentijai – taip,
atvirų durų dienos, skrajutės, „Diena su teisėju“,
veikia ir patraukia „Facebook“. Bet aš lygiai taip pat
svarstau, kad įdomu į teisėjo karjerą patraukti žmones, kurie dirba prokuratūroje ar policijos komisariatuose. Pašaukimas kartais ateina su laiku, o profesijos
prestižas uždirbamas ilgu ir nuosekliu darbu“, – teigia
T. Staniulis.
E. Dereškevičiūtė pastebi, jog reikia kuo daugiau
pozityvios informacijos apie teismų ir teisėjų nuveiktus darbus, taip pat ji atkreipia dėmesį į tai, jog „mums
visiems per daug būdingas „išmoktas bejėgiškumas“
– pavyzdžiui, kai spaudoje pasirodo kritiškas straipsnis, esame linkę sakyti, kad žiniasklaida formuoja neigiamą nuomonę. Paklauskime savęs: o ką aš padariau,
kad formuočiau teigiamą / kitokią nuomonę?“

ORGANIZACINĖS KULTŪROS SVARBA
Organizacinė kultūra tampa pagrindiniu veiksniu,
motyvuojančiu ir pritraukiančiu naujus darbuotojus. T. Staniulio nuomone, verslo įmonės jau XX a.
antroje pusėje suprato, kad organizacinė kultūra yra
vienas iš pagrindinių pelno variklių. Pasak pašnekovo, teismai turi labai stiprią vidinę kultūrą – jos pagrindas teisininkų bendruomenės vertybės: pagarba
teisei, kitam, kitai nuomonei, dialogui. „Šioje srityje
teismai yra kur kas pranašesni už neoliberalųjį verslą,
kurio pagarba teisei ir valstybei gali būti labai liberali.
Pasimokyti iš verslo teismai galėtų geriau suvokdami
ir įprasmindami veiklos ciklus, darydami tai sistemingai ir nuosekliai. Sudarykime galimybę tiems 3 000
teismų sistemoje dirbančių žmonių dirbti, tobulėti
ir leisti laiką kartu. Tobulinkime technologijas, kad
žmonėms komunikuoti būtų paprasčiau (pvz., vaizdo konferencijų įranga teismuose), kalbėkime apie
teismų ateitį ir leiskime žmonėms patiems ją kurti.
Suvokime, kad teisingumo jausmas visuomenėje yra
didžiausias teismų sistemos pelnas. Tuomet teismai
tikrai sparčiai užkops patraukliausio darbdavio kopėčiomis“, – teigia T. Staniulis.
Advokatas D. Raulušaitis sako, jog kurį laiką

D. Raulušaitis: „Puikus darbdavys yra tas, kuris
geba suprasti darbuotojo poreikius ir lūkesčius,
tiksliai suformuluoti institucijos veiklos tikslus
bei aiškiai apibrėžti kiekvieno darbuotojo
užduotį jų siekiant.“
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padirbus privačiame sektoriuje tenka pripažinti, kad
čia organizacinės kultūros srityje, lyginant su viešosiomis įstaigomis, tvarkomasi geriau. „Puikus darbdavys yra tas, kuris geba suprasti darbuotojo poreikius
ir lūkesčius, tiksliai suformuluoti institucijos veiklos
tikslus bei aiškiai apibrėžti kiekvieno darbuotojo užduotį jų siekiant . Pasak teisininko, advokatų kontorose stengiamasi ne tik pritraukti geriausius teisininkus, bet ir juos išlaikyti. Tai dažniausiai daroma gana
įprastais metodais – siekiama žmogui rasti jam mielą
veiklos sritį, sudaromos sąlygos tobulėti, vertinami jo
pasiekimai ir stengiamasi teisingai atlyginti už atliktą
darbą. „Valstybiniame sektoriuje darbdavys turi kur
kas mažiau galimybių parodyti dėmesį darbuotojui,
bet tai nereiškia, kad jis gali būti atleidžiamas nuo šios
pareigos“, – įsitikinęs D. Raulušaitis.
E. Dereškevičiūtė sako, jog kiekviena organizacija
savita ir tai, kas dera vienoje, gali būti visiškai svetima kitoje. „Esu buvusi ne viename šalies teisme, kur
gera / pozityvi psichologinė atmosfera, darbuotojai
entuziastingi, padeda vieni kitiems, maža žmonių kaita – taigi tereikia išsiaiškinti, kokie dalykai tai lemia, ir
pritaikyti kituose teismuose“, – teigia pašnekovė.

TIKSLAS – PATENKINTAS KLIENTAS
Šių dalykų svarbą akcentuoja ir D. Raulušaitis, sakydamas, jog viešojo sektoriaus įstaigos privalo suvokti, kad yra įsteigtos teikti viešąsias paslaugas, todėl
turi pažinti savo klientus ir veiklą organizuoti taip, jog
jie būtų patenkinti. Jis pripažįsta, kad teismų dėmesys šiai sričiai yra sveikintina iniciatyva, ir sako neprisimenantis nė vieno atvejo, kai teisme su juo būtų
bendraujama nemaloniai. „Šiuo aspektu teismai drąsiai galėtų jau šiandien būti pavyzdžiu daugeliui kitų
viešojo sektoriaus įstaigų“, – teigia D. Raulušaitis.
T. Staniulis sako labai vertinantis tą pažangą, kurią daro teismai klientų aptarnavimo kokybės srityje.
„Solidus, dalykiškas ir pasitempęs teisėjas, tvarkinga
uniforma pasipuošusi teismo sekretorė ir įkvepia,
ir priverčia pasitempti. Akistata su įstatymu ir savo
vertybėmis prasikaltusįjį turėtų sukrėsti ir sustiprinti
dvasiškai – juk reikės keistis. Todėl ir aplinka privalo
būti įpareigojanti, sterili ir simbolizuojanti tvarką bei
teisingumą“, – įsitikinęs jis.
E. Dereškevičiūtė prisipažįsta teismų dėmesį asmenų aptarnavimui taip pat vertinanti labai pozityviai.
„Teismuose pastebiu pozityvius pokyčius – malonesnį ir paslaugesnį bendravimą, aiškiau suteikiamą informaciją, iniciatyvą padėti pasimetusiam, pirmą kartą apsilankiusiam ir kt. Teismuose sutinku daug jautrių
žmonių, kuriems tikrai rūpi padėti kitam. Pagrindinis
dalykas, kurį reikėtų stiprinti, mano nuomone, yra ne
tik bendravimo įgūdžiai, bet ir tinkama nuostata –
pagarba savo darbui ir profesijai, siekis padėti kitam
žmogui, jautrumas, – sako pašnekovė, prisimindama
ir vienus giliai sąmonėje įstrigusius žodžius: – Kai teisėjų ir kitų teismų darbuotojų grupelėje diskutavome,
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ką gali ir ko negali teismų darbuotojai, kiek suvaržymų kelia riboti finansiniai ištekliai, atlyginimai ir pan.,

buvo pasakyta: „Žmogiškumo tai juk niekas mums
neišoperavo…“

KOMENTARAS
Neringa Petrauskaitė
Strateginio marketingo ir komunikacijos agentūros „We Are Marketing“
verslo plėtros direktorė
Teisinių paslaugų komunikacijos srityje dirbu jau dešimtmetį – buvau viena pirmųjų
specialisčių, todėl natūraliai tapau rinkos komunikacijos transformacijos dalimi. Viso to
pradžia – šioje srityje veikiančių asmenų ir organizacijų savęs, kaip paslaugų teikėjo, suvokimas, o didelis teisininkų skaičius (konkurencija) – paspirtis veikti sparčiau. Taigi paskatos keistis ir judėti pirmyn buvo aiškiai nulemtos konkurencinės aplinkos, todėl progresas
vyko šuoliais ir buvo greitas.
Lietuvoje advokato veikla nelaikoma komercine ūkine. Kita vertus, vartotojo teisė skatina advokatą pasirinkti
tokios organizacijos vadybą. Būtent tai, t. y. suvokimas, kad nepaisant to, kokią funkciją atlieki, vartotojo esi traktuojamas kaip paslaugos teikėjas, pirmiausia ir pradėjo keisti verslo advokatų kontorų vadybą ir komunikaciją.
Advokatų kontorų identiteto sampratos keitimasis paskatino ieškoti būdų, kaip užtikrinti savo konkurencingumą
šioje rinkoje neperžengiant profesinės etikos ribų. Imta galvoti, ką daryti, kad judėtume pirmyn. O tai reiškė strateginių tikslų išgryninimą, procesų kokybės valdymą, kompetentingų darbuotojų pritraukimą, atvirumą visuomenei
bei potencialiems klientams, visuomenės švietimą, ugdymą ir t. t. Ieškant būdų, kaip tą pasiekti, kontorose pamažu
kūrėsi komunikacijos ir rinkodaros skyriai, kurių pagrindiniu veiklos vertinimo atskaitos tašku tapo kontoros įvaizdis ir reputacija. Būtent reputacija yra glaudžiai susijusi su pasitikėjimu, o tai ypač svarbu šioje srityje.
Teismai, mano supratimu, tapatybės suvokimo krizę jau išgyveno – šios institucijos aiškiai suvokia save, kaip
paslaugų teikėją. Vis dėlto kiek stringa organizacijos virsmo į progresyvų paslaugų teikėją procesas. Priešingai nei
teisinių paslaugų sektoriuje, šiai sričiai sparčiai keistis išorinių paskatų beveik nėra – čia negalioja konkurencijos
dėsniai. Struktūriniai pokyčiai, didele dalimi priklausantys ir nuo finansų, kaip jau įprasta, viešajame sektoriuje užtrunka ilgai. Todėl paskatos kiekvienam sistemos žmogui tinkamai atstovauti savo profesijai yra tik vidinės. Dėl tos
priežasties siekiant spartesnio proceso būtų tikslinga kliautis būtent šiomis vidinėmis paskatomis – ieškoti būdų,
kaip sukurti galimybes prisidėti prie atitinkamo teismų įvaizdžio formavimo bei keisti motyvacinę sistemą. Šiuo
atžvilgiu teismai galėtų pasekti didžiųjų verslo advokatų kontorų pavydžiu, kurios sėkmingai įdiegė kompleksinio
teisininko darbo vertinimo modelį, o motyvavimo priemonės – nebūtinai materialios.
Be įvaizdžio, kita svarbi reputacijos dedamoji – vartotojo patirtis, už kurią atsakingi visi čia dirbantieji. Nuo jos ir
reikėtų pradėti organizacinius pokyčius. Tiek teisinių paslaugų sektoriuje, tiek teismuose vartotojui svarbūs panašūs
aspektai – pirmiausia, suvokimas, kad jo problema rūpi (advokatui, teisėjui). Antra, kompetencija, užtikrinanti, kad
jo klausimas bus tinkamai išspręstas. Būtent šie momentai yra kertiniai valdant vartotojo patirtį teisinių paslaugų
sektoriuje, tad analogiškai turėtų tapti svarbiausiais ir teismų praktikoje.
Jurgita Judickienė
Advokatų kontoros vadovaujančioji partnerė, advokatė
Kontoroje man svarbiausia diegti ir palaikyti vertybes, kuriomis visi mes tikime, bei
suteikti pakankamai laisvės kiekvienam spręsti dėl savo elgesio. Kai sutari ir vienodai supranti pamatinius vertybinius dalykus, nereikalingi jokie specialūs mokymai.
Gebėjimas save reprezentuoti ir atstovauti yra būtinas ir reikalingas kiekvienos profesijos atstovui. Sunku įsivaizduoti teisėją, kuris įtikintų savo profesijos patrauklumu,
jeigu pats kaip asmuo negeba papasakoti apie jos svarbą, grožį, prasmę ar savo elgesiu
demonstruoja aiškią nepagarbą jai. Man visuomet malonu bendrauti su teisėjais, kurie didžiuojasi savo profesija
ir ją įprasmina. Tokios asmenybės neabejotinai skatina gerbti ir vertinti teisėjo darbą. Manau, jog bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūros standartai turi būti vienodi visiems – pagarba, išklausymas, gebėjimas objektyviai vertinti situaciją, kooperuotis ir siekti procesinio rezultato turi vienyti teisėjus, advokatus ir prokurorus, susitinkančius
teismo posėdžių salėje.
Man džiugu, kad teismuose diegiama pagarbi bendravimo kultūra, padedanti sklandžiau bendradarbiauti su
šiomis institucijomis. Kaip ir visada, imantis bet kokių pokyčių neišvengiama klaidų ar taisytinų aspektų, tačiau
bendras įspūdis tikrai geras ir džiuginantis.
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Korupciniai nusikaltimai – valstybės
skaudulys ir iššūkis teisėsaugai?
Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Kiekvienų metų gruodis – ypatingas ne tik gražiausiomis metų šventėmis, bet ir tuo, jog šį mėnesį
minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ne paslaptis, kad visą atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį
Lietuvoje korupcijos reiškinys yra vienas sudėtingiausių iššūkių ir bene pagrindinė visuomenės
nusivylimo priežastis. Kodėl korupciniai skandalai vis dar drebina mūsų valstybės pamatus? Kokios
priežastys lemia korupcinių tyrimų ir bylų baigtį? Kodėl visuomenė nėra patenkinta bausmėmis ir ne
visada palankiai vertina teisėsaugos darbą?

