




1

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

Egidijus Laužikas: „Teisėjų taryba turi aiškias 
perspektyvas, kuriuose teismuose artimoje ateityje reikia 

gerinti bylų nagrinėjimo ir teisėjų darbo sąlygas“

Gediminas Sagatys: „Jei advokatas dėl kokių 
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klientui jo realią teisinę padėtį ir šansus, nesupažindins 
su gresiančiomis rizikomis, vėliau, sulaukus 
nepalankaus teismo sprendimo, jam bus itin 
sunku pripažinti savo kaltę. Žmogiškoji 
prigimtis vers ieškoti kitų „kaltininkų“

TURINYS

Redaktoriaus žodis

AKTUALUSIS INTERVIU
Interviu su Teisėjų tarybos pirmininku 
Egidijumi Laužiku: teismų laukia permainos

Geriausiu metų dėstytoju išrinktas teisėjas
Armanas Abramavičius: „Populiarus 
sprendimas ne visada yra teisingas“

NUOMONIŲ RINGAS
Teisėjas ir advokatas – vienos teisingumo
mašinos sudėtinės dalys

Elektroninė byla: kokia nauda teismo klientui?

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS
Prekyba ginklais. Skamba grėsmingai?

Teisėjo padėjėjas – teisėjo dešinioji ranka

TEISINIS ŠVIETIMAS
Teisės principai yra teisės „griaučiai“

LAISVALAIKIS
Europą pažino keliaudamas motociklu

2

3

7

9

14

18
20

23

26

AKTUALUSIS INTERVIU

NUOMONIŲ RINGAS



2

MMetų pradžioje Pasvalio teisme įsiplieskė, deja, jau 
eiliniu pavadintas Lietuvos teismų sistemos skandalas 
– pasirodo, kelios dešimtys bylų tame teisme buvo 
tiesiog nenagrinėjamos kone nuo 2011 m., o kai ku-
rios bylos kompiuterinėje sistemoje buvo tik pažymė-
tos kaip išnagrinėtos, nors iš tikrųjų jokių nutarčių ar 
sprendimų nebuvo priimta. Taip darę teisėjai, jų tei-
gimu, turėjo sveikatos ir asmeninių problemų, kurios 
trukdė dirbti. Tačiau ar tuo pačiu nebuvo ir sisteminių 
priežasčių? Tuo metu, kai didžiųjų miestų teisėjai iš 
visų jėgų didino bylų nagrinėjimo tempą per mėnesį 
išnagrinėdami po 100 ir daugiau bylų, kai 2012–2013 
m. Lietuvos teismai pagal civilinių ir komercinių bylų 
nagrinėjimo trukmę užėmė pirmąsias vietas tarp Eu-
ropos Sąjungos teismų, kai tapome už tai gerbiami ir 
giriami tarptautiniuose teisėjų renginiuose, pasirodo, 
mažųjų miestelių teisėjai šiose lenktynėse net neketi-
no dalyvauti. Gal niekas nepakvietė? 

Daugelio mažųjų teismų teisėjų darbo krūviai jau 
daug metų du tris kartus mažesni negu didžiuosiuose 
miestuose, teismų klientai – ir įstaigos, ir verslinin-
kai, ir gyventojai – gerai pažįsta teisėjus, nenori jo-
kių tarpusavio konfliktų, nes visi gyvena šalia vienas 
kito, kasdien susitinka (baseine ir bažnyčioje), būtų 
negražu labai domėtis ar tuo labiau skųstis, kad ieš-
kinį teismui įteikė prieš metus, tačiau jokios žinios iš 
teismo nesulaukia... Neįsivaizduoju tokio proceso da-
lyvio elgesio nei Vilniuje, nei Kaune, nei Panevėžyje. 
Pabandyk nors vieną dieną pavėluoti priimti laikinųjų 
apsaugos priemonių nutartį ar paskelbti sprendimą 
– nedelsiant bus skambinama, klausiama, raginama, 
skundžiama.

Dar 2013 m. Teisėjų taryba parengė teismų refor-
mos koncepciją ir jai įgyvendinti reikalingų įstatymų 
projektus. Tais projektais sakėme: reikia sustambinti 
teismus, teismų sistemoje negali būti „provincijos“ 
(mažų, nesudėtingus vietinius ginčus sprendžiančių, 
vieną kitą painesnę bylą tegaunančių, todėl ilgainiui 
intensyviai dirbti atprantančių) ir „ne provincijos“ 

(beprotišku tempu dirbančių, nuo darbo krūvio dūs-
tančių, gausybę įvairaus pobūdžio, neretai itin sudė-
tingus ginčus narpliojančių) apylinkių teismų. 

Sistema yra viena ir ji turi būti ne fragmentuota 
(su atskiromis „kunigaikštystėmis“), o vieninga, toly-
giai paskirstant krūvius, sudarant prielaidas teisėjams 
nepriklausomai nuo jų darbo vietos nagrinėti įvairius 
ginčus, neprarandant kvalifikacijos. Elektroninė bylų 
tvarkymo sistema leidžia rašytine tvarka išnagrinėti 
bylą bet kuriame šalies teisme, net ir toliausiame nuo 
pareiškimo padavimo vietos.

Nepaisant pasipriešinimo, nesėkmingų diskusijų, 
akademikų kritikos, Pasvalio skandalas išjudino pro-
cesą ir akivaizdžiai parodė, kad problema sisteminė 
– vien raginimais ir susirinkimais jos neišspręsi. At-
rodo, kad pagaliau pavyko teisėjų savivaldos poziciją 
suderinti su Teisingumo ministerija ir tikėtis, kad pro-
jektai atsidurs Seime. Manykime, kad keleto kolegų 
nemaloni karjeros pabaiga išjudins seniai reikalingus 
pokyčius.

Diana Labokaitė

REDAKTORIAUS ŽODIS

KOVAS, 2015

Redaktoriaus
žodis

TEISMAI.LT

Kai tapome gerbiami ir giriami tarp-
tautiniuose teisėjų renginiuose, pasi-
rodo, mažųjų miestelių teisėjai šiose 
lenktynėse net neketino dalyvauti. Gal 
niekas nepakvietė?
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AKTUALUSIS INTERVIU

Teismų laukia permainos

2015 m. KOVAS NR. 1

2014 m. pabaigoje Teisėjų tarybos vairą iš 
tuometinio pirmininko Gintaro Kryževičiaus 
perėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus 
Laužikas. Kokias pirmąsias užduotis išsikėlė 
naujasis teismų savivaldos vadovas, kam 2015 
m. teiks prioritetus Teisėjų taryba? Apie 
tai TEISMAI.LT pokalbis su Teisėjų 
tarybos pirmininku E. Laužiku.

Interviu su Teisėjų 
tarybos pirmininku 
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė

Egidijus Laužikas 3
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Kelerius metus iš eilės Teisėjų taryba savo 
prioritetais laikė teismų darbo krūvio suvienodi-
nimą, bylų nagrinėjimo spartinimą ir teismų re-
formos įgyvendinimą. Kol kas ne visi jie pasiekti. 
Ar toliau eisite šia kryptimi? Ar teismų stambini-
mas išlieka Teisėjų tarybos siektinu tikslu? 

Taip, vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių – tęs-
ti pradėtą teismų reformą, kuri padės sureguliuoti 
teisėjų darbo krūvį, teismų paslaugas priartins prie 
žmogaus ir, tikimasi, padės optimaliau panaudoti 
teismams skiriamas lėšas. Sumažinus administravi-
mui skirtas išlaidas, atsiras galimybių teismams įsigyti 
trūkstamos kompiuterinės įrangos, taip pat skirti lėšų 
teismo patalpoms renovuoti, finansuoti papildomus 
teisėjų padėjėjų etatus. Estijos patirtis parodė, kad, su-
jungus teismus, apytikriai kiekvienas teismų junginys 
sutaupė po 20 proc. jiems skiriamų lėšų, kurios buvo 
panaudotos kitiems apylinkių teismų poreikiams. 

Pirmasis Lietuvos teismų reformos etapas jau įvy-
ko 2013 m., sujungus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 
veikiančius apylinkių teismus. Daug abejota, ar pa-
vyks užtikrinti sklandų teismų administravimą dėl jų 
dydžio. Mano ir daugumos teisėjų manymu, šis žings-
nis pasiteisino. Sujungtuose teismuose išsilygino tei-
sėjų darbo krūvis. Kiek teko bendrauti, Vilniaus tei-
sėjai, abejoję reformos nauda, teigia, kad jų nuomonė 
pasikeitė – atsirado daugiau galimybių specializuotis, 
nagrinėti tik tam tikros kategorijos bylas. Iki šiol bu-
vusio nepasitenkinimo, kai skirtingų teismų teisėjams, 
dirbantiems tame pačiame mieste, tekdavo nagrinė-
ti skirtingą kiekį bylų – vienur jų būdavo mažiau, o 
kitur susidarydavo „spūstys“, nebeliko. Tai, žinoma, 
turi tiesioginės įtakos ir bylų nagrinėjimo spartai bei 
kokybei. 

Trijuose miestuose reforma įvykdyta. Kas 
laukia kitų Lietuvos miestų ir miestelių? Kokioje 
stadijoje šiuo metu yra teismų reforma? 

Teismų reformos projekte numatoma stambinti 
visus apylinkių teismus: vietoj 49 apylinkių teismų 
liks 12 didesnių apylinkių teismų. Tai reiškia, kad liks 
tik 12 teismų pirmininkų. Teismai ir toliau veiks tose 
pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau jų administravi-
mas bus vykdomas iš pagrindinių centrų. Bylą inici-
juojančius dokumentus gyventojai galės pateikti bet 
kuriame atitinkamo apylinkės teismo filiale – teismo 
rūmuose. 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų 

administracinius teismus numatoma sujungti į vieną 
– Regionų apygardos teismų administracinį teismą su 
keturiais regioniniais padaliniais.