A

Atsakyti į šiuos klausimus bei pasidalyti savo profesine patirtimi žurnalas TEISMAI.LT subūrė tuos,
kurie nėra abejingi šiam reiškiniui ir jau daugelį metų
kovoja su korupcija, dirba prevencinį ir mokslinį
darbą. Nuomonių ringe sutiko dalyvauti Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, generalinis
prokuroras Evaldas Pašilis, Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Žydrūnas Bartkus, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktoriaus pavaduotoja
Odeta Pušinaitytė, Lietuvos kriminologų asociacijos
pirmininkas Algimantas Čepas.
Su kokiais sunkumais susiduria pareigūnai
tirdami korupcijos atvejus Lietuvoje?
Ž. Bartkus. 2015 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba
atliko 77 ikiteisminius tyrimus, išsiskyrusius sudėtingumu, padarytos žalos valstybei mastu ir veikas galimai padariusių asmenų statusu.
Vienas pagrindinių iššūkių – suspėti su besikeičiančia nusikalstamas veikas darančių asmenų praktika, jų veiklos metodais, visų pirma – technologiniu
požiūriu. Tai ypač reikšminga nusikalstamas veikas
darančių asmenų tarpusavio bendravimui ir atsiskaitymams užfiksuoti, įrodomajai medžiagai gauti.
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Pavyzdžiui, nors grynieji pinigai išlieka svarbūs darant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, vis
didesnė šių veikų dalis padaroma atsiskaitant per trečiuosius fizinius ir juridinius asmenis, nusikalstamus
mokėjimus maskuojant teisėtais atsiskaitymais per
kelias fiktyvią ar realią teisėtą veiklą vykdančių įmonių
grandis. Siekiant iš aibės finansinių operacijų, kurių
kiekvienas iš veikiančių asmenų kasdien atlieka daugybę, išskirti būtent tas, kurios sudaro dalį pareigūnus
dominančios korupcinės schemos, tenka analizuoti
didelius bankinės informacijos kiekius, o kiekvieną
nustatytą faktą gretinti su vis naujais duomenimis.
Šiame kontekste STT kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą atliekančių padalinių galimybė stebėti
finansinių srautų judėjimą yra gyvybiškai svarbi. O
situacija, kai duomenys apie juridinių asmenų bankinius pavedimus yra saugomi ne mažiau nei privačių
asmenų privatūs pokalbiai, atrodo gana kurioziškai.
Tokie duomenys, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai,
kuri tiria ne nusikaltimus, o mažiau pavojingus pažeidimus, yra prieinami visiškai laisvai, tam nereikalingas
nei teismo leidimas, nei pagrindimas, kad mokesčių
mokėtojas, kurio veikla tikrinama, daro pažeidimus.
Tačiau teisėsaugos institucijai visa tai yra būtina.
Todėl vienas mums tenkančių iššūkių – tai tam
tikra disproporcija tarp itin griežtų reikalavimų
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Ž. Bartkus: „Nors grynieji pinigai išlieka
reikšmingi darant korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, vis didesnė šių veikų dalis
padaroma atsiskaitant per trečiuosius fizinius
ir juridinius asmenis, nusikalstamus mokėjimus
maskuojant teisėtais atsiskaitymais per kelias
fiktyvių ar realią teisėtą veiklą vykdančių įmonių
grandis.“
duomenų kiekiui ir galimybių šiuos duomenis gauti.
E. Pašilis. Korupcinio pobūdžio bylos priskiriamos latentiškiausių nusikalstamų veikų kategorijai.
Paprastai nė viena iš korupciniame sandoryje dalyvaujančių pusių nėra suinteresuota apie nusikalstamą
veiką pranešti teisėsaugos institucijoms arba veikai
paaiškėjus – su jomis bendradarbiauti. Dėl šios specifikos dažnai būna sudėtinga atskleisti ir ištirti korupcijos atvejus, o vienas pagrindinių įrodomosios
informacijos šaltinių – kriminalinės žvalgybos tyrimo
metu gauti duomenys.
Neretai korupciniai susitarimai ir iš jų gautos
pajamos yra maskuojami apsimestiniais sandoriais.
Todėl greta korupcinės padaromos ir kitos susijusios
nusikalstamos veikos – dokumentų klastojimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, apgaulingas
buhalterinės apskaitos tvarkymas, kitos nusikalstamos veikos finansų sistemai ir kt. Tokioms nusikalstamoms schemoms atskleisti nepakanka išmanyti
vien baudžiamąją teisę; būtina turėti kompleksinių
ekonomikos, verslo, mokesčių teisės žinių. Todėl sėkmingam korupcinių bylų ištyrimui būtinas nuolatinis ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos kėlimas
bei sistemingas įvairių institucijų bendradarbiavimas
ir keitimasis informacija.
Ar Lietuvoje galiojanti teisinė bazė leidžia pasiekti norimą rezultatą korupcijos bylose? Jeigu
ne, ko trūksta, kad būtų pasiektas teisingumas?
Ž. Bartkus. Kalbant apie įstatymines korupcijos baudžiamojo persekiojimo prielaidas, paprastai
pirmiausia kyla klausimas dėl tokių veikų kriminalizavimo, t. y. apibrėžimo, koks elgesys laikomas nusikalstamu, o koks – ne. Po paskutiniųjų Baudžiamojo
kodekso (toliau – BK) pakeitimų, kuriuos Seimas
priėmė vos prieš kelias savaites, Lietuvos baudžiamasis įstatymas veikų kriminalizavimo požiūriu atitinka
net ir aukščiausius tarptautinius standartus, kuriuos
nustačiusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija.
Abejonių dėl proporcingumo tarp siekiamo tikslo ir taikomų priemonių dažniau kelia BK įtvirtinta
sankcijų sistema, o dar labiau – jos taikymo praktika. Nuolatos stebėdami bylų, kuriose ikiteisminį tyrimą atliko STT, baigtį, dažnai aptinkame sprendimų,
leidžiančių daryti išvadą, kad bendrosios finansinių
sankcijų skyrimo taisyklės, įtvirtintos BK ir išplėtotos teismų praktikoje, ne visai atitinka tokio masto
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korupcinių nusikaltimų, kuriuos tiria STT, realijas.
Dėl šios priežasties manome, kad esama sankcijų sistema galėtų būti tobulinama diferencijavimo ir pritaikymo atskiroms nusikalstamų veikų rūšims linkme.
Vis dėlto toliau analizuodami teisinę bazę pasigendame minėto požiūrio į korupciją, kaip į grėsmę nacionaliniam saugumui, tąsos. Pats reiškinys prilygintas
grėsmėms, su kuriomis dirba žvalgybos institucijos,
tačiau galimi STT veiklos metodai iš esmės yra teisėsauginiai, t. y. jie pritaikyti pirmiausia atskiroms nusikalstamoms veikoms atskleisti ir kaltės įrodymams
surinkti. Šiuo požiūriu teisinė bazė tikrai turėtų būti
tobulinama.
E. Pašilis. Viena dažniausiai pasitaikančių kliūčių, trukdančių patraukti korupcinę veiką padariusį
asmenį baudžiamojon atsakomybėn, – įrodomosios
informacijos trūkumas. Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje iki šiol nėra aiškaus ir konkretaus reguliavimo asmenų, pranešusių apie galimas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, apsaugos ir konfidencialumo užtikrinimo srityje. Tokia situacija neskatina
visuomenės pranešti apie galimus korupcijos atvejus.
Kitas aspektas – nors Baudžiamasis kodeksas
įtvirtina galimybę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenį už prekybą poveikiu arba papirkimą,
esamu reglamentavimu nustatytos šio instituto pritaikymo sąlygos neskatina asmenų bendradarbiauti su
teisėsauga, padedant išaiškinti nusikalstamos veikos
bendrininkus ar kitas jam žinomas korupcines veikas.
Todėl, siekiant veiksmingesnio korupcinių veikų
atskleidimo, galėtų būti svarstoma galimybė atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės taikyti asmeniui,
padariusiam bet kurią korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat sutaptį su ja sudarančias kitas nusikalstamas veikas, be kitų sąlygų keliant reikalavimą
aktyviai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis
padedant išaiškinti kitų asmenų korupcines nusikalstamas veikas.
Kodėl visuomenė dažnai nusivilia korupcijos
bylų baigtimi?
Ž. Bartkus. Esame įsitikinę, kad visuomenės
nuomonė apie kovos su korupcija veiksmingumą
glaudžiai susijusi su jos pasitikėjimu šią funkciją vykdančia teisėsauga. Visuomenės pasitikėjimas STT
mums labai svarbus – tiek kaip veiklos praeityje kokybės matas, tiek ir kaip sėkmingos ateities veiklos prielaida. Todėl nuolatos stebime, kaip kinta visuomenės
pasitikėjimas STT. Pastaruosius kelerius metus jis
nuolatos auga ir praėjusiais metais pasiekė 55 proc., o
tai aukščiausias rodiklis per pastaruosius septynerius
metus. Manau, šie duomenys nemaža dalimi paneigia
plačiai paplitusį įsitikinimą apie visuomenės nusivylimą korupcijos baudžiamojo persekiojimo rezultatais.
Kita vertus, šie duomenys atspindi visuomenės
nuomonę apie tam tikro laikotarpio veiklą kaip visumą. Todėl nepaisant bendrų teigiamų tendencijų
tenka sutikti, kad kai kurių atskirų bylų baigtis kelia
nusivylimą.
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E. Pašilis: „Viena dažniausiai pasitaikančių
kliūčių patraukti korupcinę veiką padariusį
asmenį baudžiamojon atsakomybėn įrodomosios informacijos trūkumas. Tokia
situacija neskatina visuomenės pranešti apie
galimus korupcijos atvejus.“
Skirčiau dvi tokias situacijas. Pirma – tai atvejai,
kai išteisinimo priežastimi tampa ne tiek asmens nekaltumas, kiek įvairiausios procesinės vingrybės, kurios tėra suprantamos baudžiamojo proceso teisės
teoretikams, bet tikrai ne plačiajai visuomenei, besivadovaujančiai šiek tiek paprastesniu teisingumo jausmu. Antra – atvejai, kai asmenys pripažįstami kaltais,
tačiau skiriamos sankcijos tesudaro menką dalį sumų,
kurios figūruoja byloje. Tokiais atvejais reakcijas dėl
baudų dydžio, kurias stebime betarpiškai bendraudami su visuomene, iš tiesų galima pavadinti nusivylimu.
E. Pašilis. Kai baudžiamasis procesas dėl korupcinių veikų vykdomas konkrečių visuomenei žinomų asmenų atžvilgiu, rezonansinėse bylose, iš teisėsaugos institucijų ir teismų tikimasi greito rezultato.
Tačiau aptariamų tyrimų specifika ir sudėtingumas
dažniausiai objektyviai lemia gana ilgą baudžiamojo
proceso trukmę bylose dėl korupcinių nusikalstamų
veikų. Daugeliu atvejų baudžiamoji atsakomybė realizuojama jau nuslūgus visuomenės susidomėjimui ir
nebesukelia tinkamo atgarsio.
Kita priežastis – nemaža dalis korupcinių veikų
savo esme yra tarnybiniai arba drausminiai nusižengimai ir nusikalstama veika gali būti pripažįstami tik
tada, jei sukelia baudžiamajame įstatyme aprašytus
pavojingus padarinius. Paaiškėjus, kad padaryta veika
nesiekė baudžiamajai atsakomybei kilti būtino pavojingumo laipsnio ir už ją gali būti taikomos kitos atsakomybės rūšys, visuomenė tai įvertina kaip nepakankamą kaltininko nubaudimą.
Be to, žiniasklaidos priemonėse plačiausiai nušviečiami nerezultatyvaus korupcinių veikų baudžiamojo
persekiojimo atvejai, formuojantys neigiamą visuomenės nuomonę. Tačiau iš šios informacijos galintis
susidaryti įspūdis neatitinka realių prokuratūros veiklos rezultatų. Antai, 2015 m. pirmosios instancijos
teismuose dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų buvo išteisinti tik 4 proc. kaltintų asmenų ir tai
geriausias rodiklis per pastaruosius trejus metus.
Kaip svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas šiose bylose? Ar jis galėtų būti geresnis, nei
šiuo metu yra?
Ž. Bartkus. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
yra būtina bet kokios sėkmingos baudžiamosios
bylos sąlyga, nes nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios (o tais atvejais, kai jis pradedamas kriminalinės
žvalgybos informacijos pagrindu, – ir dar anksčiau)
ikiteisminio tyrimo pareigūnas neveikia vienas – jis
veiksmus nuolatos derina su prokuroru, o jų bendros veiklos teisėtumą kontroliuoja teismas. Dėl šios
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priežasties ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros
ir teismo veiksmų koordinuotumas yra būtinas.
Vis dėlto jis nėra pakankamas – ne mažiau svarbus ir panašus požiūris, vertybinė orientacija bei principingumas. Korupcija – tai ne vagystė ar smurtinis
nusikaltimas, kai yra išlaužtos durys arba telkšo kraujo klanas, ir jau niekas nepasakys, kad čia viskas įvyko
pagal įstatymą, o jei ne visai pagal jį – tai tam yra kitos
atsakomybės rūšys.
Dažniausiai su kolegomis prokuratūroje ir teismuose randame bendrą požiūrį ir galime džiaugtis
sklandžiu bendradarbiavimu. Vis dėlto būna ir situacijų, kai būtent tokio principingesnio požiūrio ir nepakantumo ne tik akivaizdžioms vadovėlinėms, bet ir
rafinuotesnėms korupcijos apraiškoms pasigendame.
E. Pašilis. Veiksmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmę korupcinėse bylose sąlygoja jau
minėta šio pobūdžio veikų sąsaja su įvairiomis visuomeninio gyvenimo sritimis, kuriose korupcinių veikų subjektai (valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti
asmenys) turi tam tikrų įgalinimų. Neretai galimai
korupcinių veikų požymiai paaiškėja kitoms institucijoms vykdant jų tiesiogines funkcijas – atliekant mokestinius patikrinimus, auditą, vertinant viešųjų pirkimų procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir
pan. Svarbu, kad šių institucijų pareigūnai ne tik gebėtų identifikuoti galimus korupcinės veikos požymius,
bet ir neapsiribodami vien savo tiesioginių funkcijų
atlikimu apie galimai neteisėtą veiką nedelsdami praneštų kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
Kokia yra teismų praktika skiriant bausmes
už korupcinio pobūdžio nusikaltimus? Koks yra
bausmės vidurkis Lietuvoje?
A. Čepas. Pirmąsyk nusikaltusiesiems paprastai
skiriamos ne laisvės atėmimo bausmės. Ir tai yra gerai. Taip pat anksčiau teisti asmenys nelabai gali užimti pareigas, kuriose kyšiai duodami, pvz., teistumą
turintys asmenys išvis negali būti valstybės tarnautojai. Mano nuomone, už nesmurtinius nusikaltimus ir
neturi būti skiriamas laisvės atėmimas. Bėda ta, kad
baudos, skiriamos už nusikaltimus valstybės tarnybai, vis dar labai varijuoja. Atlikti tyrimai rodo, kad
skirtinguose Lietuvos teismuose už panašias veikas
(pvz., 200 litų kyšį policijos patruliui siekiant išvengti
atsakomybės už vairavimą apsvaigus) skiriamos ir 3,
ir 30 MGL‘ų dydžio baudos. Tad teismų praktikoje
nuoseklumo, vienodumo pasigendama.
O. Pušinaitytė. Bausmės efektyvumas priklauso
ne vien nuo jos rūšies ir dydžio. Svarbu siekti, kad
teisėsaugos atstovai pastebėtų kuo daugiau korupcijos atvejų, o ketinantiems siekti naudos nelegaliai
bausmės atrodytų neišvengiamos. Pats įstatymų pažeidimas turi sietis su nemaloniais padariniais, neturi
būti suvokiamas kaip situacija „nepasisekė, tai ir pagavo“. Ypač svarbu, kad bylos būtų ir greitai ištiriamos, ir sparčiai nagrinėjamos. Kartais juk būna, kad
per kelerius metus trunkančius procesus visuomenė
ima pamiršti – tai vis dėlto ką tas kaltinamasis padarė.
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Bylų nagrinėjimo paspartinimas sustiprintų prevencinę bausmės funkciją: bausmė liktų nusikaltimo, o ne
pralaimėto teismo pasekmė.
A. Gutauskas. Nuo 2006 m. šalyje įgyvendinta daug antikorupcinių priemonių. Tačiau remiantis
Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo peržiūros grupės (angl. Implementation
Review Group of the United Nations Convention
against Corruption) dar 2013 m. pateikta ataskaita
greta visų šalies pasiekimų pastebėta ir neaiški teismų
praktika bei poreikis ją nuosekliai plėtoti.
Konvencijoje numatyta, kad kiekviena valstybė
visų pirma užtikrina, jog atsakomybėn patrauktiems
juridiniams ir fiziniams asmenims būtų taikomos
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios arba nebaudžiamosios sankcijos, įskaitant
pinigines baudas. Aktualu, kad šios nuostatos yra susijusios, be kita ko, su priemonėmis, skirtomis veiksmingiau užkirsti kelią korupcijai ir kovoti su ja.
Už sunkius korupcinius nusikaltimus skiriamos
piniginės baudos siekia vos 8 proc. nuo galimos maksimalios baudos. Vadinasi, teismų praktika orientuota
į tai, kad piniginės baudos už sunkias korupcines veikas yra artimos baudos minimumui. Tokia praktika
nėra gera.
Kas lemia bausmės dydį?
A. Gutauskas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje įtvirtinta, kad bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už
kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie
būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir
bausmės paskirčiai. Teismas yra įpareigotas nusikaltusiems asmenims skirti tiksliai individualizuotas ir
subalansuotas baudžiamąsias priemones.
Kokios yra vyraujančios teismų praktikos tendencijos Lietuvoje?
A. Gutauskas. Laisvės atėmimo bausmės skyrimo tendencijų apžvalga šios kategorijos bylose rodo,
kad teismai paprastai skiria terminuoto laisvės atėmimo bausmes, neviršijančias sankcijoje numatytos
bausmės vidurkio, ir taiko bausmės vykdymo atidėjimą. Teismai už padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas dažnai skiria baudas, kurių dydis
nesiekia šios bausmės vidurkio.
Korupcinių nusikalstamų veikų baudžiamosiose
bylose bausmių skyrimo motyvavimo lygis teismų
praktikoje nevienodas. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad galbūt per švelnių bausmių paskyrimo klausimai
prokurorų paduotuose apeliaciniuose ar kasaciniuose skunduose yra keliami itin retai, todėl svarstytina,
ar prokurorai visais atvejais išnaudoja baudžiamojo
proceso įstatymo suteiktas galimybes, leidžiančias pateikus apeliacinį ar kasacinį skundą patikrinti teismo
priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.
Teisinių pasekmių individualizavimo apžvalga
rodo, kad teismai ne visuomet įvertina bausmei skirti
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svarbių aplinkybių visumą, dažnai suteikia prioritetą
kažkuriai vienai aplinkybei, tinkamai neatsižvelgia į
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų pavojingumą. Tikėtina, kad tai ir lemia bausmių, savo dydžiu
mažesnių nei bausmės vidurkis, skyrimą korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų padarymo atveju.
Teismų sprendimuose, kuriuose konstatuotas kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo arba piktnaudžiavimo padarymo faktas, matyti, kad teismai
bausmės skyrimo motyvuose paprastai nurodo tik
kaltės formą, tačiau detalesnės jos analizės, būtinos
skiriant bausmę, nepateikia.
Teismų sprendimuose galima pastebėti gana formalius įstatymo reikalavimų įgyvendinimo atvejus,
kai bausmės skyrimo motyvuose tik lakoniškai atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo motyvus ir
tikslus (cituojant bendruosius bausmės skyrimo pagrindus), tačiau jų nekonkretizuojant, nesiejant su padarytos nusikalstamos veikos aplinkybėmis.
Korupciniai nusikaltimai būdingi valstybės
tarnautojams. Kokia bausmė yra efektyviausia
jiems?
A. Gutauskas. Valstybės tarnautojams skiriamos
bausmės (pavyzdžiui, bauda) nėra vienintelės neigiamos teisinės pasekmės, kylančios dėl tokių nusikalstamų veikų padarymo. Teistumas, kaip baudžiamosios
atsakomybės elementas, užkerta kelią nuteistiems asmenims eiti pareigas valstybės tarnyboje, taigi ir daryti naujus tokio pobūdžio nusikaltimus naudojantis
valstybės tarnautojo pareigomis. Aktualu ir tai, kad,
be kitų priemonių, viešųjų teisių atėmimas, teisės
dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla
atėmimas ir turto konfiskavimas gali būti skiriami
kartu ir su bausme.
Kodėl dažnai nesuprantamas bausmės
individualizavimas?
A. Gutauskas. Šiame kontekste reikėtų atkreipti
dėmesį į tinkamą bausmės individualizavimui turinčių reikšmės baudžiamojo įstatymo nuostatų taikymą.
Bausmės individualizavimo procese teismų vertintinos aplinkybės neturėtų būti nurodomos formaliai,
jų turinio nesiejant su konkrečiomis korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamosiose bylose
nustatytomis aplinkybėmis. Priešingu atveju, analizuojant teisines pasekmes (pvz., baudos paskyrimą),
teismo pateikti bausmės skyrimo motyvai gali būti
neinformatyvūs, taigi neleidžiantys aiškiai suprasti, kodėl kaltininkui bausmė individualizuota būtent
taip. Taip pat skirtingas tų pačių aplinkybių traktavimas, atskirais atvejais nepakankamas arba tik formalus skiriamos bausmės motyvavimas gali sudaryti
prielaidas nukrypti nuo nuostatų, įpareigojančių nusikalstamą veiką padariusiam fiziniam ar juridiniam
asmeniui taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias poveikio priemones.
Problemiškas turto konfiskavimo, kaip baudžiamojo poveikio priemonės, taikymas ateityje vertinant
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A. Gutauskas: „Vien represijomis korupcijos
neįveiksime, būtina su ja kovoti ir kitomis
priemonėmis. Nesąžiningi asmenys turi būti
šalinami iš valstybės tarnybos, o asmenims,
kurių turtas neatitinka gaunamų pajamų,
taikoma mokestinė atsakomybė.“

Bausmės tinkamumo problema sietina su tikslais,
keliamais jai. Bausmė efektyvi bus tada, kai ji optimaliai pasieks ar yra pajėgi pasiekti visus šiuos tikslus. Be to, bausmės tikslų pasiekimas – nevienintelis
dalykas; svarbu, kad jie būtų pasiekiami minimaliai
panaudojant kriminalinę represiją – bausmė bus tuo
efektyvesnė, kuo mažiau kriminalinės represijos bus
panaudota siekiant konkretaus tikslo.

kyšininkavimą, nors, manau, ši priemonė turėtų
užimti svarbią vietą. Vien represijomis korupcijos neįveiksime, būtina su ja kovoti ir kitomis priemonėmis.
Nesąžiningi asmenys turi būti šalinami iš valstybės
tarnybos, o asmenims, kurių turtas neatitinka gaunamų pajamų, taikoma mokestinė atsakomybė , todėl
būtina plėsti pajamas ir turtą privalančių deklaruoti
asmenų ratą.

STATISTIKA
✓✓2015 m. Lietuvoje pradėti
1 149 ikiteisminiai tyrimai dėl
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
✓✓77 ikiteisminius tyrimus atliko
Specialiųjų tyrimų tarnyba
(toliau – STT) – 85 proc.
baudžiamosiose bylose, kuriose ikiteisminį tyrimą atliko
STT, teisme asmenys pripažįstami kaltais.
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✓✓2015 m. registruotų korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų sumažėjo apie 15 proc.
✓✓Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų mažėjimui
įtakos turėjo:
■■ padaryta mažiau korupcinių veikų (aktyvių socialinės
reklamos kampanijų įtaka, antikorupcinio švietimo sklaida,
visuomenės sąmoningumo
didėjimo tendencija, nusikalstamumui būdingi augimo
bei mažėjimo periodai);
■■ nusikalstamas veikas tampa
sunkiau išaiškinti dėl kintančio jų padarymo mechanizmo (veikos valstybės tarnybai
ir viešiesiems interesams
priskiriamos latentiškiausių nusikalstamų veikų
kategorijai);
■■ 2014 m. iš esmės pasikeitė
teismų praktika korupcinio
pobūdžio bylose aiškinant
specialiojo subjekto požymius, dėl to reikšmingai susiaurėjo ratas asmenų, galimų
traukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamas
veikas valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams.