Įgyvendinus reformą, teisėjai taps mobilesni – jei 
viename teisme susidarys didelis bylų kiekis, jam į 
pagalbą galės ateiti kitų teismo rūmų teisėjai. Noriu 
pabrėžti, kad sujungus teismus važiavimas nagrinėti 
bylos į kitą miestą bus išimtinis atvejis – dažniausiai 
pačios bylos bus perduodamos nagrinėti kitiems teis-
mo rūmams. Teisėjų mobilumo poreikį atskleidžia 
vienas iš šiandieninių pavyzdžių – Elektrėnai. Trakų 
rajono apylinkės teisme šiuo metu iki 50 proc. na-
grinėjamų bylų sudaro Elektrėnų gyventojų bylos, ir 
nuolat ieškoma būdų, kaip užtikrinti jų nagrinėjimą 
taip, kad būtų patogu gyventojams. Šiuo metu svars-
tomos galimybės dėl išvažiuojamųjų teismo posėdžių 
rengimo savivaldybės skirtose patalpose, tinkančiose 
byloms nagrinėti.  

Kalbant apie pačios reformos įgyvendinimo eigą, 
dera pasakyti, kad kaip ir daugelis stambių pokyčių, 
taip ir šio projekto kūrimo ir derinimo procesas už-
truko. Projektą inicijavome dar 2013 m. ir bendromis 
pastangomis šiandien jau turime kompromisinį vari-
antą, kurį tikimės suderinti su mokslininkais ir kito-
mis institucijomis. Vasario pabaigoje Teisėjų tarybos 
nariai ir teisingumo ministras Juozas Bernatonis ap-
tarė patobulintą teismų reformos projektą. Pavasarį 
projektą numatoma teikti Vyriausybei. Jeigu Vyriau-
sybė pritars, projektą turėtų svarstyti Seimas.

Be teismų reformos, kas dar numatyta Jūsų 
prioritetų sąraše, vadovaujant Teisėjų tarybai? 

Vienas iš svarbių Teisėjų tarybos darbų – siekti, 
kad teismuose būtų sudaryta kuo daugiau elektroninių 
galimybių. Taip teismai būtų arčiau žmonių. Ar paste-
bėjote, kad mažesniuose miestuose nebelieka bankų 
padalinių? Įvairios kasdienės paslaugos perkeliamos į 
elektroninę erdvę. Todėl 2015 m. sieksime tobulinti 
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų sistemą LITE-
KO, populiarinti Lietuvos teismų viešųjų elektroni-
nių paslaugų portalą e.teismas.lt. Galima pasidžiaugti, 
kad nuo portalo veiklos pradžios 2013 m. vasarą iki 
2014 m. pabaigos buvo užregistruota beveik 18 tūkst. 
portalo vartotojų. Pernai Lietuvos teismai išnagrinė-
jo beveik 75 tūkst. vien elektronine forma tvarkomų 
bylų. Žmonės aktyviai domisi ir naudojasi viešosio-
mis elektroninėmis teismų paslaugomis.

Kita svarbi Teisėjų tarybos posėdžiuose dažnai 
keliama tema – teisėjų kvalifikacijos kėlimas. Teisėjai 
turi tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat dalyvauti mo-
kymuose – jie negali atsilikti nei nuo teisinių, nei nuo 
socialinių aktualijų. Pernai Teisėjų taryba patvirtino 
pakeistas Teisėjų mokymo organizavimo taisykles, 
pagal kurias nuo 2015 m. mokymai apylinkių, apygar-
dų teismų teisėjams paprastai organizuojami regioni-
niu principu – vienu metu Nacionalinės teismų admi-
nistracijos Mokymo centre mokysis vieno regiono 

Sumažinus administravimui skirtas 
išlaidas, atsiras galimybių teismams įsi-
gyti trūkstamos kompiuterinės įrangos, 
taip pat skirti lėšų teismo patalpoms re-
novuoti, finansuoti papildomus teisėjų 
padėjėjų etatus.
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teisėjai. Šitaip siekiama mažinti kelionės išlaidas. Taip 
pat padaugėjo galimybių teisėjams kelti kvalifikaciją 
tarptautiniuose mokymuose.

Teisėjų tarybos posėdžiuose ir toliau daug dė-
mesio bus skiriama investiciniams teismų pastatų 
rekonstrukcijos projektams. Siekiame žmonėms su-
daryti geresnes sąlygas dalyvauti teismo posėdžiuose. 
Teismuose turi būti atskirtos tarnybinės ir viešosios 
patalpos. Posėdžių salės turi būti pakankamai erdvios 
– kaltinamojo kvėpavimas aukai į nugarą ankštoje pa-
talpoje turėtų būti atgyvena, tačiau kol kas taip nėra.

Džiugu, kad teismų administravimas pereina į 
naują etapą. Jau šiemet pirmą kartą teismų istorijoje 
kritiškos būklės Vilniaus rajono apylinkės teismui bus 
nuomojamos teismui dirbti pritaikytos patalpos. Taip 
pat baigiama Šiaulių apygardos teismo rekonstrukci-
ja, planuojama pradėti nuo išsiliejusio gyvsidabrio nu-
kentėjusio Ukmergės rajono apylinkės teismo staty-
bos projekto įgyvendinimą. Teisėjų taryba turi aiškias 
perspektyvas, kuriuose teismuose artimoje ateityje 
reikia gerinti bylų nagrinėjimo ir teisėjų darbo sąlygas. 

Teismų sistemą sukrečia pavieniai skandalai, 
susiję su aplaidžiu teisėjų darbu. Ar planuojama 
imtis kokių nors papildomų priemonių, kad to 
būtų galima išvengti? 

Skandalai rodo, kad yra tam tikrų trūkumų teismų 
administravimo veikloje. Prisimenant įvykius Pasva-
lio rajono apylinkės teisme, reikia pasakyti, kad Pa-
nevėžio apygardos teismo pirmininkas ne kartą buvo 
atkreipęs dėmesį į ten dirbusių teisėjų veiklą. Bet į jo 
pastabas nebuvo kreipiamas dėmesys, teisėjai mėne-
sių mėnesiais vilkino bylas. Man neįsivaizduojami to-
kie dalykai, kai bylos po 2–3 metus nenagrinėjamos, 
o LITEKO sistemoje pažymimos kaip išnagrinėtos. 
Tokio aplaidumo pateisinimų negalima rasti. Supran-
tu, teisėja sirgo. Bet tokiu atveju yra ir kita procedūra 
– stabdomos bylos ir perduodamos nagrinėti kitiems 
teisėjams. Akivaizdu, kad šiame teisme buvo įsisenė-
jusios problemos.

Teisėjų taryboje iškėlėme klausimą apie apygardų 
teismų vadovų atsakomybę dėl apylinkių teismų teisė-
jų darbo. Reikia pripažinti, kad iki šiol Teisėjų taryba 
skyrė per mažai dėmesio mažiems teismams, labiau 
nutolusiems nuo Vilniaus. Juk panaši skandalinga si-
tuacija  pastaraisiais metais buvo susiklosčiusi ne tik 
Pasvalyje, bet ir dėl vieno Joniškio rajono apylinkės  
teismo teisėjo aplaidaus pareigų atlikimo. Ieškome 

būdų, kaip kuo efektyviau tobulinti teismų veiklos 
administravimą ir sumažinti teismų darbo trūkumus.

 
Kaip ir visose sistemose, pasigirsta nuomo-

nių, kad Teisėjų tarybos nepasiekia žinia apie 
problemas, kurios realiai egzistuoja šalies teis-
muose. Ar imsitės priemonių, siekdami didinti 
komunikaciją su teisėjais Lietuvos pakraščiuo-
se?   

Kaip jau minėjau, pripažįstu, kad Teisėjų tarybai 
reikėtų dažniau susitikti su teismais, taip pat vis dar 
trūksta komunikacijos tarp pačių teismų. Teisėjų ta-
ryboje yra ir Teisėjų asociacijos, ir Apylinkių teismų 
teisėjų sąjungos valdybos narių, kurie, tikiuosi, padės 
stiprinti ir užtikrinti tinkamą teismų komunikaciją. 

Aš pats, kaip Teisėjų tarybos vadovas, pasistengsiu 
aplankyti kuo daugiau apylinkių teismų, pakalbėti su 
teisėjais, sužinoti, kaip jie gyvena. Didžiausios bėdos 
ir problemos dažniausiai prasideda nuo mažiausių 
apylinkių teismų, todėl mes tikrai turėtume daugiau 
bendrauti. 

Noriu priminti, kad interneto svetainėje www.
teismai.lt prieš kiekvieną Teisėjų tarybos posėdį yra 
viešai paskelbta darbotvarkėje numatytų klausimų 
medžiaga, o posėdžiui įvykus – jo protokolas. Teisėjų 
taryba siekia, kad suinteresuoti asmenys: tiek visi Lie-
tuvos teisėjai, tiek piliečiai, besikreipiantys į teismus, 
turėtų galimybę išsamiai susipažinti su Teisėjų tary-
bos veikla, svarstomais klausimais, pateikti siūlymų, 
įsijungti į diskusijas ir išsakyti savo nuomonę.

Visuomenėje nerimsta diskusijos apie lygti-
nį paleidimą, kaip alternatyvą laisvės atėmimui. 
Kokia Jūsų nuomonė, ar efektyvus šiandien lyg-
tinio paleidimo mechanizmas?  

Visame pasaulyje veikia įprasta praktika – nuteis-
tieji, sulaukę tam tikro bausmės vykdymo laiko, turi 
teisę prašytis į laisvę. Dėl lygtinio paleidimo sprendžia 
specialiai tam sudarytos lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigos komisijos. Ažiotažas kyla dėl to, kad teisėjas 
galbūt per mažai kišasi į šių komisijų darbą. Teisė-
jas tik vykdo įstatymą, taiko normą, tačiau nevertina 
kalinio asmenybės, ar jis pasitaisė. Teismas vertina 
nuteistojo elgesio visumą, t. y. tiek iki patekimo į lais-
vės atėmimo vietą, tiek esant joje. Taigi svarbiausia 
ta grandis, kuri nuo teismų nelabai priklauso. Visuo-
menei šioje vietoje labai trūksta paprasto paaiškinimo 
apie institucijų vaidmenį. 