✓✓2015 m. teismui perduotos
898 bylos dėl 990 veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams (2014 m. – 1 067
bylos dėl 1 137 veikų).
✓✓110 veikų (11 proc.) kvalifikuotos kaip sunkūs korupcinio pobūdžio nusikaltimai
(2014 m. – 92 arba
8,6 proc.).
✓✓Pastebimas dėl korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų
išteisintų asmenų skaičius
mažėjimas (2014 m. išteisinti
7 proc. kaltinamųjų, o 2015
m. – 4 proc.).
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Teismams patikėti šeimų likimai ir
tėvų keršto įrankiais tapę vaikai:

kodėl ir kaip to išvengti?
Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

„Kokios yra skyrybų sąlygos? Kaip pasidalysime turtą išsiskyrę? O kas mokės už vaiko išlaikymą?“ –
tokie klausimai net po kelis kartus nuskambėjo pirmąkart Lietuvos teismuose spalio 25-ąją, Europos
teisės ir Konstitucijos dieną, ūžusiose teisinėse konsultacijose. Kodėl tokie klausimai žmonėms taip
dažnai kyla? Kokios šeimos bylos dažniausiai pasiekia teismus ir kaip jaučiasi jų dalyviai? Apie vienas
jautriausių problemų žurnalas TEISMAI.LT kalba su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita
Rimeikiene, advokate Asta Jake ir Vilniaus apygardos teismo psichologe Simona Bartkiene.

S

SUNKIAUSIA SPRĘSTI ŠEIMOS GINČUS

Pradėdama pokalbį teisėja J. Rimeikienė užsimena, kad šeimos bylos dažnai nėra teisiškai sudėtingos,
tačiau emociškai – be galo sunkios. „Paprastai nagrinėjami labai jautrūs, skaudūs asmeniniai santykiai, kadaise prasidėję gražiai ir gyvenimo sunkumų atvesti į
teismo sales, – patirtimi dalijasi teisėja. – Nėra sudėtingų ir paprastų šeimos bylų: jei ginčas atkeliavo iki
teismo, jei žmonės iki teismo nerado kompromiso,
kiekvienas toks atvejis yra sunkus.“
Teisėja teigia, kad priimti teisingus sprendimus
šeimos bylose, ypač susijusiose su nepilnamečiais
vaikais, labai sunku, nes teisingumo žodis gali lemti ne vieno žmogaus likimą. „Teisė nereguliuoja visų
šeimos santykių. Kol viskas gerai, pakanka moralės
reguliavimo. Kai atsiranda konfliktų, griebiamasi
teisės“, – samprotauja teisėja. Ji teigia, kad konflikto akivaizdoje siekiant santuoką nutraukti dėl vieno
iš sutuoktinių kaltės kiekvienas jų pareigas, pagarbą
šeimoje, lojalumą, kaltę imasi aiškinti savaip. Šeimos
bylose teismo vaidmuo aktyvus, todėl neretai tokiose
bylose siekdamas išsiaiškinti tiesą teismas pats renka

įrodymus, turi teisę patenkinti daugiau reikalavimų
nei pareikšta.
Teisėja primena, kad šeimos bylos neapsiriboja
tik ištuokos klausimais. „Gana dažnai teisėjams tenka
imtis tėvų valdžios apribojimo bylų, kurios kyla, kai
tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams, nesirūpina
jais“, – patirtimi dalijasi teisėja, pripažindama, kad
daugiausia tokių bylų dalyvių – alkoholiu piktnaudžiaujantys tėvai, kurie dažniausiai net neatvyksta, o
procesinius dokumentus pavyksta įteikti tik paskelbus paiešką per policiją.
„Liūdniausia, kai net ir teisme pasirodęs iš pirmo
žvilgsnio padorios išvaizdos žmogus neneigia septynerius metus nematęs vaikų, – teigia pati tris atžalas
auginanti R. Rimeikienė. – Jis neturi jokios motyvacijos ar noro pamėginti susigrąžinti vaikus, atkurti ryšį
su jais... Pasakoja, kad turi naują šeimą, neturi laiko...

J. Rimeikienė: „Nėra sudėtingų ir paprastų
šeimos bylų: jei ginčas atkeliavo iki teismo,
jei žmonės iki teismo nerado kompromiso,
kiekvienas toks atvejis yra sunkus.“
15
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Sunku suvokti tokius pasiteisinimus ir tiesiog gaila vaikų.“ Teisėja teigia, kad tokiais atvejais džiugesį
kelia nebent galimybė globą suteikti rūpestingiems
giminaičiams.

KAIP GINČĄ IŠSPRĘSTI GRAŽIUOJU?
Anot psichologės S. Bartkienės, vienas būdų tiek
laimingai gyventi kartu, tiek gražiai išspręsti šeimos
ginčą – darnūs, mandagūs, korektiški šeimos narių
santykiai, mokėjimas konstruktyviai išsakyti savo
nuomonę, spręsti konfliktus. „Tėvai turėtų suprasti,
kad vaikai ne tik girdi tėvų garsiai reiškiamas emocijas, nepagarbą vienas kitam barnių metu, bet ją
jaučia net ir tėvams tylint, sukandus dantis kenčiant.
Kartais man vaikai sako: „Aš negirdžiu, kaip mano
tėvai pykstasi, nes jie pykstasi užsidarę duris.“ Vaikai
tarsi sugertukai – perima visas tėvų emocijas, jų požiūrį, supratimą“, – primena psichologė. Ji teigia, kad
dažniausiai vaikui reikia abiejų tėvų, tad savo konfliktus suaugusiesiems reikėtų spręsti patiems, nepainiojant vaiko ir nenuteikinėjant prieš partnerį, kad ir
koks didelis priešiškumas jam jaučiamas. Vaikui reikia
subtiliai, jam suprantama kalba paaiškinti, kas vyksta
šeimoje. Taip pat neverta nerimauti, kad vaikas turės per gerą (ar „per blogą“) nuomonę apie kažkurį iš
tėvų, ir pasakyti, kokia iš tikrųjų ji turėtų būti. Vaikai
tikrai pajėgūs patys suprasti, kokie santykiai juos sieja
su artimiausiais žmonėmis.
Yrant šeimai, S. Bartkienės teigimu, reikia vaikams
pabrėžti (ir stengtis taip elgtis!), kad žmonės išsiskiria
tik kaip partneriai, o ne kaip jų tėvai. „Vaikai turi suprasti ir jausti, kad ir nebegyvendami kartu tėvai liks
jų tėvais, jais rūpinsis“, – sako psichologė. A. Jakė priduria, kad be galo svarbu yra tiek iki skyrybų proceso,
tiek jo metu bendrauti, dirbti su vaiku, kalbėti klausimais, kurie galbūt anksčiau nebuvo liesti. „Ar galite
įsivaizduoti, kaip jaučiasi pusketvirtų metų liudytojas
teisme ir kaip sunku iš jo gauti parodymus? Kaip jis
gali pasakyti, su kuo nori gyventi labiau – su mama ar
su tėčiu?“ – retoriškai klausia advokatė ir pataria prieš
sprendžiant ginčą teisme kiekvienam žmogui pačiam
sau atsakyti į svarbiausius klausimus: dėl ko tai darau
ir kaip tai atsilieps mano šeimos narių santykiams?

KAIP IŠSAUGOTI ŠEIMĄ?
Psichologė teigia, kad pagrindinė darnių santykių
taisyklė – netylėti: reikia kalbėtis, atidėti savo poreikius į šalį, paskatinti vaiką išsakyti, kaip jis jaučiasi,
kas jam neduoda ramybės, kokių rūpesčių ar baimių
jis turi. Kai nepavyksta išeities rasti patiems, patartina

S. Bartkienė: „Kreiptis pagalbos kilus krizei
šeimoje – tai ne žmogaus silpnybė, o stipraus ir
brandaus žmogaus sprendimas.“
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Jurgita Rimeikienė

kreiptis pagalbos į profesionalą. „Kreiptis pagalbos –
tai ne žmogaus silpnybė, o stipraus ir brandaus žmogaus sprendimas“, – nebijoti ieškoti pagalbos ragina
S. Bartkienė. Ji pabrėžia, kad vien psichologas nepadės išsaugoti šeimos ar apsaugoti vaiko nuo traumų
bylinėjantis, nesutariant šeimoje: problemas galima
išspręsti bendromis tėvų ir specialistų pastangomis.
Psichologė taip pat pataria nenureikšminti smulkmenų, ne kentėti, o visas problemas spręsti iš karto.
„Neretai žmonės į teismą atsineša daug metų kauptų
nuoskaudų ir ten jas išlieja. Sprendžiant tokius skaudžius ginčus, teisėjams tenka ne tik teisingumo vykdytojo, bet ir klausytojo, psichologo vaidmuo. Taigi
patartina problemas kalbėjimu spręsti laiku“, – patarimus toliau dalija psichologė.
Teisėja J. Rimeikienė teigia ne tik skatinanti bylininkus kreiptis teisminės mediacijos, bet ir pataria dar
iki teismo patekus į keblias situacijas visuomet ieškoti
psichologo profesionalo pagalbos. Teisėja užsimena
apie ikiteisminės mediacijos, taikomos dar iki pateikiant ieškinį, naudą: galbūt ją paskelbus privaloma,
daugiau šeimų būtų priverstos ieškoti taikaus susitarimo, apsvarstyti savo veiksmus, įvertinti, ar tai tebuvęs
spontaniškas sprendimas skirtis, ar iš tiesų spręstina
problema.

TIKSLAS – NE TIK TEISINĖ, BET IR
SOCIALINĖ TAIKA
„Kiekvieną kartą, kai į mane kreipiasi šeimos ginče atstovo ieškantys klientai, visų pirma jų klausiu, ar
yra galimybė jiems susitarti taikiai“, – sako A. Jakė.
Advokatė mano, kad būtent šeimos bylose taikaus
susitarimo galimybė yra itin svarbi, ir teigia neretai
net ir primygtinai prašanti savo klientų rasti taikos
kelią. „Džiaugiuosi, kad man dažniausiai pavyksta:
stengiuosi kuo daugiau bendrauti su abiem ginčo šalimis, tenka net ir lankytis jų namuose, galbūt todėl
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dauguma mano klientų ginčus gana greitai baigia
taikos sutartimis. Žinoma, kartais bylos pasiekia ir
Aukščiausiąjį Teismą, tačiau tokie ginčai trunka labai
ilgai ir negrįžtamai sugadina šeimos narių santykius,
todėl niekam nelinkiu ir stengiuosi neleisti taip ilgai
ginčytis“, – teigia advokatė.
Teisėja J. Rimeikienė priduria, kad dažnai teisme
pasiektas taikus susitarimas nutraukiant santuoką tėra
formalumas, jei nepasiekiama socialinė taika. Teisėja
pasakoja, kad yra buvę tokių atvejų, kai šalys pateikia
prašymus skirtis, tačiau vėliau apsvarsčiusios veikiausiai spontanišką poelgį juos atsiima ar paprašo nustatyti terminą susitaikyti. „Tuomet tikrai būna smagu ir
pačiam teisėjui: juk jis irgi žmogus, – šypsosi teisėja. –
Dėl kiekvieno atvejo lyg ir stengiesi neišgyventi, tačiau šalims susitaikius, kai proceso metu pavyksta jas
įkalbėti bylą baigti taikiai, jautiesi labai gerai.“

SPRENDŽIANT ŠEIMOS GINČUS
NEGALIMA PAMIRŠTI VAIKŲ INTERESŲ
Visos pašnekovės apgailestauja, kad dažnai vaikai
priverčiami išgyventi tėvų konfliktus, sutaria ir vieningai primena: tiek laimingoje šeimoje, tiek sprendžiant
ginčą teisme tėvai turi suprasti, kad toje šeimoje yra
ne tik jiedu, bet ir vaikas, kurio poreikiai ir norai nuo
pat gimimo turi būti svarbiausi. „Tik noras susitarti
ir vaiko interesų matymas gali tapti gerų santykių pagrindu“, – teigia psichologė S. Bartkienė.
Teisėja J. Rimeikienė stebisi, kad dažniausiai vaikų
savijauta, jų interesai ir apsauga nuo tėvų ginčo daromos žalos labiau rūpi teismui ir vaikų teisių apsaugos
specialistams, o ne tėvams. „Net ir ne asocialios, gana
gerai uždirbančios, išsilavinusios poros deklaruoja rūpestį vaikais, jų gerove, tačiau iš šalies labai gerai matyti, kad vaikai ginčuose lieka kažkur nuošaly, tampa
priemonėmis pamokyti įskaudinusį buvusį sutuoktinį“, – teigia teisėja ir pabrėžia, kad dažnai keršto įrankiais vaikai tampa bylose, kuriomis jau po ištuokos
(neretu atveju net ir baigtos bendru sutuoktinių sutikimu) siekiama pakeisti jau nustatytą nepilnamečio
gyvenamąją vietą, puikiai veikusią bendravimo tvarką, išlaikymo dydį ir pan. – Tokie itin keisti atvejai
teisėjui – net ir ne psichologui – parodo, kad į tokius
ginčus įsivelia iš tiesų emociškai ne per vienus metus
iki galo neišsiskyrę žmonės.“
S. Bartkienė taip pat sako pastebėjusi, kad šeimos
bylose vaikas neretai tampa tėvų keršto įrankiu, tačiau esama ir tokių atvejų, kai vaiko griebiamasi tarsi
paguodos gelbėjimosi rato. „Taip tėvai tiesiog nori
numalšinti yrančių santykių skausmą, tiesiog arčiau
prie širdies laikyti savo vaiką, vienintelę liekančią paguodą“, – sako psichologė. Jai tenka padėti teisėjams
nustatyti, ar noras vaiką pasiimti gyventi pas save yra
nuoširdus, stipriu emociniu ryšiu ir gebėjimu pasirūpinti paremtas sprendimas, ar už vaiko slepiasi turtas,
keršto troškimas ar kokie nors kiti kėslai.

Asta Jakė

KODĖL ŠEIMOS SAVO LIKIMUS PATIKI
TEISMUI?
J. Rimeikienė teigia, kad teismui nagrinėjant ginčą
neišnagrinėtų klausimų nelieka, tačiau jai nuostabą
kelia tai, kodėl žmonės palieka savo likimus spręsti
būtent teismui. „Kaip gali teismas geriau nustatyti asmeninius santykius, ypač susijusius su bendravimu su
vaikais, nei patys žmonės? Juk tik patys tėvai puikiai
žino, kas jų vaikams geriausia, kas juos domina, kas
jiems patinka, tačiau tai palieka spręsti teismui“, – stebisi teisėja.
„Juk po kelerių metų bus visai nesvarbu, antradienį ar trečiadienį nustatyta vienam iš tėvų matytis
su vaiku. Visuomet bandau savo klientus įtikinti, kad
kai vaikas paaugs, norės laiką leisti savaip, pagal savo
grafiką, interesus: juk per prievartą mielas nebūsi. Po
kiek laiko galios tik šeimos narių sutarimai, bendravimo tvarka natūraliai keisis drauge su gyvenimo pokyčiais, – apie itin dažnai savo praktikoje pasitaikančias bylas kalba advokatė. – O taip dažnai ginčo šalys
žiūri kiekvieno kablelio, žodelio sutartyse, dėl dienos
ar valandos ir nagrinėjama ginčo teisena, o ne šalių
bendras sutarimas...“

KAIP NUSTATYTI VAIKŲ POREIKIUS?
„Reikia išeiti iš savo komforto zonos, paminti dabartinį savo suvokimą, savijautą, savo savininkišką,
egoistišką požiūrį ir į visa pažiūrėti iš šalies, iš ilgametės perspektyvos: juk ne taip svarbu, kokia bendravimo tvarka bus nustatyta teismo, svarbu, koks

A. Jakė: „Ne taip svarbu, kokia bendravimo
tvarka bus nustatyta teismo, svarbu, koks
tėvų tarpusavio bendravimas ir sutarimas bus
ateityje.“
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tarpusavio bendravimas ir sutarimas bus ateityje “, –
apie tėvų elgesio ypatumus svarsto advokatė A. Jakė
ir prisimena, kaip vienoje graudžioje byloje kartu su
klientu teko įrodinėti minimalius vaiko interesus, net
tai, kiek būrelių atžala lanko ir nori lankyti.
A. Jakė teigia pastebinti, kad net ir teisėjai kartais
remiasi minimaliais poreikiais. Ji pabrėžia Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo priimtos nutarties, nustatančios, kad minimaliųjų vaiko poreikių apibrėžtis teismų praktikoje ir nebuvo nustatyta, svarbą. Advokatė
mano, kad vaikų poreikius ir interesus reikėtų stengtis
užtikrinti ne minimaliai, o maksimaliai, kiek įmanoma
atsižvelgti į tai, ko reikia vaikui.
Teisėja J. Rimeikienė taip pat pabrėžia vaikų interesų svarbą ir kaip sudėtinga juos nustatyti. „Vaikų
poreikius tenka nustatinėti, pavyzdžiui, išlaikymo priteisimo bylose. Prieš priimdami sprendimus teisėjai
taip pat įvertina turtinę tėvų padėtį, jų sveikatos būklę
ir nemažai kitų aplinkybių“, – sako teisėja. Ji teigia,
kad paprastai bylininkai tokiose bylose atsikirtinėja,
teigia uždirbantys per mažai ar negalintys įsidarbinti tam, kad galėtų išlaikyti ar padėti išlaikyti atžalą, o
teisėjai privalo viską patikrinti ir įsitikinti, kad tėvas
(arba mama), iš kurio prašoma priteisti išlaikymą, galės kas mėnesį savo vaikui skirti tam tikrą sumą.
Teisėja priduria, kad esama ginčų ir dėl neva per
didelių vaiko poreikių. „Nors ir mėnuo mėnesiui
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Simona Bartkienė

nelygus, reikia rasti vidurkį, kuriuo ir būtų patenkinti
vaiko poreikiai: mitybos, laisvalaikio užimtumo, aprangos ir pan., – teigia ji. – Tenka aiškintis, ar iš tiesų
žmonės gauna tik mažas pajamas, neįgalumo pašalpas
ir pan. ir tikrai negali išlaikyti vaiko, ar uždarbiauja
nelegaliai.“

NUOMONIŲ RINGAS

2016 m. GRUODIS NR. 4

2013–2016 M. ŠEIMOS BYLOS LIETUVOS TEISMUOSE
Dėl santuokos
nutraukimo abiejų
sutuoktinių bendru sutikimu

2013 m. – 8 231
2014 m. – 8 029
2015 m. – 7 850
2016 m.* – 3 736

Dėl pilnamečių asmenų
globos ir rūpybos

2013 m. – 2 114
2014 m. – 2 143
2015 m. – 2 181
2016 m.* – 819

IŠNAGRINĖTA BYLŲ

2013 m. 2014 m.

Dėl išlaikymo vaikams
priteisimo

Dėl santuokos
nutraukimo dėl vieno
sutuoktinio ar abiejų
sutuoktinių kaltės

2013 m. – 3 091
2014 m. – 2 979
2015 m. – 2 677
2016 m.* – 1 330

21 957 20 965
Dėl turto, kuris
yra bendroji jungtinė
sutuoktinių nuosavybė,
padalijimo

2013 m. – 8 396
2014 m. – 7 775
2015 m. – 7 185
2016 m.* – 3 461

20 133
Dėl vaiko
gyvenamosios vietos
nustatymo

9 500

2013 m. – 3 091
2014 m. – 2 979
2015 m. – 2 677
2016 m.* – 1 330

2015 m. 2016 m.*

2013 m. – 4 185
2014 m. – 4 215
2015 m. – 4 154
2016 m.* – 2 127

* Pateikti 2016 m. pirmo pusmečio duomenys.

Dėl tėvystės
(motinystės) nustatymo

2013 m. – 1 114
2014 m. – 922
2015 m. – 826
2016 m.* – 374

19

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS

TEISMAI.LT

Lietuvos regionų bylos:
tarp atgarsių ir faktų
Kęstutis Butvydas
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene

Įvairūs Lietuvos miestai neretai apibūdinami vaizdingais epitetais, o viešumoje vis dar gajūs mitai
apie juos. Štai Palanga dažnai vadinama ne tik vasaros sostine, bet ir didžiausiu nusikaltimų centru šiltuoju metų laiku. Šiauliams ne vienus metus klijuota banditų miesto etiketė, Aukštaitijos sostine laikomas Panevėžys dėl nusikaltimų gausos buvo pramintas Lietuvos Čikaga. Kokia situacija įvairiuose šalies
regionuose šiandien? Ar šiems teiginiams vis dar yra pagrindo būti gajiems, o galbūt tai – jau tikrovės
nebeatitinkantys atgarsiai? Apie šių miestų bylų specifiką ir kitus ypatumus kalbamės su šių regionų
teismų atstovais.

P

VASAROS SOSTINĖJE POILSIAUTOJAI TURI
BŪTI ATIDŪS

Palanga – didžiausias ir populiariausias vasaros kurortas Lietuvoje. Ne paslaptis, kad kai kurie
miesto svečiai čia renkasi ne tik su poilsiu susijusias
veiklas. „Palangoje nusikaltėliai pradeda ne tik poilsiavimo, bet ir vasaros nusikaltimų sezoną“ – tokiomis ir panašiomis antraštėmis kasmet mirga vietinė spauda.
Baudžiamąsias bylas nagrinėjančios Palangos miesto
apylinkės teismo pirmininkės Ingridos Krušienės
nuomone, dažniausia nusikalstamumo priežastis
šiame kurorte yra nesaikingas alkoholio vartojimas.
„Į pajūrį žmonės atvyksta atsipalaiduoti. Ieškodami
nuotykių, pramogų ar naujų pažinčių jie vakarus leidžia kavinėse, naktiniuose klubuose, kuriuose padaugina alkoholio. Dėl to kyla konfliktai su šeimos nariais
ar nepažįstamaisiais. Neblaivūs asmenys dažniausiai
smurtauja prieš artimuosius, pažeidžia viešąją tvarką,
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sutrikdo kitų žmonių sveikatą, sugadina turtą, priešinasi pareigūnams, juos įžeidinėja. Dažnai šie nusikaltimai padaromi kilus muštynėms, susiginčijus dėl
menkavertės priežasties arba ir visai be jos. Vėliau tai
sukelia nemalonių pasekmių, dėl kurių žmonėms tenka gailėtis“, – nusikaltimų priežastis įvardijo teisėja.
Praėjusių metų vasaros sezonu (birželį–rugpjūtį) Palangoje policija užregistravo 191 nusikalstamą
veiką: daugiausia tai vagystės (82), viešosios tvarkos
pažeidimai (28), nesunkūs sveikatos sutrikdymai (22),
plėšimai. Šių metų šiltuoju sezonu nusikaltimų sumažėjo: dėl nesunkių sveikatos sutrikdymų užregistruota
13 nusikalstamų veikų, viešosios tvarkos pažeidimų,
vagysčių, kitų nusikaltimų skaičius beveik nepakito.
Pasak teisėjos, galbūt dėl lietingos vasaros, sumažėjusio poilsiautojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio srauto krito ir bendras nusikalstamumo lygis –
2016-ųjų vasarą iš viso užregistruotos 165 nusikalstamos veikos.

2016 m. GRUODIS NR. 4

Taigi nepaisant to, kad šiltuoju metų laiku šis kurortas visuomenėje piešiamas kaip vienas iš nusikalstamumo centrų, pastaraisiais metais baudžiamąsias
bylas teisme nagrinėti tenka vis rečiau. Prieš dvejus
metus teismui perduotos 109, pernai – 106, o iki
2016 m. lapkričio vidurio – 81 baudžiamoji byla. Vis
dėlto šiais metais Palangoje padaugėjo nusikaltimų,
susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis medžiagomis (2016 m. užregistruota 18 tokių nusikaltimų, 2015 m. – 2). Anot teismo pirmininkės, šį pokytį galima paaiškinti tuo, kad
Palangoje apsilanko daug jaunų žmonių, kurie, būdami vieni, neprižiūrimi tėvų, naujų pojūčių troškimą
realizuoja sveikatai kenksmingais būdais.
Kurorte įžvelgiama ir dar viena priežasčių nusikalsti tendencija – vagiliaujantys atvykėliai. Tarp
jų nemaža dalis taip pat yra jaunimas. „Vasarą poilsiautojai atvažiuoja atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdienių rūpesčių. Dažnai jie pamiršta saugoti savo
turtą. Sumažėjęs žmonių budrumas tampa lengvu
grobiu į Palangą vogti atvykusiems asmenims. Tokio
pobūdžio nusikaltimus dažniausiai daro jauni asmenys, netgi nepilnamečiai. Tokiu būdu jie įgyja pinigų
pragyventi bei pramogoms šiame mieste“, – teigė
I. Krušienė.
Sezoniškumas ne tik formuoja šio miesto teisme
nagrinėjamų bylų specifiką, tačiau sukelia ir tam tikrų
sunkumų jas nagrinėjant. „Didžioji dalis bylų dalyvių
iš kitų Lietuvos miestų, todėl teismui sudėtinga užtikrinti asmenų dalyvavimą teismo procese. Proceso
dalyviai teisinasi lėšų ir laiko stygiumi, pamiršta buvusį įvykį, jo nebesureikšmina, kiti piktinasi, kad turi
vykti į teismą kitame Lietuvos krašte. Ypač sudėtinga
sulaukti užsienyje gyvenančių asmenų, kurie į Palangą
buvo atvykę tik paatostogauti“, – apie bylų nagrinėjimo ypatumus pasakoja teisėja.
Šio kurorto ypatybės bei vyraujančios labai aukštos nekilnojamojo turto kainos lemia ir civilinių bylų
specifiką. 2016 m. ypač padaugėjo bylų dėl gyvenamųjų namų statybos pripažinimo neteisėta, statybos /
atnaujinimo / rekonstravimo leidimo panaikinimo,
įpareigojimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius
(2016 m. gautos 23 šių kategorijų civilinės bylos,
2015 m. – 5 bylos). Taip pat šiemet dažniau buvo
sprendžiami įvairūs bendraturčių ginčai (dažniausiai
susiję giminystės ryšiais) dėl nekilnojamojo turto dalių atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, turto
pripažinimo bendrąja daline, jungtine ar asmenine
nuosavybe (2016 m. gauta 14 šių kategorijų civilinių
bylų, 2015 m. – 3 bylos). Dėl nuomos sutarčių nutraukimo, įkeldinimo, iškeldinimo šiais metais gauta
12, o pernai – 5 civilinės bylos.
Teismo vadovė pažymėjo, kad civilinės bylos

I. Krušienė: „Palangoje padaugėjo nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.“
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A. Bartkus: „Šiauliuose stebima nusikalstamumo mažėjimo tendencija.“
Palangos mieste yra sudėtingos, dažniausiai su keliais
ieškinio reikalavimais, turinčios daug šalių, kurių gyvenamosios vietos yra įvairiuose Lietuvos miestuose.
Tai apsunkina bylų nagrinėjimą.