Lietuvoje kali daugiau nei 9 000 nuteistųjų, per 
metus lygtinis paleidimas ir 2013 m., ir 2014 m. buvo 
taikytas tik maždaug apie 100 asmenų, nors galimybę 
prašytis į laisvę dėl teigiamos charakteristikos turi di-
delė dalis kalinių. Šie skaičiai rodo, kad lygtinis palei-
dimas nėra labai plačiai taikomas. Dažnai išėję į laisvę 
žmonės neturi, kur gyventi, ir vėl pakliūna atgal į ka-
lėjimą. Mano asmenine nuomone, lygtinis paleidimas 
labiau tampa socialine problema, o ne teisine. 

AKTUALUSIS INTERVIU2015 m. KOVAS NR. 1

Teisėjų taryba turi aiškias perspekty-
vas, kuriuose teismuose artimoje ateity-
je reikia gerinti bylų nagrinėjimo ir teisė-
jų darbo sąlygas. 
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Stebint pastarųjų metų tendencijas džiugu, 
kad vis daugiau teisėjų viešai komentuoja savo 
priimtus sprendimus. Ar teisėjai pakankamai 
atviri visuomenei?

Manau, kad teisėjas, priėmęs sprendimą, galėtų 
žurnalistams paaiškinti sprendimo motyvus. Teisėjas 
neturi bijoti dėl savo sprendimo. Visuomenė nori ži-
noti teismo argumentus paprasta kalba, vengiant tei-
sinių terminų. Pastebiu ir džiaugiuosi, kad sprendimai 
tampa aiškesni, argumentuoti ir geriau suprantami vi-
suomenei.

Vienu metu teisėjai buvo kategoriški, manė, kad 
jiems nereikia eiti į viešumą ir komentuoti savo pri-
imtų sprendimų. Šiandien situacija keičiasi. Teisėjai 
mokosi kalbėti prieš kameras, paprastai paaiškinti 
savo sprendimus. Stengiamės būti kuo atviresni vi-
suomenei.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.

BIOGRAFIJA
• E. Laužikas gimė 1959 m. Anykščių rajone. 

• 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fa-
kultetą. 1982–1984 m. dirbo Vilniaus universi-
teto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ka-
tedros asistentu.

• 1984–1988 m. dirbo konsultantu Teisingumo 
ministerijoje, 1988–1995 m. – Vilniaus miesto 
rajono teismo teisėju ir pirmininko pavaduo-
toju, 1995–1997 m. – Vilniaus apygardos teis-
mo teisėju, 1997–1999 m. – Lietuvos apeliaci-
nio teismo teisėju. 

• Nuo 1999 m. iki šiol dirba Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėju. 

• 1982–1984 m. ir nuo 1993 m. iki šiol dirba Vil-
niaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės 
teisės katedros lektoriumi.

• Teisėjas E. Laužikas buvo naujojo Civilinio pro-
ceso kodekso (CPK) projekto, kitų įstatymų 
projektų rengimo darbo grupių narys, CPK 
priežiūros komiteto narys, CPK komentaro 
bendraautorius.

• Nuo 2008 m. – Teisėjų tarybos narys, nuo 2010 
m. lapkričio iki 2014 m. gruodžio buvo Teisėjų 
tarybos pirmininko pavaduotoju. 

• 2014 m. gruodžio 5 d. E. Laužikas paskirtas Tei-
sėjų tarybos pirmininku.

Egidijus Laužikas
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DDARBAS SU STUDENTAIS VERČIA 
PASITEMPTI

Paklaustas apie tai, kaip tampama geriausiuoju 
metų dėstytoju, teisėjas A. Abramavičius sako, jog gy-
venime vadovaujasi principu „mylėk ir būsi mylimas“. 
Pasak teisėjo, sėkmė darbe galima tik tuo atveju, jei jis 
tau tikrai patinka. „Neturi į darbą eiti per prievartą“, 
– sako teisėjas. Jau daugiau nei 30 metų akademinei 
veiklai atidavęs teisėjas mano, jog meilę pedagogo 
profesijai paveldėjo iš savo šeimos. „Mano giminėje 
be galo daug pedagogų – tėvai, senelis, daug dėdžių ir 
tetų yra mokytojai, todėl galbūt čia galima įžvelgti ir 
tam tikrą paveldimumą“, – pasakoja teisėjas.  

Pasak A. Abramavičiaus, darbas su studentais yra 
be galo įdomus, jis verčia pasitempti, neužmigti ant 
laurų ir nuolat tobulėti. Dėstytojas, teisėjo nuomone, 
privalo būti visada pasiruošęs, puikiai išmanyti savo 
dėstomą dalyką. „Pedagoginiame darbe ypač svarbu 
mokėti išgryninti esminius dėstomo dalyko aspektus 
ir suprantamai, nuosekliai juos perteikti. Teisėje mes 
nesinaudojame nei formulėmis, nei matematiniais 

skaičiavimais, čia svarbiausia žodžiai ir sakiniai“, – 
sako A. Abramavičius.

Teisėjo nuomone, svarbiausia išmokyti studentą 
kritiškai mąstyti, logiškai, sistemiškai vertinti teisės 
normą, jos taikymą. „Teisės studijos – tai ne sausas 
kalimas. Svarbiausia, kad studentas suvoktų taikomos 
normos turinį, mokėtų tinkamai išsiaiškinti tikrąją jos 
paskirtį, gebėtų ją taikyti praktikoje. Kritiškas mąsty-
mas būtinas, nes teisininkui labai svarbu turėti savo 
nuomonę, kuri nebūtinai turi sutapti su kitų“, – sako 
A. Abramavičius.

TEISĖJO DARBO PATIRTIS – DIDELIS 
PRIVALUMAS

Pasak A. Abramavičiaus, su studentais analizuojant 

Geriausiu metų 
dėstytoju išrinktas 
teisėjas Armanas 
Abramavičius: 

„Populiarus 
sprendimas 
ne visada yra 
teisingas“  

Nemaža dalis Lietuvos teisėjų kasdien praveria ne tik teismų posėdžių salių, bet ir 
universitetų auditorijų duris. Vienas jų – tris dešimtmečius Vilniaus universiteto Teisės 
fakultete (VU TF) dirbantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas prof. dr. Armanas 
Abramavičius, savo profesiniame kelyje puikiai suderinantis dvi mylimas veiklas – tei-
sėjo ir pedagogo darbą. Visai neseniai geriausiuoju 2014 m. VU TF dėstytoju išrinktas 
teisėjas sako, jog dėstytojo darbas verčia pasitempti, be to, tai puiki proga jaunus 
žmones mokyti atsispirti populizmui, šiandien neretai bandančiam daryti įtaką teisin-
gumo vykdymui. 

Teisininkui labai svarbu turėti savo nuo-
monę, kuri nebūtinai turi sutapti su kitų

AKTUALUSIS INTERVIU2015 m. KOVAS NR. 1

Armanas Abramavičius

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos specialistė
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teorines problemas labai svarbu, kad teorija neati-
trūktų nuo praktikos, todėl čia ypač naudinga teisė-
jo darbo patirtis. Teisėjo nuomone, viena yra skaityti 
teismų nutartis ir visai kas kita pačiam dalyvauti pri-
imant teismų sprendimus – tik tada išryškėja gero-
kai platesnis problemų spektras, gyvai kuriamas tei-
sės precedentas. „Nutartyje atsispindi jau suderintos 
nuomonės, todėl vien iš jos teksto sunku suvokti, kiek 
iš tiesų kilo problemų, ginčytinų klausimų svarstymo 
metu. Tas teorines nuostatas, kurios atrodė aksiomos, 
dirbdamas praktikoje pradedi vertinti daug kritiškiau 
– čia galimos įvairios variacijos“, – pasakoja teisėjas. 

A. Abramavičius sako, jog šiandien universitetuo-
se dėsto labai daug praktikų, todėl teisės moksle jis 
pastebi vis didesnį teorijos ir praktikos suartėjimą. 
„Per ketverius darbo Lietuvos Aukščiausiajame Teis-
me metus pastebėjau, jog ir mano dėstymo stilius tam 
tikru aspektu pakito – per paskaitas pateikiu daug 
daugiau pavyzdžių iš teismų praktikos“, – pasakoja 
teisėjas. Jo nuomone, teisės mokslas turi būti gyvas, 
ateiti iš gyvenimo, praktikos, todėl ir paskaitų metu 
su savo studentais dėstytojas sako dažnai aptariantis 
rezonansines bylas, įvairias aktualijas.

POPULIARIUS SPRENDIMAS NE VISADA 
YRA TEISINGAS

Su studentais bendraujantis teisėjas A. Abrama-
vičius prisipažįsta negalintis pasakyti, ar iš jų išaugs 
teisėjai, prokurorai ar advokatai. „Bendraudamas su 
kiekvienu iš jų aš tik tikiuosi, kad jie bus geri teisi-
ninkai. Reikia tik pastangų ir noro, ir kiekvienas iš jų 
galės tapti puikiu savo pasirinktos teisės srities profe-
sionalu“, – sako teisėjas.

Pasak A. Abramavičiaus, teisėjo darbas yra labai 
atsakingas, todėl juo turi būti žmogus, turintis tam 
tikros gyvenimiškos ir teisinės patirties. „Teisėju ne-
tampama iškart baigus studijas, įstatymai to neleidžia, 
todėl studentai pirmiausia ir pasirenka kitas profesi-
jas. Be to, daug priklauso ir nuo asmeninių savybių, 
charakterio, prioritetų“, – pasakoja teisėjas. Pasak 
A. Abramavičiaus, teisėjo profesija yra neatskiriama 
nuo kompetencijos ir padorumo. „Padorumo tiek 
darbiniuose santykiuose, tiek su šeimos nariais, tiek 
su aplinkiniais žmonėmis“, – pabrėžia teisėjas. Pasak 
A. Abramavičiaus, teisėjui būtina drąsa: „Studentams 
dažnai sakau, jog kartais būna taip, kad byloje prii-
mi sprendimą, netenkinantį nė vienos iš šalių, plačiai 

kritikuojamą žiniasklaidoje, nepalaikomą visuome-
nės. Teisėjams tenka priimti nepopuliarius sprendi-
mus, tačiau populiarus sprendimas ne visada yra tei-
singas, todėl labai svarbu gebėti atsispirti populizmui, 
kad dėl to nenukentėtų teisingumas.“ 

Paklaustas apie tai, kaip reaguoti į kartais išsakomą 
kritiką dėl teisėjų sprendimų, A. Abramavičius atsa-
ko paprastai: „Blogai būtų, jei visi tik girtų.“ Teisėjo 
nuomone, kritiškas požiūris nėra blogai, nes pažanga 
pasiekiama tik per diskusiją, tačiau kritika turi būti 
konstruktyvi ir argumentuota. „Jei nevyktų diskusi-
jos, pažangos teisėje nebūtų, nes tik tokiu būdu ku-
riamos visos doktrinos, koncepcijos. Būna situacijų, 
kai diskutuodamas kolegijose, išgirdęs kitų kolegų ar-
gumentus, tu supranti, kad tikrai buvai neteisus. Tada 
keiti poziciją, nes mūsų, teisėjų, tikslas – priimti tei-
singą sprendimą“, – pabrėžia teisėjas.

STUDENTŲ REIKALAVIMAI PASKAITŲ 
KOKYBEI DIDĖJA

Pasakodamas apie per 30 metų pastebėtus poky-
čius teisės studijų srityje, A. Abramavičius sako, jog 
šiandien studentams, viena vertus, mokytis yra daug 
lengviau (gausu mokslinės teisinės literatūros, plačias 
galimybes atveria naujosios technologijos, internetas 
ir t. t.), kita vertus, didėja ir jiems keliami reikalavimai. 
Teisėjas pastebi, jog ir pačių studentų reikalavimai 
paskaitų kokybei didėja. „Šiandien studentai puikiai 
supranta, jog žinios yra pagrindas, siekiant rasti gerą 
darbą, todėl ir jų reikalavimai tikrai padidėję“, – sako 
A. Abramavičius. Naujosios technologijos, internetas, 
užsienio kalbų mokėjimas, plačios galimybės išvyk-
ti į užsienį, pasak teisėjo, lemia šiuo metu vykstančią 
baudžiamosios teisės mokslo globalizaciją.

Baigdami interviu A. Abramavičiaus paklausėme, 
ar savo studentams jis linkėtų tapti teisėjais. „Jei ma-
nęs paklaustumėte, ką aš pasirinkčiau, būdamas stu-
dentas, atsakyčiau, kad norėčiau būti teisėju. Tačiau 
savo studentams visada sakau, kad jie turi pasirinkti 
patys. Teisėjo darbas labai įdomus ir garbingas, todėl 
tiems, kurie tikrai nori būti teisėjais ir mano, kad tam 
jie tinkami, siūlyčiau rinktis šią profesiją“, – atsakin-
gai pasvarstęs atsakė teisėjas.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.

AKTUALUSIS INTERVIU

Teisėjams tenka priimti nepopuliarius 
sprendimus, tačiau populiarus sprendi-
mas ne visada yra teisingas, todėl la-
bai svarbu gebėti atsispirti populizmui, 
kad dėl to nenukentėtų teisingumas.

Jei manęs paklaustumėte, ką aš pa-
sirinkčiau, būdamas studentas, atsaky-
čiau, kad norėčiau būti teisėju. 

TEISMAI.LT
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SSu žurnalu TEISMAI.LT sutiko pasikalbėti vienas 
žinomiausių Lietuvos teisės mokslo atstovų, buvęs 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas, šiuo 
metu dirbantis advokatų gretose, TARK GRUNTE 
SUTKIENE advokatų kontoros partneris Valentinas 
Mikelėnas. Savo poziciją nutarė atskleisti ir kontoros 
„Lawin“ partneris Egidijus Baranauskas, dar prieš 
porą metų nagrinėjęs bylas LAT Civilinių bylų sky-
riuje, bei advokato portfelį į kasacinio teismo teisėjo 
mantiją iškeitęs Gediminas Sagatys.

Bendrą – akademinį – vardiklį turintys teisininkai 
savo darbo metus teismuose ir advokatūroje verti-
na skirtingai, tačiau vienbalsiai pripažįsta didelę jų 
reikšmę. Pasak V. Mikelėno, teisėjavimo patirtis yra 
universaliausia. „Ar tai būtų į teisėjus atėjęs advoka-
tas, ar prokuroras, jis atsineša tik tos patirties, kurią 
įgijo „užimdamas“ vienos iš šalių poziciją. Taigi su-
siformuoja jų vienpusiškas požiūris. O teisėjas priva-
lo vertinti neutraliai, nešališkai įsigilindamas į abiejų 
šalių pozicijas. Tad neabejotina, kad teisėjo patirtis 
– plačiausia ir leidžia visapusiškai matyti problemą, 
suteikia gebėjimą nešališkai įvertinti teismines bylos 
perspektyvas“, – pažymi profesorius.  

Teisėjas ir advokatas – vienos 
teisingumo mašinos sudėtinės 
dalys 
Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Visuomenėje netylant diskusijoms, 
koks yra tinkamas advokato ir teisėjo 
santykis, kaip šioms teisininkų gildijoms 
sekasi bendradarbiauti ir kokie aštriausi 
santykių kampai, nutarėme pakalbin-
ti tris teisės profesionalus, mokslininkus, 
savo gyvenime ragavusius ir teisėjo, ir 
advokato duonos. 

Teisėjo priimami sprendimai neretai 
sulaukia visos visuomenės susidomėji-
mo ar reakcijos. Apie advokato pada-
rytas profesines klaidas paprastai suži-
no tik klientas.

NUOMONIŲ RINGAS

Gediminas Sagatys 

2015 m. KOVAS NR. 1
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E. Baranauskas teigia, kad teisėjo darbo patirtis 
suteikė jam nemažai profesionalumo ir pasitikėjimo 
teismais. „Dirbdamas LAT sutikau daug aukščiausios 
kvalifikacijos teisininkų. Pažinau juos kaip žmones ir 
supratau, kad sprendimus priima labai stiprios, aiškias 
vertybes turinčios asmenybės. Be abejonės, teisėjo 
darbo patirtis man suteikė daugiau pasitikėjimo visa 
teismų sistema ir, žinoma, leidžia lengviau progno-
zuoti sprendimus, teisės taikymo ir aiškinimo klausi-
mus“, – pabrėžia advokatas.

Anot LAT teisėjo G. Sagačio, kuo daugiau ir įvai-
resnės patirties atsinešama ateinant dirbti teisėju, tuo 
geriau. „Labai džiaugiuosi, kad prieš tampant teisėju 
profesiniame kelyje man teko išbandyti ne vieną pro-
fesiją – universiteto dėstytojo, valstybės tarnautojo, 
advokato. Pastaroji patirtis ypač naudinga, nes ji pa-
dėjo pajusti paprasto žmogaus požiūrį į teisingumo 
sistemą, jo keliamus lūkesčius ir reikalavimus. Be to, 
dirbant advokatu teko ne tik iš arti pamatyti verslo 
pasaulį, bet ir pačiam dalyvauti, konsultuoti klientus, 
jiems priimant verslo sprendimus, suvokti, ką mano ir 
kaip jaučiasi žmogus, kuris nėra įpratęs mėnesio pa-
baigoje gauti stabilią algą, nes jis yra pats sau darbda-
vys. Ši patirtis labai praverčia dirbant teisėju, padeda 

geriau suprasti bylininkų elgesio motyvus, o tai labai 
svarbu teisiškai vertinant ir patį elgesį“, – teigia tei-
sėjas.

TEISĖJO DARBĄ GALI DIRBTI TIK TAM 
PAŠAUKIMĄ TURINTIS ŽMOGUS 

 
Bandant palyginti advokato ir teisėjo profesijas, 

kalbintų teisininkų nuomonė beveik nesiskyrė. „Bet 
koks darbas, jei atliekamas sąžiningai ir atsakingai, 
nėra lengvas. Vis dėlto manau, kad sudėtingesnė yra 
teisėjo profesija“, – teigia G. Sagatys. Pasak jo, teisėjui 
keliami patys aukščiausi profesionalumo, savo srities 
išmanymo reikalavimai. Tai natūralu, nes teisėjo klai-
dos pasekmės būna skaudžiausios. Teisėjo priimami 
sprendimai neretai sulaukia visos visuomenės susido-
mėjimo ar reakcijos.

Kita vertus, apie advokato padarytas profesines 
klaidas, pavyzdžiui, blogai parengtą sutartį, lėmusią 
kliento nuostolius, netinkamai suformuluotą ieški-
nio reikalavimą civilinėje byloje ar praleistą terminą 
procesiniam dokumentui pateikti, paprastai sužino 
tik klientas ir tai ne visada, nes tam reikalingas bent 
elementarus teisės išmanymas. Antra, pasak LAT tei-
sėjo, advokatas turi galimybę pats nuspręsti, kurioje 
srityje nori specializuotis, jis paprastai yra laisvas ko-
reguoti savo darbo krūvį, pasirinkti, ar imtis konkre-
taus projekto, ar ne. Teisėjas tokios galimybės neturi. 
Trečia, teisėjo nepriekaištingai reputacijai keliami kur 
kas aukštesni standartai. Todėl dirbti teisėjo darbą 
gali tik tam pašaukimą jaučiantis žmogus.

NUOMONIŲ RINGAS

Teisininkų bendruomenėje advoka-
tai yra įvardijami kaip labai įtakingi vi-
suomenės nuomonės apie teismus for-
muotojai.

Egidijus Baranauskas

TEISMAI.LT

Sutikau daug aukščiausios kvalifika-
cijos teisininkų. Pažinau juos kaip žmo-
nes ir supratau, kad sprendimus priima 
labai stiprios, aiškias vertybes turinčios 
asmenybės.
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V. Mikelėno nuomone, teisėjas, nagrinėdamas by-
las, visada patenka tarsi tarp dviejų ugnių. Pasak jo, 
kad ir koks būtų sprendimas, net ir išsprendus ginčą 
teisingai pagal įstatymą, dažniausiai viena šalis lieka 
nepatenkinta. Retai kada sprendimu pasiekiama taika. 
Antra, teisėjui visada reikia analizuoti ir sverti abiejų 
pusių argumentus. Šiuo požiūriu darbas yra daug su-
dėtingesnis nei advokato ar prokuroro.