LIETUVOS ŠIAURĖJE – JAU SAUGIAU
Šiauliams ir Panevėžiui ilgą laiką buvo klijuota
banditų ir didelio nusikalstamumo miestų etiketė.
Žinomi Lietuvos humoristai vis dar nevengia pašiepti
vietinių gyventojų elgesio, kultūros. Vis dėlto Teisėjų
tarybos nario, Šiaulių apylinkės teismo pirmininko
pavaduotojo baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms Arūno Bartkaus teigimu, pastaruoju metu Šiaulių mieste stebima nusikalstamumo
mažėjimo tendencija. „Lyginant su ankstesniais metais, gana daug baudžiamųjų bylų nutraukiama dar
ikiteisminio tyrimo metu. Todėl teismą jų pasiekia
mažiau. Ryškiausias tokių bylų pavyzdys yra baudžiamosios bylos dėl smurto artimoje aplinkoje. Jose
gana dažnai įtariamas smurtautojas ir nukentėjusysis
susitaiko, todėl ir ikiteisminis tyrimas nutraukiamas.
Kur kas dažniau teismą pastaruoju metu pasiekia bylos, kuriose kaltinamasis teisiamas jau ne pirmą kartą,
todėl nebegalima jam taikyti susitaikymo ar laidavimo institutų“, – baudžiamųjų bylų specifiką aptarė
teisėjas.
Šiaulių apylinkės teisme 2016 m. daugiausia nagrinėtos bylos dėl nusikaltimų nuosavybei ir turtinėms
teisėms bei turtiniams interesams: plėšimai, sukčiavimai, vagystės, turto prievartavimas. Per 10 pirmųjų
mėnesių teismą pasiekė beveik 480 tokių baudžiamųjų bylų, iš kurių daugiausia – vagysčių.
Antroje vietoje pagal bendrą bylų skaičių išlieka
smurtinių nusikaltimų bylos. Jų teismas šiemet gavo
470. Didžioji dalis buvo baudžiamosios bylos dėl
smurto artimoje aplinkoje. „Tokia tendencija nesikeičia nuo 2011-ųjų pabaigos, kai įsigaliojo Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Minėtų nusikaltimų skaičius Šiaulių mieste ir rajone yra labai
didelis. Vien per 10 šių metų mėnesių mūsų teismą
pasiekė net 370 baudžiamųjų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje. Beveik visada smurtautojas, kartais ir
nukentėjusysis yra neblaivūs“, – vienas iš dažniausiai
gaunamų bylų apžvelgė A. Bartkus.
Teisėjo nuomone, nusikaltimų priežastys jau daug
metų išlieka tos pačios. Tai – alkoholis, socialinė
aplinka, žemas pragyvenimo lygis – kaltinamieji neturi darbo arba gauna minimalią algą, todėl ieško lengviausio kelio į geresnį gyvenimą. „Mūsų valstybėje
skiriamas didelis dėmesys nusikalstamumo prevencijai tiek švietimo įstaigose, tiek visuomenės informavimo priemonėse. Vis dėlto liūdna stebėti situaciją, kai
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D. Vaidachavičienė: „Opi problema – smurtaujantys asmenys, kurie nusikaltimus įvykdo
būdami neblaivūs.“
nusikalsta daug jaunų asmenų, tarp kurių nemaža dalis yra nepilnamečiai. Jie susigundo lengvu uždarbiu,
gaunamu pardavinėjant narkotines ir psichotropines
medžiagas“, – pasakojo A. Bartkus, pridurdamas, jog
2016 m. teisme gauta 90 bylų dėl narkotikų platinimo
ar laikymo.
Šiaulių teismo atstovas pažymėjo, kad asmenys,
kurie šiame mieste anksčiau priklausė tam tikroms
organizuotoms grupuotėms, pastaruoju metu teisiami gana retai. „Galbūt tokiai situacijai įtakos turi tai,
kad daugelis šių nusikaltėlių yra emigravę iš Lietuvos,
dalis dar atlieka laisvės atėmimo bausmes. Žinoma,
yra ir nemažai asmenų, kurie teisiami nebe pirmą kartą. Kai kurie iš jų nuosprendį išgirsta 12-ą, 16-ą ar net
20-ą sykį“, – sakė teisėjas.
Rečiau nagrinėjamos baudžiamosios bylos dėl
viešosios tvarkos pažeidimų. Šiemet Šiaulių apylinkės
teismas gavo 135 tokias bylas, dėl melagingų skambučių arba vadinamųjų „Alio, mama“ nusikaltimų gauta
apie 50, o dėl dokumentų klastojimo – 40 baudžiamųjų bylų.

ČIKAGOS LAIKAI BAIGĖSI
Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko
pavaduotoja, nagrinėjanti baudžiamąsias bylas, Daina
Vaidachavičienė, dalydamasi statistiniais duomenimis, konstatavo, kad registruotų įvykių Panevėžio
apskrityje mažėja. Vis dėlto nors tam tikri nusikaltimai padaromi kur kas rečiau (pavyzdžiui, vagystės),
kai kurių nusikalstamų veikų nepavyksta išvengti.
„Remiantis policijos duomenimis, gaunama nemažai
pranešimų apie opią visuomenės problemą – smurtaujančius asmenis. Dažniausia smurto artimoje aplinkoje priežastis – neblaivūs asmenys (apie 90 proc.
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visų smurtaujančiųjų). Taip pat gana daug sukčiaujama skambinant telefonu. Pažymėtina, kad daugėja
nusikalstamas veikas internete organizuojančių asmenų“, – teigė D. Vaidachavičienė.
Iki 2016 m. lapkričio vidurio Panevėžio miesto
apylinkės teisme gautos 1 326 baudžiamosios bylos, praėjusiais metais jų buvo 1 491. Pasak teisėjos,
šių baudžiamųjų bylų pobūdis nesiskiria nuo visoje
Lietuvoje vyraujančios specifikos, o nagrinėjamose
bylose kaltinamieji yra ne tik panevėžiečiai, bet ir gyventojai iš aplinkinių rajonų ar kitų miestų. „Per 10
šių metų mėnesių daugiausia gauta ir išnagrinėta baudžiamųjų bylų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje.
Šiais metais teisme gauta 219 bylų dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo bei
22 bylos dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Antrą
vietą užima nusikalstamos veikos dėl nusikaltimų
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Šiemet gautos 78 bylos dėl vagysčių, 14 – dėl
plėšimų, 34 – dėl sukčiavimo (tarp jų yra ir apgaulės
telefoniniais skambučiais bylų). Dėl viešosios tvarkos
pažeidimų gauta 31, o su narkotinių medžiagų įsigijimu ir platinimu susijusių nusikaltimų – 28 bylos“, –
dažniausiai nagrinėjamas baudžiamąsias bylas įvardijo teisėja.
Panevėžio miesto apylinkės teisme kitokia situacija dėl civilinių bylų. Šio teismo pirmininko pavaduotojas, nagrinėjantis civilines bylas, Vygintas Mažuika
atkreipė dėmesį į tai, kad išnagrinėjamų civilinių bylų
skaičius nemažėja, nors Panevėžyje ryški gyventojų
mažėjimo tendencija. Pasak teisėjo, jų teisme daugiausia bylų dėl skolų priteisimo, taip pat ir dėl komunalinių mokesčių, negrąžintų vartojimo kreditų.
„Nemažai bylų ir dėl šeimos, paveldėjimo teisinių
santykių. Teisme daugėja fizinių asmenų bankroto
bylų (2015 m. jų išnagrinėta 7, o šiemet iki lapkričio
vidurio užregistruota jau 15 tokių bylų). Dažniau tenka nagrinėti ir bylas dėl antstolių veiksmų“, – civilines
bylas apžvelgė V. Mažuika.
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Teismams – po 2,33 euro
per mėnesį iš kiekvieno
Diana Labokaitė
Kauno apygardos teismo teisėja

Kai skaitysite šį tekstą, Seimas jau bus patvirtinęs (tikėkimės) 2017 m. valstybės biudžetą. Iš Biudžeto
sandaros įstatymo projekto matyti, kad visiems teismams (neskaičiuojant Konstitucinio Teismo) ketinama skirti 68 086 tūkst. eurų. Jeigu dar pridėtume išlaidas Nacionalinei teismų administracijai (11 659
tūkst. eurų), tai sudarytų iš viso 79 745 tūkst. eurų. Nors biudžeto projektas smarkiai kritikuojamas ir
naujos valdžios ketinamas keisti, tačiau mažai tikėtina, kad išlaidų dalis, tenkanti teismams, bus sumažinta arba padidinta. Mažinti nėra kaip, o didinti – trūksta politinės valios.

B

Bendros Lietuvos valstybės biudžeto išlaidos
2017 m. sudaro 9 059 544 tūkst. eurų. Vadinasi, teismų kartu su NTA išlaidos bendroje valstybės išlaidų
masėje sudaro 0,88 proc., t. y. mažiau negu vieną procentą nuo visų valstybės išlaidų. Palyginimui, suplanuotos išlaidos ekonomikai – 2 312,1 mln. eurų, arba
25,52 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms –
1 575,1 mln. eurų, arba 17,39 proc., švietimo sistemai – 1 285,3 mln. eurų, arba 14,19 proc., socialinei
apsaugai – 1 226,1 mln. eurų ir t. t.
Mūsų biudžeto projekte išlaidos nėra nurodomos per bendrąjį vidaus produktą, išskyrus tik išlaidas krašto apsaugai, nors kitų valstybių biudžetai
sudaromi visas išlaidas susiejant su BVP, kuris yra
12 850,83 euro vienam šalies gyventojui. Statistikos
departamento duomenimis, Lietuvoje yra 2 856 350
gyventojų (2016 m. lapkričio duomenys). Seimo aiškinamajame rašte nurodoma, kad 2017 m. valstybės
biudžeto projekte planuojami asignavimai krašto apsaugai sudaro 1,8 proc. nuo BVP, t. y. 0,3 proc. punkto daugiau, lyginant su 2016 m. Skaičiuojant pagal
gyventojų skaičių 2016 m. lapkritį, išeitų net 1,9 proc.
nuo BVP (paradoksalu, bet ačiū emigrantams).

Atitinkamai perskaičiavus teismų (kartu su NTA)
skiriamus biudžeto asignavimus pagal bendrąjį vidaus
produktą išeitų, kad teismams skiriama 0,22 proc.
nuo BVP.
Vienam šalies gyventojui teismai kainuoja
27,92 euro per metus, arba 2,33 euro per mėnesį.
Palyginimui, Liuksemburge vienam šalies gyventojui teismai kainuoja 180 eurų per metus, Jungtinėje
Karalystėje – 150 eurų per metus, Vokietijoje – 142
eurus per metus, Prancūzijoje – 76 eurus per metus,
net Latvijoje – 43 eurus per metus.
Kai teismai pareikalauja didesnio finansavimo,
interneto komentatoriai pradeda rašyti apie prastą
pensininkų padėtį. Ar korektiška lyginti teismus su
pensininkų armija? Lietuvoje yra 912,3 tūkst. pensijų gavėjų, kurių pensijoms išleidžiama 2 557,8 mln.
eurų. Šios išlaidos yra iš atskiro valstybinio socialinio draudimo biudžeto. Galima teigti, kad pensijoms
kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus išleidžia po