E. Baranauskas įsitikinęs, kad ir minusų, ir pliusų 
yra kiekvienoje profesijoje. Anot jo, byloje teisėjas vi-
sada yra nugalėtojas, tuo jo padėtis komfortiškesnė. 
Advokatui kartais tenka susitaikyti ir su klientui ne-
naudingu sprendimu. Mūsų teisė dar labai jauna, o 
praktika tik formuojasi, todėl bylos baigtis sudėtingais 
atvejais (su tokiais darbe ir tenka daugiausia susidurti) 
ne visada gali būti prognozuojama. „Didžiausias psi-
chologinis diskomfortas patiriamas tuomet, kai būni 
įsitikinęs, jog esi teisus dėl tam tikros pozicijos, o nu-
sprendžiama priešingai“, – pastebi advokatas.

Bet kuriuo atveju išskirti vieną profesiją, anot E. 
Baranausko, yra ganėtinai sudėtinga. „Štai kad ir ka-
sacinio teismo teisėjo pareiga – priimti universalią, 
visoms byloms su tomis pačiomis faktinėmis aplinky-
bėmis taikomą teisės aiškinimo taisyklę. Daugelis pa-
sakytų, kad jis jau turi per dvi instancijas išgrynintas 
nuomones: profesionalių advokatų bei žemesniųjų 
grandžių teisėjų pozicijas. Todėl, atrodytų, nuspręsti 
yra lengviau. Tačiau nepamirškime, kad teisėjas dar 
turi atsižvelgti ir į įstatymo leidėjo valią bei daugelį 
kitų svarbių aspektų. Todėl tai kur kas sudėtingesnis 
procesas, nei priimti ar atmesti byloje dalyvaujančių 
šalių nuomonę“, – atkreipia dėmesį E. Baranauskas.

Ne mažiau sunki yra ir advokato profesija. Jos 
sudėtingumas, pasak buvusio teisėjo, pasireiškia ren-
giant pozicijas teismui. Posakis „teisė bylininkui netu-
rėtų rūpėti, nes ją taiko teismas“ šiuo atveju advokatui 
netinka, nes būtent jam reikia profesionaliai pasirinkti 
atstovaujamo asmens teisių gynimo būdą. Advokatui 
privalu išmanyti visus galimus teisės vingius tam, kad 
gebėtų įrodyti ir jo argumentai būtų išgirsti.  

TEISĖJŲ IR ADVOKATŲ 
BENDRADARBIAVIMAS – LABAI SVARBU 

Ne paslaptis, kad teisininkų bendruomenėje advo-
katai yra įvardijami kaip labai įtakingi visuomenės 
nuomonės apie teismus formuotojai. Triukai, kurių 
jie imasi norėdami įtikti savo klientams, neretai pikti-
na piliečių pasitikėjimo siekiančius teismus. 

Su mintimi, kad advokatai turi didelę įtaką for-
muojant nuomonę apie teisėjus, sutinka ir kiti paš-
nekovai. V. Mikelėno nuomone, labai svarbu, kaip 
advokatas savo atstovaujamajam ar ginamajam paaiš-
kina apie teismų darbą, priimtą sprendimą ar nuos-
prendį. „Tai priklauso nuo advokato etikos – profe-
sinio padorumo suvokimo. Savo profesiją vertinantis 
ir gerbiantis advokatas, kuris laiko save teisingumo 
sistemos dalimi, pasistengs klientui paaiškinti visas 

teisines subtilybes tam, kad „išvyniotų“, kodėl byla 
teisės ir fakto požiūriu pralaimėta“, – teigia profeso-
rius. 

G. Sagačio nuomone, pirmiausia advokatas, patar-
damas klientui ginče, suformuoja vienokius ar kito-
kius kliento lūkesčius dėl galimos ginčo baigties. Šia-
me etape advokato profesionalumas ir sąžiningumas 
– ypač svarbu. Jei advokatas dėl kokių nors priežasčių 
neatskleis ar netinkamai atskleis savo klientui jo realią 
teisinę padėtį ir šansus, nesupažindins su gresiančio-
mis rizikomis, vėliau, sulaukus nepalankaus teismo 
sprendimo, jam bus itin sunku pripažinti savo kaltę. 
Žmogiškoji prigimtis vers ieškoti kitų „kaltininkų“. 

Be to, advokatas, atstovaudamas klientui, neretai 
sulaukia klausimų dėl to, ar jo byloje galima tikėtis 
teismo nešališkumo ar objektyvumo. Tai natūralu, 
nes advokatas neretai yra vienintelis besibylinėjan-
čio žmogaus informacijos apie teisingumo sistemą 
„kanalas“. Todėl priklausomai nuo to, ar advokatas 
atsako į šiuos klausimus sąžiningai, remdamasis savo 
asmenine patirtimi, o ne stereotipais, didele dalimi 
priklauso ir kliento požiūris į teismą.

Tokiai nuomonei pritaria ir E. Baranauskas, teig-
damas, kad advokato komentaras po teismo spren-
dimo taip pat labai svarbus. Jis pabrėžia, kad savo 
profesiją gerbiantys advokatai niekada nepagrįstai 
nekritikuos teismo, o argumentuotą, tinkamai mo-
tyvuotą, nešališką sprendimą priėmęs teismas visada 
bus gerbiamas.

Pasak V. Mikelėno, svarbiausia suvokti, kad advo-
katai ir teisėjai nėra supriešinti, nors dirba skirtingose 
pozicijose. „Norėčiau pabrėžti, kad kaip tik esame tos 
pačios teisingumo mašinos sudėtinės dalys. Tad bet 
koks neracionalus ir tik emocijomis paremtas pagalių 
kaišiojimas vieni kitiems į ratus reiškia tai, kad mecha-
nizmas neveiks“, – pabrėžia buvęs teisėjas.

Visi pašnekovai sutinka, kad labai svarbus teisėjų 
ir advokatų bendradarbiavimas. Nelygu, kaip jis su-
prantamas ir kiek visuomenė yra brandi, pasirengusi 
suvokti šią neišvengiamą būtinybę. Vis dėlto, pasak V. 
Mikelėno, šiandien dar egzistuoja tam tikros fobijos 
šiuo atžvilgiu. 

Profesorius neslepia, kad teismo koridoriuje daž-
nas atvejis, kai vengiama ar nesmagu paduoti ranką 
priešingos šalies advokatui ar teisėjui, ir nebūtinai 
tam, kuris nagrinėja bylą. „Juk gali būti apkaltintas 
neskaidrumu. Tai labai nemalonu“, – atvirauja V. 
Mikelėnas. Pasak jo, visiems privalu elgtis taip, kad 
niekam – ir labiau, ir mažiau išprususiam, įtariam ar 
sudirgusiam, nuvargintam bylinėjimosi – nebūtų duo-
tas pagrindas suabejoti teismo nešališkumu, teisėjo, 
advokato, prokuroro moralumu. „Tai visų mūsų – 
visų proceso dalyvių – pareiga ir turime jos paisyti net 
ir tada, kai vidinis balsas sako, kad lazda perlenkiama. 
Visuomenės teisinis išprusimas auga. Didžiausią viltį 
teikia tai, kad kai kurių vertybių suvokimas turėtų kis-
ti“, – teigia advokatas
AR TEISĖJAS GALI PIETAUTI SU 
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ADVOKATU?

Paklaustas, ar teisėjas ir advokatas gali kartu pi-
etauti, profesorius pabrėžia susitikimų ir profesinių 
pokalbių būtinybę. Anot advokato, patirties būtų ga-
lima pasisemti iš užsienio valstybių. „JAV arba Di-
džiojoje Britanijoje niekas tikrai nekeltų triukšmo, jei 
pamatytų pietaujančius teisėją ir advokatą. Pvz., man 
teko būti viename JAV 
klube, kuriame po by-
los susirenka joje daly-
vavę advokatai, teisėjai, 
prokurorai ir diskutuo-
ja, kritikuoja, įvardija 
padarytas profesines 
klaidas, keičiasi nuomo-
nėmis. Noriu pabrėžti, 
kad tai vyksta baigus 
bylą, kuri išnagrinėta 
skaidriai ir nešališkai. 
Deja, mes gyvename 
kitokioje visuomenėje, 
ir išlikusi stipri baimė, 
kad tik kas nors ko nors 
nepagalvotų, kad tik ko 
nors nepasakyčiau“, – 
teigia teisininkas.

LAT teisėjas šią 
ribą įvardija kaip gana 
ploną, todėl, pasak jo, 
ją stebėti turėtų ir pats 
teisėjas, ir bylininkai. 
„Teisėjas, jausdamas, 
kad santykiai su bylo-
je dalyvaujančios šalies 
advokatu trukdo jam 
išlikti nešališkam, pri-
valo nusišalinti nuo bylos 
nagrinėjimo. Savo ruožtu bylininkams, turintiems pa-
grįstų abejonių dėl jų bylą nagrinėjančio teisėjo neša-
liškumo, taip pat yra suteikiamos atitinkamos proce-
sinės garantijos pareikšti teisėjui nušalinimą. Taigi yra 
pakankamai saugiklių, užtikrinančių visuomenės in-
teresą tikėti nešališku teismu ir tuo pačiu leidžiančių 
puoselėti žmogiškuosius teisėjų ir advokatų santy-
kius“, – tvirtina LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjas.

Advokato E. Baranausko pozicija toje pačioje 
byloje dalyvaujančio advokato ir teisėjo atžvilgiu yra 

griežta. Jo manymu, tai būtų visiškas nesusipratimas. 
„Tačiau jei tai susitikimai ne dėl konkrečių ginčų teis-
muose, o draugiški, kolegiški, gal net atsitiktiniai pi-
etūs, kodėl gi ne?“, – šypsosi „Lawin“ atstovas. Juk 
visi esame žmonės, mėgstame bendrauti, dalytis nuo-
monėmis, mintimis. Visuomenė neturėtų manyti, kad 
kiekvienas toks susitikimas yra skirtas būtent nagri-
nėjamai bylai aptarti. 

Visi trys akademikai 
pritaria, kad Lietuvai 
būtų naudinga judėti 
prie laisvesnio advoka-
tų ir teisėjų bendravimo 
modelio. Tiesa, tam, 
pasak V. Mikelėno, būtų 
reikalingi statutinės tei-
sės pokyčiai. „Štai kad 
ir JAV pavyzdys. Ten 
galima procedūra, kai 
oficialiai vyksta teisėjo 
ir abiejų šalių advokatų 
(be jų klientų) pasita-
rimas. Šio pasitarimo, 
tiksliau – nuomonių 
derinimo, metu teisė-
jas, susipažinęs su byla, 
siūlo savo sprendimą. 
Sužinoję teisėjo pre-
liminarią nuomonę, 
advokatai turi galimybę 
aptarti ją su savo kli-
entais ir bandyti šalis 
sutaikyti. 90 proc. su-
dėtingiausių bylų JAV 
baigiasi būtent taikos 
sutartimis. Advokatai, 
sužinoję galimą teismo 

sprendimą ir pasvėrę vi-
sus „už“ ir „prieš“, dažniausiai siūlo klientams tai-
kytis. Tai blogai ar gerai? Sutikite, jei toks procentas 
bylų baigiasi taikiu susitarimu, manau, ir visuomenei, 
ir teismams tai yra gerai“, – tvirtina V. Mikelėnas.

Visi trys teisininkai pasidžiaugė, kad teisinis vi-
suomenės išprusimas pastebimai auga, teisė tampa 
vis labiau internacionalinė, advokatų ir teisėjų gretose 
daugėja profesionalų, o teismų sprendimai argumen-
tuojami ir motyvuojami remiantis ne tik Lietuvos, bet 
ir užsienio teisės doktrina ir teismų praktika. 

Valentinas Mikelėnas 
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TEISĖJŲ IR ADVOKATŲ BENDRAVIMO ETIKA VOKIETIJOJE 

Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja Jomilė Juškaitė-Vizbarienė kelių Vokietijos tei-
sėjų paklausė, kaip vertinamas jų bendravimas su advokatais. Kviečiame skaityti jų atsakymus.

Markus Heide
Liuneno apylinkės teismo Teisėjų tarybos pirmi-
ninkas, civilinių bylų teisėjas

Vienintelė ir pagrindinė riba, kurios laikomės ben-
draudami su advokatais, – teisėjas privalo šalims išlikti 
ir atrodyti nešališkas. Kiekvienas proceso dalyvis turi 
neabejoti, kad teisėjas, priimdamas sprendimą, nesu-
teikė privilegijų nė vienai pusei. Vis dėlto bendravimo 
su advokatais ribos yra gana laisvos. Manau, tokios 
tradicijos padeda plėtoti bendradarbiavimą, skatina 
darbinį pasitikėjimą. Pavyzdžiui, man bet kada gali 
paskambinti advokatas, atstovaujantis klientui mano 
nagrinėjamoje byloje, ir paklausti nuomonės tam ti-
kru klausimu. Net ir tokioje situacijoje galiu išreikšti 
savo poziciją, tačiau esu įpareigotas raštu pateikti kitai 
bylos šaliai tokią pačią informaciją, kurią suteikiau su 
manimi susisiekusiam advokatui. Visi proceso daly-
viai turi būti vienodai informuoti apie mano išreikštą 
poziciją. Praktikoje viskas vyksta šiek tiek kitaip. Di-
desnėse bylose, kuriose dalyvauja ne vienas advoka-
tas, tiesiog pritrūksta laiko su jais susisiekti. Manau, 
advokatai netgi nustebtų, jeigu taip pasielgčiau. Daž-
niausiai tokiomis aplinkybėmis informacija suteikia-
ma bylos nagrinėjimo teisme metu. Turiu pareigą vė-
liausiai šioje stadijoje užtikrinti, kad visos šalys būtų 
vienodai informuotos apie mano veiksmus. 

Kiek žinau, Lietuvoje bendravimo su advokatais 
ribos yra gerokai griežtesnės. Vokietijoje taip tikrai 
nėra. Žinoma, yra tokių advokatų, kurie pradeda pik-
tnaudžiauti savo teisėmis, nuolat skambina patarimų 
bylose. Kartais juokaujame, kad turėtume jiems išra-
šyti sąskaitą už konsultacijas. Vis dėlto tokie atvejai 
reti ir lengvai suvaldomi, o korupcijos problemos ne-
turime.

Stefanas Lindenas
Liuneno apylinkės teismo šeimos bylų teisėjas

Bendraujame ir bendradarbiaujame su advokatais 
tiek teismo salėje, tiek už jos ribų. Pavyzdžiui, mūsų 
teismas kiekvienais metais organizuoja susibūrimus 
su advokatais. Vykstame į ekskursijas, organizuojame 
vakarones, užsiimame kitokia įdomia veikla. Į tokius 
susibūrimus kviečiami visi advokatai. Taip užtikrina-
me, kad nė vienam advokatui nėra suteikiamos pri-
vilegijos, su visais vyksta lygus bendravimas. Tokias 
tradicijas turi ne vienas teismas. Kartais teisėjų ir 
advokatų komandos rengia futbolo ar krepšinio tur-
nyrus, organizuojamos bendros iškylos. Kai kuriuose 
teismuose panašūs susibūrimai organizuojami kie-
kvieną mėnesį. 

Nors advokatų ir teisėjų bendravimas gana lais-
vas, korupcijos problemų neturime. Teisėju dirbu 15 
metų, ir niekada joks proceso dalyvis nepateikė man 
netinkamo pasiūlymo ar menkiausios užuominos. 
Manau, kad yra kelios priežastys, kodėl mūsų teisė-
jai neturi problemų dėl korupcijos. Pirma, itin didelė 
mūsų visuomenės dalis pasitiki teismais ir teisėjais, 
juos gerbia. Antra, tradiciškai teisėjų darbas Vokie-
tijoje yra gerai apmokamas, saugus, suteikia puikias 
socialines garantijas. Teisėjai tai vertina.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.Kiekvienas proceso dalyvis turi nea-

bejoti, kad teisėjas, priimdamas spren-
dimą, nesuteikė privilegijų  nė vienai 
pusei.

Nors advokatų ir teisėjų bendravi-
mas gana laisvas, korupcijos problemų 
neturime.
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NNaudą pajuto ne visi. Klaipėdos miesto apylinkės 
teismo pirmininkė Audronė Gaižutienė teigia, kad 
elektroninė byla kada nors turėjo pradėti veikti. Anot 
pirmininkės, nuo klaidų įgyvendinant tokias naujoves 
kaip EPP niekas nėra apsaugotas, tad jų visuomet at-
siranda, tačiau itin svarbu jas pripažinti ir iš jų moky-
tis. Kartais pasigirsta kalbų, neva ši paslauga nebuvo 
tinkamai parengta įgyvendinti, tačiau jeigu tuo metu 
nebūtų startuota, tai galbūt elektroninės bylos užuo-
mazgų neturėtume dar ir šiandien. „Paslauga išties 
reikalinga, – pripažįsta A. Gaižutienė. – Mes gyvena-
me technologijų amžiuje, bankų pavedimus atliekame 
internetu, o ne stovime eilėse; naujausi išradimai ne-
išvengiamai ir greitai palies kiekvieną žmogų. Todėl 
naujoves reikia mokytis priimti ir prie jų taikytis.“ 
Klaipėdos miesto apylinkės teismas irgi sulaukia įvai-
rių teismo klientų nusiskundimų, susijusių su techni-
nėmis portalo savybėmis, tačiau statistika rodo, kad 
teisme kiekvieną pusmetį elektroninių bylų padaugėja 
po kelis šimtus. Tokia tendencija išties džiugina ir tik 

dar kartą patvirtina faktą, kokia sparti informacinių 
technologijų plėtra.  

Ir A. Gaižutienė, ir Kauno apylinkės teismo teisėja 
Diana Labokaitė sutinka, kad elektroninių bylų nagri-
nėjimas iš dalies pasunkino teisėjų darbą. D. Labokai-
tė teigia, kad EPP naudojimas atima daug laiko ir kol 

Elektroninė 
byla: kokia 
nauda teismo 
klientui? 
Kristina Petrošienė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja 
ryšiams su visuomene (atstovė spaudai)

Jau ilgiau negu vienerius metus vei-
kia Elektroninių paslaugų portalas (to-
liau – EPP) www.e.teismas.lt. Būna visko 
– ir išbandymų pradėjus naudotis por-
talo paslaugomis, ir pagyrimų, kad teis-
mai žengia koja kojon su naujausiomis 
technologijomis, ir techninių problemų, 
ir nepasitenkinimo dėl būtinybės greitai 
perprasti naujas technologijas. Tačiau, 
nepaisant kritikos ir trukdžių, EPP veikia 
ir kasdien vis labiau tobulėja, siekiama 
prisitaikyti ir prie teismų, ir prie vartotojų 
poreikių. Teisėjai tikisi, kad laikui bėgant 
visos problemos išnyks, o didėjantis 
kompiuterinis raštingumas į portalą at-
ves daug naujų paslaugomis patenkin-
tų ir jomis naudotis motyvuotų vartoto-
jų. 

Klaipėdos miesto apylinkės teisme 
kiekvieną pusmetį elektroninių bylų pa-
daugėja po kelis šimtus.

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT

Audronė Gaižutienė
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kas pareikalauja papildomų ir teisėjo, ir personalo pa-
stangų. Be to, paradoksalu, tačiau naudojimasis EPP 
kol kas reikalauja ir papildomų popieriaus sąnaudų. 
Galbūt tai būdinga pereinamajam laikotarpiui, kol ir 
vartotojai, ir sprendimų priėmėjai pratinasi prie siste-
mos ir jos teikiamos naudos. A. Gaižutienės teigimu, 
pagrindinė sunkumų priežastis yra milžiniški teisėjų 
darbo krūviai, pvz., ilgai sprendžiant teisėjų paskyri-
mo klausimus net metus tenka dirbti be dviejų ar trijų 
teisėjų. Sunkumų kelia ir neretai pasitaikantys Lietu-
vos teismų informacinės sistemos LITEKO trikdžiai. 

D. Labokaitės teigimu, elektroninės bylos projek-
tas kol kas nepagerino nei teisėjo darbo sąlygų, nei 
teisingumo kokybės. Darbą apsunkinančios naujovės, 
anot pašnekovės, diegiamos greitai, o Teisingumo mi-
nisterijos pažadai pakeisti įstatymus, kad būtų atsisa-
kyta teismui nebūdingų funkcijų ir kad teisėjų padėjė-
jams būtų suteikta teisė patiems priimti nesudėtingus 
sprendimus, kol kas lieka ateities vizijoje.  