Vienam šalies gyventojui teismai kainuoja
27,92 euro per metus ( Jungtinėje Karalystėje –
150 eurų, Latvijoje – 43 eurų).
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895,5 euro, arba po 74,63 euro per mėnesį.
Net jeigu teismai apskritai nebūtų finansuojami
ir kiekvienas Lietuvos gyventojas savo 2,33 euro per
mėnesį, kurie skiriami teismams, atiduotų pensininkams, tai pensijoms būtų skiriama po 76,96 euro per
mėnesį. Vidutiniškai pensija padidėtų 7 eurais vienam
asmeniui per mėnesį. Ar pensininkų situacija iš esmės pagerėtų padidinus pensiją 7 eurais per mėnesį?
Neužtektų net bilietui į kiną ar teatrą. Tačiau teismų
neliktų apskritai.
Šalyje yra 778 teisėjai. Teisėjo vidutinis atlyginimas yra nuo 2 285 eurų (Lietuvos Aukščiausiajame
Teisme) iki 1 641 euro (apylinkės teisme; čia nurodomas į rankas mokamas atlyginimas). Vidutinis atlyginimas šalies ūkyje yra 600,8 euro (mokamas į rankas).
Taigi teisėjo atlyginimas sudaro vidutiniškai 3 vidutinius šalies ūkio atlyginimus ir yra vienas iš žemiausių Europoje, kaip, beje, ir vidutinis bei minimalus
atlyginimas.
Pagal Eurojustice Scoreboard (Europos teisingumo
švieslentė) ir CEPEJ (Europos efektyvaus teisingumo komisija) duomenis, Lietuvos valstybės skiriami
asignavimai teismams yra vieni iš mažiausių, nurodoma, kad mažiau skiria tik Bulgarija (skaičiuojant skiriamą sumą, tenkančią vienam gyventojui). Panašus
teismų finansavimo lygmuo yra Rumunijoje, Kipre.
Lietuvos teismuose per metus išnagrinėjama apie
315 358 bylas (kartu sudėjus civilines, baudžiamąsias ir
administracines). Pagal bendrą finansavimo sumą išeitų, kad viena byla vidutiniškai kainuoja 252,87 euro.
Palyginimui, Olandijoje, kur teismų finansavimas
95 proc. priklausomas nuo gaunamų bylų skaičiaus,
bylos skirstomos į kategorijas (10 kategorijų, kai
Teismų taryba prašo finansavimo iš Teisingumo ministerijos, ir 53 kategorijos, kai Teismų taryba skirsto
finansavimą teismams) ir bylų kainos yra nuo 140 eurų
už paprastą bylą subapylinkės teisme, 894 eurų už civilinę bylą ir 874 eurų už baudžiamąją bylą apylinkės

Lietuvos valstybės skiriamas finansavimas
teismams yra vienas iš mažiausių Europoje –
mažiau skiria tik Bulgarija.
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teisme iki 3 615 eurų už civilinę bylą Apeliaciniame
teisme. Finansavimas teismams nustatomas trejų
metų laikotarpiui, todėl teismai suinteresuoti bylas nagrinėti ekonomiškai, taupyti lėšas. Pavyzdžiui,
2011–2013 m. teismams Olandijoje buvo skiriama
po 950 mln. eurų per metus. Gaudami tokio masto
finansavimą, olandai dar tik ketina diegti elektroninę
bylos nagrinėjimo sistemą. Lietuvoje skelbiamės jau
perėję prie bylų nagrinėjimo elektronine forma.
Europos teismų tarybų tinklas 2015–2016 m.
analizavo teismų finansavimo principus. Kaip sakė
Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Laima Garnelienė,
buvusi tinklo darbo grupės narė ir kuratorė, nustatyta, kad vienas iš tinkamo finansavimo principų yra į
asignavimų planavimo ir skyrimo procesą įtraukti
teismų savivaldos organą (jeigu toks yra) arba teismus.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Lietuvoje šio principo
laikomasi, nes teismai paskaičiuoja jiems reikalingą
finansavimą (tačiau vadovaujasi Vyriausybės nustatytais darbo užmokesčio dydžiais), o galutinis biudžeto projektas teikiamas Teisėjų tarybai pastaboms
pareikšti (nors Taryba pareiškia pastabas, tačiau į jas
paprastai neatsižvelgiama). Galiausiai asignavimai
skiriami ne pagal Teisėjų tarybos pastabas, o pagal
Seimo suplanuotą ir patvirtintą biudžetą.
L. Garnelienė pažymėjo, kad iki šiol lieka neišspręstas teismų, teisėjų saugumo užtikrinimo finansavimo klausimas. Galime kalbėti tik apie dalinį šio
klausimo sprendimą panaudojant lėšas iš tarptautinių
projektų (pavyzdžiui, iš Norvegijos teikiamos paramos pagal projektą „Norway grants“). Teismų saugumui užtikrinti lėšos skiriamos policijai, tačiau policija,
kuri yra asignavimų gavėjas, šias lėšas ir naudoja savo
nuožiūra. Teismai gali tik prašyti policijos apsaugos
esant neatidėliotinam reikalui.
O ką kalbėti apie 300 eurų uždirbančias teismo
posėdžių sekretores, kurios darbą teisme neretai keičia į prekių skaičiavimą prekybos centruose, arba teismų posėdžių sales, kuriose kvėpuojame vieni kitiems
į nugaras ir jaučiamės lyg šprotai skardinėse.
Taip ir gyvename
*Rengiant apžvalgą naudoti šie šaltiniai: www.finmin.lrv, www.ec.europa.eu,
www.teismai.lt, www.osp.stat.gov.lt, www.rechtspraak.nl
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Iš teisėjų atsiminimų:

linksmiausios ir keisčiausios bylos
Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vyriausioji specialistė
Vaida Bytautė
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Teisėjo profesija, viena vertus, yra gana aiški ir suprantama – teisėjai valstybės vardu priima
sprendimus, klauso įstatymo raidės, yra griežti, nepriklausomi, o jų sprendimai dažnai nulemia daugelio
žmonių likimus. Kita vertus, jų darbe pasitaiko nestandartinių gyvenimiškų atvejų, kai susiklosčiusios
aplinkybės ar sutikti įdomūs žmonės palieka pėdsaką jų pačių atsiminimuose. Todėl šiandien buvę ir
esami teisėjai žurnalo skaitytojams sutiko atskleisti, kas jų darbe labiausiai įsiminė, kokios situacijos ar
bylos buvo sunkiausios, rimčiausios, o gal – linksmiausios ir keisčiausios.

B

Buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas Stasys Gudynas, šiuo metu jau išėjęs
į užtarnautą poilsį, pasidalijo savo prisiminimais, kurių per beveik keturiasdešimt darbo metų, dirbdamas
Kėdainių, Utenos, Trakų, Lietuvos Aukščiausiajame
ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teismuose, sukaupė gana nemažai. Šiandien sunku įsivaizduoti, jog tuomet, prieš keturiasdešimt metų, kaip pasakoja S. Gudynas, teisėjai buvo renkami penkerių metų
kadencijai taip, kaip šiuo metu renkami savivaldybių
tarybų nariai ar rajonų merai. Laikui bėgant, reikalavimai teisėjams keitėsi, kito ir jų skyrimo tvarka.
Ryškiausi prisiminimai teisėjui S. Gudynui yra išlikę iš pirmųjų jo, kaip teisėjo, darbo metų. Tai natūralu – naujos pareigos, nauja atsakomybė, kiekvienas
žmogus svarbiausias, o kiekviena nauja byla išskirtinė ir tam tikras iššūkis, sprendžiant keliamus ginčus. Teisėjas sako, kad pirmuosius penkerius metus
kiekvieną bylą atsimindavo, kiekvieną faktą nešiojosi mintyse ir tik vėliau išmoko įsigilinti į naują bylą,

negalvodamas apie jau anksčiau išnagrinėtąsias. Anot
S. Gudyno, „prieš kiekvieną naują bylą turėdavau iškratyti senos bylos faktus iš galvos“.
Kaip labiausiai įsiminusį atvejį, teisėjas S. Gudynas
papasakojo istoriją apie vieną vyresnio amžiaus moterį, ieškojusią teisme teisybės dėl jai nesumokėtų 60
kapeikų.
„Tarybų Sąjungos laikais su tokiu klausimu visų
pirma reikėdavo kreiptis į darbo ginčų komisiją, tuomet į profsąjungos vietos komitetą ir tik tada į teismą.
O šis konkretus atvejis vyko maždaug 1972 m., kai
dirbau Kėdainių r. apylinkės teismo teisėju. Tai buvo
mano pirmoji teisėjo kadencija ir antrieji ar tretieji
darbo metai. Tuo metu gydytojo pavaduotojas buvo
profsąjungos pirmininkas ir rajone žinomas žmogus.
Taigi paskambinęs jam paklausiau, kodėl seną žmogų dėl 60 kapeikų varinėja... Man atsakė, kad ji nori
laimėti ir teisme įrodyti savo tiesą. Tada aš, būdamas
jaunas teisėjas, išsiėmiau rublį ir sakau: „Močiute, paimkit rublį ir nevarkit, jūs kiek vargo turėsit iš to.“ O
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ji pakėlė galvą į mane, smerkiančiu žvilgsniu pažiūrėjo ir sako: „O aš ne ubagė, man išmaldos nereikia, aš
savo ieškau.“
Teisėjo S. Gudyno darbe būta ir ne tokių spalvingų istorijų. Teisėjui teko susidurti su bandymais kištis
į jo darbą, nurodymais, kaip reikėtų teisingai išspręsti
ginčus, ketinimais teismą padaryti valdžios įrankiu.
„Sulaukiau skambučio telefonu. Prisistatė gana
įsakmiu tonu ir pasakė: šiandien vieną tokią bylą nagrinėsit, tai jūs tą atsakovą iškelkit iš buto. Atsakiau,
kad alimentų byloje negalima tokio klausimo spręsti.
Norint tokį klausimą spręsti, reikia atskirai kreiptis,
pateikti ieškinio pagrindą, kokiu pagrindu iškeldinti,
ir nurodyti kitas reikiamas aplinkybes. Kaip negalima, sako, čia viskas galima, jūs viską galit... Tuomet
aš labai trumpai atsakiau, kad čia taip negalima.
Jeigu jūs galit, tai taip ir darykit, o aš taip nedarysiu.
Pasirodo, tai buvo partijos komiteto trečioji sekretorė. Supratau, kad ji labai užsirūstino. Vėliau, kadencijai einant į pabaigą, netgi vyko teismo veiklos patikrinimas, ieškota kokių nors trūkumų, kad galėtų mane
iškelti į kitą rajoną, tačiau nieko blogo negalėjo rasti.
Tik vėliau sužinojau, kad netikau, nes nenorėjau valdžios nurodymų klausyti.“
Paklausus, ar yra tekę teismo posėdžių salėje
susidurti su neeiliniais atvejais, keistu teisiamųjų elgesiu, teisėjas prisiminė dar vieną įdomią istoriją:
„Prisimenu vieną atvejį, kai tarybiniais laikais nagrinėjome čigonės bylą. Pagal nusikaltimų skaičių ją jau
reikėjo pripažinti pavojinga recidyviste ir jai grėsė sėsti į kalėjimą, į moterų griežtojo režimo koloniją. To ji
baisiai bijojo. Galų gale teismas nepripažino jos itin
pavojinga, paskyrė laisvės atėmimo bausmę bendrojo
režimo kolonijoje. Tuomet ta čigonė pradėjo dėkoti.
Tais laikais prieš posėdį reikėdavo griežtai apieškoti
žmogų, kad neturėtų kokių daiktų. Taigi posėdžiui
pasibaigus ji išsitraukė didelį žiogelį ir sako: „Jei būtumėt mane pripažinę recidyviste, čia pat būčiau išsidūrusi antrą akį (vienos jau neturėjo), nes man jau
gyvenimas nebūtų perspektyvus.“ Ji, manau, tikrai
galėjo tai padaryti.“
Į klausimą, ar yra tekę susidurti su nepagarba teisėjui, S. Gudynas atsakė, jog atvirkščiai – visuomet
jautęs pagarbą, netgi dirbdamas Kėdainiuose, kur
smulkių nusikaltimų būdavo nemažai. Net ir tie asmenys, kurie buvo pagarsėję kaip nuolat teisiami už
įvairias veikas, gavę nuosprendį sakydavo, kad teisėjas
nesurašys to, ko teisiamasis nepadaręs. Ir gerbdavo
S. Gudyną už griežtumą ir teisybę, nes teisėjas visuomet laikėsi įstatymo raidės sprendimuose ir tvarkos
teismo posėdžių salėse.
Žinoma, sunkiausia teisėjui būdavo nagrinėti
sunkių nusikaltimų bylas, nužudymo atvejus. Pasak
S. Gudyno, tokios bylos visuomet sukrečia, įsimena,
ypač jei susijusios su vaikais, jų likimu, netekus vieno
ar sprendžiant kito iš tėvų likimą. Todėl šiandien belieka tik stebėtis, kad nusikaltimų skaičius Lietuvoje
nemažėja, o socialinės problemos gilėja. Tai jaudina,
tačiau reikia tikėtis, kad jaunieji teisėjai kolegos ir
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toliau tęs teismų misiją – teisingai spręsti kilusius ginčus, apginti nekaltuosius, rasti pusiausvyrą tarp tiesos
ir teisingumo.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Algis
Norkūnas, dirbantis teismų sistemoje beveik dvidešimt penkerius metus, prisiminė atmintin įstrigusią
nužudymo bylą, kurioje liudijo labai aukšto rango pareigūno, Lietuvoje gerai žinomo politiko, žentas.
„Kalba eina apie 1992–1994 metus, kai nužudymo bylas nagrinėdavo ir apylinkių teismai, – pasakoja
teisėjas. – Tuo metu dirbau Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėju. Šį nusikaltimą padaręs asmuo
buvo įdomus ,,veikėjas“, tačiau ne ką mažiau įdomus
buvo ir vienas iš nukentėjusiųjų. Jis – aukšto rango
politiko žentas, kuris, kaip ir kiti nukentėjusieji, buvo
pakviesti atvykti į teismą. Tačiau į posėdį jis neatvyko ir už tai jam buvo paskirta 1 000 talonų bauda. Į
kitą posėdį jis atvyko, tačiau pasiaiškinti dėl baudos
paskyrimo atėjo ne pats, o jo asmeninis vairuotojas.
Jis, priėjęs prie protokolą rašančios ir nuo didelio darbo krūvio galvos nepakeliančios posėdžių sekretorės,
paklausė, ar žino, kokiam žmogui išrašė baudą. Ši pažiūrėjo į jį pro akinių viršų ir ramiai, nenutraukdama
rašymo, atsakė:
– O ką, neturi iš ko sumokėti?
Po šio posėdžių sekretorės atsakymo neliko vietos tolesniam ginčui. Į teisėją dėl baudos panaikinimo niekas nesikreipė. Teismo įpareigojimų nevykdęs
žinomo politiko žentas baudą netrukus sumokėjo.“
Teisėjui A. Norkūnui toje pačioje byloje įstrigo
ir dar vienas epizodas. Teisiamajame posėdyje buvo
peržiūrimas teisiamojo apklausos prokuratūroje
vaizdo įrašas, kuriame matyti įtariamasis, prokuroras ir advokatas. Teisiamasis posėdžio metu sako:
„Teisėjau, atkreipkite dėmesį, kokią poziciją pasirinko
gynyba.“ Ir ką gi. Teisėjas įdėmiau pažiūrėjęs į ekraną
aiškiai pamatė, jog vyresnio amžiaus advokatas, užuot
klausęsis, akivaizdžiai miega.
Buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Rimantas Baumilas, prieš kelerius metus baigęs
teisėjo karjerą, pasidalijo, kaip jis pats sako, pamokančia istorija. Posėdyje buvo nagrinėjama civilinė
byla – bendrasavininkiai negalėjo pasidalyti kiemo.
„Bandžiau juos sutaikyti, kad gražiuoju pasidalytų,
tačiau viena iš proceso šalių, kuri buvo aršiai nusiteikusi, siekė įrodyti, jog tik teismas turi jiems padalyti
kiemą. Kai pasakiau, kad teismas gali priimti ir nepalankų sprendimą, jie atsakė, kad kreipsis į aukštesnės
instancijos teismą. Pridūriau, kad ir kiti teismai gali
priimti jiems nepalankų sprendimą. Tuomet viena iš
atstovių pareiškė, kad ,,pasiims terbą ir eis elgetauti“. Aš atsakiau, jog tai yra jų valia. Kitą dieną iš jų
gavome skundą, kad teisėjas posėdžio metu pasiuntė
vieną iš šalių elgetauti. Moralas toks, kad šiuo atveju
man verčiau reikėjo patylėti.“