„Galbūt EPP nesklandumams turėjo įtakos tai, 
kad prieš įdiegiant šią sistemą nebuvo paklausta kli-
ento, ar iš tiesų jam reikalinga tokia paslauga, o jeigu 
taip – tai kokia ji turėtų būti?“ – svarstė A. Gaižutie-
nė. 

Vis dėlto abi pašnekovės sutinka, kad neturime 
visuomet atsižvelgti tik į tai, kas geriau teisėjams ar 
teismų darbuotojams, bet reikia įvertinti ir tai, kas 
naudingiau bei reikalingiau į teismą besikreipiančiam 
asmeniui.

ELEKTRONINĖS BYLOS PRIVALUMAI

Kalbėdama apie EPP teikiamą naudą, teisėja D. 
Labokaitė sako, kad EPP jau dabar yra patogus nau-
dotis, pvz., greitųjų kreditų bendrovėms, kurios teikia 
tūkstančius pareiškimų ir ieškinių: joms netenka pa-

tirti jokių popieriaus sąnaudų, pašto išlaidų, nereikia 
pareiškimų vežti į teismą. Dėl tokių pačių priežasčių 
EPP naudingas ir advokatams, o jie, anot teisėjos, 
ypač vertina galimybę pateikti dokumentus iš namų 
bet kuriuo paros metu. Naudotis EPP galimybėmis 
verta ir pareiškėjams, nes visi besikreipiantys elek-
troniniu būdu naudojasi 25 proc. žyminio mokesčio 
lengvata. Be to, sistema patogi bylų dalyviams, turin-
tiems pakankamą kompiuterinio raštingumo lygį: jie 
gali neišeidami iš namų ar kontorų teismui pateikti 
bei iš jo gauti dokumentus, matyti visą bylos medžia-
gą ir eigą, t. y. kiekvieną teismo atliktą veiksmą. Kal-
bant apie patį teismo procesą (žvelgiant iš šalių po-
zicijų) ši paslauga naudinga nagrinėjant nesudėtingas 
bylas, priimant teismų įsakymus. D. Labokaitė mano, 
kad skirtumas tarp popierinės ir elektroninės bylos 
išnyksta, jeigu byla nagrinėjama žodine tvarka, vyksta 
teismo posėdžiai ir nagrinėjami sudėtingi dokumen-
tai.

A. Gaižutienė sako, kad EPP sistemos įdiegimas 
turėjo įtakos advokatų, valstybės institucijų ir kitų 
įstaigų bei organizacijų, kurioms pagal įstatymą teis-
mas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ry-
šių priemonėmis, darbo planavimui ir organizavimui. 
Teismo siunčiami procesiniai dokumentai įteikiami 
operatyviau. Nebeliko tokių atvejų, kai negalima 
nagrinėti bylos, nes niekaip nepavyksta įteikti doku-
mentų šaliai atstovaujančiam advokatui. Be to, pačios 
šalys dabar turi daugiau laiko susipažinti su procesi-
niu dokumentu, jos gali neišeidamos iš namų matyti 
teismo proceso įvykius. Elektroniniu būdu procesi-
nio dokumento nuorašas gaunamas greičiau, dėl to 
asmenys turi daugiau laiko su juo susipažinti ir pa-
rengti skundą.

NUOMONIŲ RINGAS2015 m. KOVAS NR. 1

Neturime visuomet atsižvelgti tik į tai, 
kas geriau teisėjams ar teismų darbuo-
tojams, bet reikia įvertinti ir tai, kas nau-
dingiau bei reikalingiau į teismą besi-
kreipiančiam asmeniui.

EPP naudingas ir advokatams, o jie  
ypač vertina galimybę pateikti doku-
mentus iš namų bet kuriuo paros metu. 
Naudotis EPP galimybėmis verta ir pa-
reiškėjams, nes visi besikreipiantys elek-
troniniu būdu naudojasi 25 proc. žymi-
nio mokesčio lengvata.

Diana Labokaitė 
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YRA KUR TOBULĖTI

O ką galima pasiūlyti siekiant, kad EPP sistema 
kuo greičiau imtų veikti nepriekaištingai ir visiems 
patogiai? Teismo pirmininkė A. Gaižutienė siūlo dar 
kartą pagalvoti, ar kiekviena civilinė byla, inicijuota 
per elektroninių paslaugų portalą pateiktu ieškiniu, 
pareiškimu ar kitu procesiniu dokumentu, turėtų būti 
sudaroma vien elektronine forma. Jos nuomone, rei-
kėtų išskirti tam tikras bylų kategorijas, kurios nebūtų 
nagrinėjamos kaip elektroninės bylos. Tai galėtų būti 
bylos, pvz., dėl įvaikinimo, asmens pripažinimo ne-
veiksniu, globos nustatymo, kylančios iš šeimos tei-
sinių santykių, kadangi jose sprendžiami klausimai 
šalims dalyvaujant teismo posėdžiuose, kurie papras-
tai yra uždari arba bylos medžiaga nėra vieša. Tačiau 
supaprastinto ar dokumentinio proceso tvarka nagri-
nėjamas bylas, taip pat bylas dėl kreditorinių reikala-
vimų, be abejonės, paprasčiau nagrinėti elektronine 
forma, kadangi joms dažniausiai ir taip taikomas ra-
šytinis procesas. 

Be to, lygindama kitų Europos Sąjungos valstybių 
patirtį, A. Gaižutienė mano, kad teisėjams palengvė-
tų elektroninių bylų nagrinėjimas, paspartėtų visas 
teismo procesas, jis taptų ekonomiškesnis, jeigu būtų 
numatytas privalomas advokato dalyvavimas, o teisi-
nę pagalbą visuomet garantuotų valstybė. Kalbėda-
ma apie elektronines bylas bei teisėjų darbo krūvius, 
teismo vadovė siūlo atsižvelgti į teismų reformoje 
numatytus tikslus. Vienas iš jų – teismų sujungimas 
siekiant optimizuoti teismų darbo krūvius. Tai būtų 
lengviau įgyvendinti persiunčiant elektronines, o ne 
popierines bylas.

D. Labokaitės teigimu, būtina trumpinti techni-
niam bylos aptarnavimui, e. parašo panaudojimui 
reikalingą laiką, sukurti galimybę vienu e. parašu pasi-
rašyti kelis dokumentus, pvz., visus lydraščius, vykdo-
muosius raštus byloje. Būtų naudinga, jei lydraščius 
byloje generuotų pati sistema – tuomet nereikėtų kie-
kvieną kartą iš naujo suvesti tos bylos dalyvių duo-
menų. Taip pat būtų naudinga suteikti teismui plates-
nes teises pareikalauti pateikti dokumentus viena ar 
kita forma pagal proceso situaciją; tai leistų lanksčiau 
dirbti, taupyti popierių, taip pat dalį bylos sąnaudų 
perkelti šalims. 

Teismo siunčiami procesiniai doku-
mentai įteikiami operatyviau. Nebeliko 
tokių atvejų, kai negalima nagrinėti by-
los, nes niekaip nepavyksta įteikti doku-
mentų šaliai atstovaujančiam advoka-
tui. 
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ADVOKATO NUOMONĖ

Prof. dr. Ignas Vėgėlė
Advokatų tarybos pirmininkas

EPP sudarė galimybę proceso dalyviams teismų 
paslaugomis naudotis taupant materialinius išteklius ir 
laiką. Kaip didžiausią privalumą, išskirčiau patogumą, 
kurį ši sistema suteikia – nereikia gaišti eilėse pašte, 
dokumentus galima pateikti ir pasibaigus oficialiam 
institucijos darbo laikui, sudaroma galimybė 
susipažinti su bylos medžiaga. Galimybė elektroniniu 
būdu susipažinti su bylos medžiaga aktuali ir 
advokatams, ir reiklesniems klientams, kurie gali 
stebėti procesą elektroniniu būdu. Proceso perkėlimas 
į skaitmeninę erdvę svarbus globalaus pasaulio kartai 
– esi nepririštas prie vietos, gali fiziškai būti kitame 
mieste ar kitoje šalyje ir atlikti būtiną pareigą procese. 
Aišku, save išlaikantiems advokatams svarbu, kad 
sutaupomos išlaidos ir popieriui ar degalams. 

Naudojantis EPP pasitaiko ir sunkumų. Man, kaip 
Advokatų tarybos pirmininkui, visų pirma gaila, kad 
ne visada draugauja mūsų ir teismų savivaldos kuria-
mi elektroniniai įrankiai. Turiu omenyje gaunamus 
advokatų nusiskundimus dėl to, jog teismai, skirdami 
posėdžius, neatsižvelgia į tai, kad advokatai yra užsi-
ėmę kitose bylose, suplanavę atostogas ar komandi-
ruotes, kurių laiką yra pažymėję advokatų užimtumo 
modulyje. Taip pat advokatams norėtųsi daugiau ga-
limybių prisijungti prie EPP – pailginti sesijų laiką, 
palengvinti prisijungimo prie bylos tvarką. Pvz., nors 
prie apeliacinių bylų kartais prijungiama automatiškai, 
tačiau neretai to neatliekama, ir tuomet reikia papil-
domai kreiptis su prašymu prijungti (suteikti prieigą) 
prie apeliacinio proceso.

Praktinių nesklandumų kelia laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo klausimai, naudojantis EPP. Pagal 
bendrąją civilinio proceso taisyklę apie prašymo dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą 
atsakovui nėra pranešama, tačiau elektroninėje siste-
moje ateina pranešimas, kad gautas dokumentas, ku-
ris neviešinamas. Nuovokiam advokatui ir įgudusiam 

vartotojui visiškai aišku, koks yra pranešimo turinys 
– prašymas taikyti laikinąsias priemones. Tobulinant 
EPP, Advokatų taryba siūlytų užtikrinti, kad prane-
šimai apie prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemo-
nių taikymo nebūtų skelbiami EPP tol, kol jie nėra 
išnagrinėjami, t. y. užtikrinti, kad pranešimai apie šių 
prašymų gavimą būtų skelbiami tik kartu su teismo 
nutartimi.