LAISVALAIKIS
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Teisininkė ištvermę ugdo
čiuoždama ledu
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

P

Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vedėja Lina Griškevič kelis kartus per savaitę
po darbo skuba į intensyvias suaugusiųjų dailiojo čiuožimo treniruotes sostinės ledo arenoje. Prieš
10 metų atrastas energingas pomėgis atvėrė kelius į tarptautines dailiojo čiuožimo mėgėjų varžybas,
praplėtė pažinčių ratą visame pasaulyje ir tapo geriausia poilsio forma.
Pirmą kartą ant ledo Lina užlipo dar studijuodama Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Į ledo areną
tąkart, prieš daugiau nei 10 metų, ją pakvietė draugai.
„Maniau, tai bus tiesiog smagi žiemos pramoga,
tačiau čiuožimas ledu taip įtraukė, kad vos po kelių
bandymų užsirašiau į suaugusiųjų dailiojo čiuožimo
treniruotes pas profesionalią trenerę“, – pasakoja
L. Griškevič.
Pašnekovė su šypsena prisimena, kai pirmą kartą
nulipus nuo ledo apėmė jausmas, lyg būtų be kojų.
„Nusiaviau pačiūžas ir sustingau“, – sako ji. Šiandien
Lina ant ledo laisvai atlieka įvairias šios sporto šakos
figūras: šuolius ir suktukus, dalyvauja tarptautinėse
dailiojo čiuožimo mėgėjų varžybose.
„Ar sudėtinga išmokti čiuožti?“ – klausiu. „Iš
pradžių mokaisi čiuožti paprastai į priekį (čiuožėjų
žargonu tai vadinama „eglute“) ir atgal. Tada bandai
ant išorinės ir (arba) vidinės briaunų čiuožti lankus,
atlikti įvairius nesudėtingus žingsnelius. Pirmasis etapas mokantis suktukų – suktis iš vietos ant dviejų
kojų. Toliau eina paprastas ir atbulinis suktukai, įvairūs šuoliai ir kt.“, – pradinį čiuožėjo ledu elementų
rinkinį vardija L. Griškevič, pridurdama, jog kol kas
sunkiausias suktukas „kregždutė“ (angl. Camel Spin),
kuris vis dar laukia ateityje.
Lina Griškevič
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Norint išmokti čiuožti ledu, reikia kūnu perprasti dinamikos, masės, greičio, inercijos ir kitus
fizikos dėsnius.
ANT LEDO – FIZIKOS DĖSNIAI
Pasak Linos, profesionalų varžybose privaloma
atlikti tam tikrą skaičių elementų (šuolių, suktukų ir
pan.), kurie vertinami keliais lygiais, todėl, be muzikos kūrinio interpretacijos ir išraiškos, profesionalus
čiuožėjas varžybų metu turi atlikti ir daug sudėtingų
elementų. Vienas svarbiausių – šuoliai. Atlikdami
šuolius čiuožėjai pašoka nuo ledo aukštyn, kelis kartus greitai apsisuka ore ir viena koja nusileidžia ant
ledo.
Kitas būtinas dailiojo čiuožimo elementas – suktukas. L. Griškevič pasakoja, kad suktuko pavadinimas priklauso nuo čiuožėjo kūno padėties sukantis,
pvz., tiesiai (angl. Scratch Spin), pritūpus (angl. Sit
Spin), „kregždute“ (angl. Camel Spin). Atlikdamas suktuką čiuožėjas turi išlaikyti sukimosi centrą ir ašį. Gali
būti atliekami pavieniai suktukai ir jų kombinacijos,
pakeičiant koją ir (arba) kūno padėtį.
„Norint išmokti čiuožti ledu, reikia kūnu perprasti dinamikos, masės, greičio, inercijos ir kitus fizikos
dėsnius“, – sako L. Griškevič.
Geriausias pavyzdys – paprastas suktukas.
„Pirmiausia kaire koja turi daryti išorinį lanką, tarsi „įvažiuoti“. Pradėjus suktis ir pasirinkus pradinį
greitį, reikia grupuoti kojas ir tam tikru momentu –
rankas. O ant ledo statant dešinę koją svarbiausia užduotimi tampa išlaikyti kūno balansą. Argi ne
fizika?“ – juokiasi ji.

KRISTI NEBIJO
Traumos šiame sporte teisininkės negąsdina. Net
prieš kelerius metus patirtas kojos lūžis nesumažino
noro apsiauti pačiūžas ir vėl lipti ant ledo.
„Čiuožėjai mėgsta pajuokauti, kad jei treniruotės
metu nė karto nenukritai, vadinasi, ji praėjo veltui, –
šypsosi L. Griškevič. – Kristi nebijau. Turi išmokti
įveikti šią baimę, nes kritimų neišvengsi, jei nori tobulėti. Išmokęs vieną elementą ar kombinaciją, imi
mokytis vis sudėtingesnių.“
Pašnekovė pastebi, kad dauguma dailiojo čiuožimo atstovų yra savotiški perfekcionistai – aukštus
veiklos standartus turintys žmonės. „Kai čiuoždamas
nukrenti, turi rasti viduje jėgų stotis ir kitą kartą padaryti geriau. Mokytis tol, kol pavyks. Pasak mano trenerės, neturėdamas bent lašelio perfekcionizmo ant
ledo ilgai neužsibūtų“, – sako pašnekovė.
Šiame sporte reikalinga ir ištvermė bei fizinis pasirengimas, kurie tuo pačiu metu turi derėti su lankstumu bei elegancija. Lina pasakoja, jog ruošiantis varžyboms naudojami specialūs pratimų deriniai, kurie
padeda išlaikyti tempą ir neprarasti jėgų viso pasirodymo metu.
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Anot L. Griškevič, čiuožimas ledu labai gerai
pravėdina smegenis. „Po darbo dienos ne tik pakeiti
aplinką, bet ir mąstymą. O mokydamasis naujų elementų ugdai ištvermę ir charakterio tvirtybę“, – apibendrina teisininkė.

TURI PLANŲ
„Kaip vyksta pasirengimas dailiojo čiuožimo mėgėjų varžyboms?“ – klausiu Linos.
Pasak čiuožėjos, ruoštis pradedama nuo muzikos
pasirinkimo. Pasirodymams leidžiama naudoti tiek
instrumentinės muzikos kūrinius, tiek muzikos kūrinius su žodžiais.
Pasirinkus muziką, su treneriu kuriama programa
(pvz., elementų, šuolių, suktukų išdėstymas, perėjimai
ir kt.). Tada ji papildoma choreografijos elementais.
Programą iš pradžių lengviau mokytis čiuožti dalimis,
vėliau jas sujungiant į vieną pasirodymą. Anot Linos,
varžybų programa – komandinis kūrybinis darbas.
Pirmą kartą mėgėjų varžybose 2010 m. Rygoje
L. Griškevič dalyvavo su kompozitoriaus Ernesto
Cartazar‘o kūriniu „El vida es bella“ – iš jų grįžo užėmusi garbingą trečią vietą.
„Pristatant programą labai svarbu įveikti žiūrovų
baimę. Buvau įsitikinusi, kad jos neturiu. Klydau, –
atvirauja Lina. – Teko rimtai padirbėti su savimi ir
tinkamai pasiruošti profesionaliam pasirodymui ant
ledo.“
Vienas didžiausių čiuožėjos iššūkių – sudalyvauti Tarptautinės čiuožimo sąjungos organizuojamose
varžybose dailiojo čiuožimo mėgėjams. „Kartą per
metus Vokietijoje, Oberstdorfe, vyksta varžybos mėgėjams nuo 28 metų iš viso pasaulio. Jose dalyvauja
net 70-mečiai čiuožėjai! Galvoje jau sukasi mintys
apie pasirodymą šiose varžybose“, – artimiausiais
planais pasidalijo teisininkė.

SURADO BENDRAMINČIŲ
Lina ne tik čiuožia ledu, bet ir lanko klasikinio
baleto pagrindus suaugusiesiems. „Choreografija yra
bet kokių šokių pagrindas, – sako čiuožėja. – Ji padeda išmokti kontroliuoti kūno judesius, gerina pusiausvyrą, laikyseną.“
Kasmet L. Griškevič stengiasi nuvažiuoti į tarptautines dailiojo čiuožimo stovyklas. Pastaraisiais metais lankėsi Prancūzijoje ir Italijoje.
„Važinėdama į stovyklas susipažinau su žmonėmis
iš Australijos, Japonijos, Vokietijos, Švedijos ir kitų
šalių. Ten sutikau įvairiausių profesijų atstovų (nuo
finansų analitikų iki menininkų), taip pat pasirinkusių
dailųjį čiuožimą. Aktyviai bendraujame socialiniuose tinkluose, dalijamės patarimais. Smagu, kad šiame
sporte sutikti žmonės tapo artimais draugais. Sutapo
ne tik pomėgis, bet ir vertybės, požiūris į gyvenimą.“

DIENA
SU TEISĖJU 2016
Lapkritį kino teatrą užplūdo būrys
teisėjų bei šalies universitetų teisės ir žurnalistikos
studentų – daugiau nei šimto svečių sulaukusiame
finaliniame projekto „Diena su teisėju 2016“ renginyje
išrinkti ir apdovanoti kūrybiškiausi
projekto dalyvių videoklipai!
Iš viso projekte „Diena su teisėju 2016“
70 didžiųjų šalies universitetų teisės ir
žurnalistikos studentų apsilankė 17-oje
šalies teismų ir susitiko su pusšimčiu
šalies teisėjų.
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Kyla klausimų?
Nuo šiol portalu e.teismas.lt naudokis paprasčiau!
Informaciniai filmukai padės tau atsakyti į šiuos klausimus
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Kaip prisijungti
prie portalo
e.teismas.lt?

Kaip apmokėti
žyminį mokestį
internetu?

Kaip sukurti
dokumentą internetu
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Kaip siunčiant
dokumentą
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mediaciją?
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