Taip pat vis pasigirsta advokatų nusiskundimų, 
kad ne visuomet kokybiškai veikia automatinis infor-
mavimas apie naujus įvykius paskyroje. Pageidautina, 
jog pranešimai elektroniniu laišku ar mobiliojo tele-
fono žinute apie sistemoje gautus naujus pranešimus 
būtų gaunami darbo metu (šiuo metu tai daroma apie 
12 ir 21 val.). Be to, pranešimuose elektroniniu laiš-
ku ar mobiliojo telefono žinute apie sistemoje gautus 
naujus pranešimus nėra nei bylos numerio, nei koks 
procesinis veiksmas atliekamas, nenurodomos bylos 
šalys. EPP patogumą vartotojui didintų tokie dalykai, 
kaip galimybė koreguoti visus bylos informacijos lau-
kus, automatinis kontaktinių duomenų įrašymas apie 
tą patį proceso dalyvį, įkeltų dokumentų numeracija 
pagal eilę, o ne failų dydį, kiti smulkesni aspektai. 

Taip pat norėčiau pažymėti, kad didele problema 
laikome dokumentų neskaitmeninimą. Dažnai siste-
moje matoma, jog priimtas sprendimas ar nutartis, ta-
čiau dokumentas arba išvis nebūna skaitmeninamas, 
arba tai padaroma po kelių dienų. Praktiką siūlytume 
keisti, kad būtų užtikrinta tvarkingesnė elektroninių 
bylų vedimo teisme tvarka.

Džiugu, kad sistemos neveikimo laikas gerokai su-
trumpėjo, tačiau siūlytume prieš atliekant pakeitimus 
ar profilaktikos darbus, dėl kurių sistemos veikimas 
gali sutrikti, iš anksto informuoti vartotojus el. paštu. 
Nepasiekiamos teismų elektroninės paslaugos galėtų 
būti tik retomis savaitgalio dienomis, o geriausia, kad 
tai būtų nuolatinis laikas.

Atkreipčiau dėmesį ir į tai, kad klientai advokatų 
prašo už juos sumokėti žyminį mokestį, tad turėtų 
būti numatyta galimybė atlikti mokėjimo pavedimą 
kliento vardu. Juk kas greita ir patogu klientui, visuo-
met tiks ir advokatui.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad advokatams gerai 
tuomet, kai patenkinti jų klientai, todėl džiugu, kad 
teismuose atsiranda galimybių naudotis naujausiomis 
technologijomis, o advokatų bendruomenė visada 
pasirengusi bendradarbiauti tobulinant paslaugas kli-
entams.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.
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Ž
Žvarbus rudens rytas Kaziukui (vardai pakeisti), 

taip švelniai nuo vaikystės tebevadinamam vietinių 
gyventojų už ramų gyvenimo būdą, tik dar labiau 
gadino nuotaiką, kuri buvo subjurusi po vakarykščių 
išgertuvių. Anot jo, „šachta degė“, reikalaudama ko-
kio nors skysčio pagirioms prigesinti. Jis beviltiškai 
dar kartą apžvelgė savo kuklų namelį, prisiglaudusį 
prie Zanavykų turgaus, nerasdamas nieko, kas galėtų 
būti parduota ar įkeista. Viskas jau buvo realizuota 
sprendžiant analogiškas problemas praeityje. Staiga 
žybtelėjo mintis, kad išeitis galbūt slypi malkinėje. 
Kaziukas prisiminė, jog prieš porą metų pas jį suplu-
kęs atskuodė Vytas ir, numetęs ant grindų porą soli-
daus svorio maišiukų, pasakė: „Slėpk greičiau! Mane 
mentai pakuoja...“ Pasakė ir dingo. Jis tada maišiukus 
nutempė į malkinę ir paslėpė po malkomis. Per kele-
rius metus įvairių medžio atliekų pritempė ten ir dau-
giau. Ir niekada nekilo mintis patikrinti, ką ten Vytas 
paliko. Tiesiog paslėpė ir pamiršo.

„Na, jei iki šiol neatėjo, neatsiliepė, nieko neat-
siuntė, tai gal ir pats Vytas pamiršo? O gal išvis iš 
Lietuvos išmynė ar labai ilgam už grotų atsidūrė? Kas 
ten jį žino... O man gyventi reikia. Galų gale juk ir už 
saugojimą koks procentėlis priklausytų...“ – sliūkin-
damas į sandėliuką mąstė Kaziukas. 

Atkraustęs visokį balastą – senas, sulūžusias ta-
buretes, bekojų stalų lentas, cementu aplipusius rąst-
galius, parsitemptus iš kaimyno statybų, Kaziukas 
prisikasė ir prie malkų. Permetęs dalį jų į kitą varga-
nos pašiūrės kampą, pamatė kyšantį maišo kampą. 
Suspindusi viltis suteikė papildomų jėgų ir akimirkai 
pamiršęs troškulį „lobio ieškotojas“ dar sparčiau ėmė 
mesti malkas, kol pagaliau maišiukai buvo „išlaisvin-
ti“ ir jis, braukdamas atgalia ranka išrasojusią kaktą, 
prisėdo ant vienos iš krosnies jau laukiančių tabure-
čių. Tarp kelių suspaudė maišą. Drebančiais pirštais 
patraukė virvelę ir, jai atsilaisvinus, abiem rankom ati-
darė maišo „gerklę“...

– O, Jėzau... – suvapėjo Kaziukas, aplaižydamas 

suskirdusias lūpas. Jam prieš akis atsivėrė visas arse-
nalas ginklų: parūdiję pistoletai, granatos, trotilo pa-
kuotės. Nuo sovietinės armijos laikų jis nebuvo matęs 
tokių daiktų, bet dar gerai prisiminė, kaip kas atrodo, 
ir įsivaizdavo jų vertę. Suprato ir tai, jog ne veltui Vytą 
„mentai pakavo“, kad jis, jeigu būtų buvusi padaryta 
krata, irgi giliai „uodegą būtų įmerkęs“...

Todėl ilgai nemąstęs nusprendė, kad vieną iš šių 
daiktų paėmęs tikrai Vytui nenusikals – bus sumokėta 
už riziką. Pasirinkęs seną parūdijusį „Walther“ mar-
kės pistoletą, įsikišo jį kišenėn, o visą likusią „lobio“ 
dalį vėl skubiai pridengė senais rakandais...

Baugščiai dairydamasis jis išėjo į gatvelę ir ėmė 
ieškoti tinkamo pirkėjo. Bet kuo pasitikėti negalima. 
Reikėjo rasti likimo brolių. Tik mokesnių... Matyt, 
diena buvo pakankamai sėkminga, nes netrukus pa-
matė atkulniuojantį Martyną. Vos pasilabinęs, jis šiam 
mirktelėjo:

– Einam pas mane. Apie reikalą reikia pakalbėti...
Martynas ilgai nesispyriojo, nes vis tiek jau seniai 

niekur nebeskubėjo. Tik pašalpos mokėjimo dienos 
darbo biržoje nebūtų praleidęs. O visa kita galėjo pa-
laukti.

Įėjęs į savo namo virtuvėlę, Kaziukas išsitraukė 
pistoletą ir išdidžiai atkišo Martynui. Martynas paė-
mė, pavartė, paskaitinėjo įrašus, suraukė nosį dėl pa-
žengusio rūdijimo proceso ir lyg tarp kitko paklausė:         

– Kiek?
– Litras, – pasistengė būti konkretus Kaziukas, 

tuo pačiu bijodamas, kad užsiprašė per daug ir pirkė-
jas atsisakys sudaryti sandorį.

– Na, jeigu veikia, tai imu, – Kaziuko džiaugsmui, 

Prekyba ginklais. 
Skamba grėsmingai?
Aurelija Ozolinia
Kauno apylinkės teismo teisėja

Kai kas nors pradeda diskutuoti apie tai, jog siekiant objektyvumo būtų gerai, kad 
procesinius sprendimus priimtų ne teisėjai, o kompiuteriai pagal parengtą progra-
mą, su šypsena prisimenu bylą, kurioje kaltinimai buvo pareikšti dėl sunkių nusikaltimų 
padarymo net trims asmenims... Ši tragikomiška istorija parodo, kiek niuansų gali tu-
rėti ta pati nusikalstama veika.

Pasirinkęs seną parūdijusį „Walther“ 
markės pistoletą, įsikišo jį kišenėn, o visą 
likusią „lobio“ dalį vėl skubiai pridengė 
senais rakandais...

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT

Aurelija Ozolinia
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gana greitai sutiko Martynas ir, atlaužęs saugiklį, nu-
kreipė į grindis. Pokšt! Netikėtas garsas perskrodė 
tylą.

– Veikia! – Kaziukas vėl aplaižė lūpas, įsivaizduo-
damas, kad jau greitai galės patenkinti savo troškulį.

– Ahaaa... – nutęsė Martynas. – Tik pinigų turiu 
nueiti pas Angelę. Ji čia, turguje, skudurais prekiauja... 
O, velnias, batą persišoviau! – pridūrė jis, tik tuo mo-
mentu suvokęs, kur buvo nukreipęs pistoleto vamzdį, 
ir skubiai išdrožė pro duris...

Jau prie turgaus vartų Martynas pajuto, kad kažkas 
bate žliugsi. Lyg būtų į pelkę įbridęs. Žvilgterėjo že-
myn ir aiškiai suvokė – šovinys kliudė ne tik batą... O 
ir skausmas stiprėjo.

Pagaliau jis pasiekė netoliese ant prekystalio pa-
dėvėtus drabužius išsidėsčiusią Angelę, prisėdo ant 
suolo ir, sušnibždėjęs jai: „Slėpk giliau ir kviesk grei-
tąją...“, atsijungė... 

Angelė tuoj pat iškvietė greitosios medicinos pa-
galbos tarnybą ir, kol medikai pasirodė, susipakavo 
savo prekes, tarp jų įvyniodama ir Martyno perduotą 
pistoletą. 

Kai medikai Martyną išgabeno į ligoninę, ji sku-
biai grįžo namo ir, suvokdama, kad gali būti nemalo-
numų dėl šautinės žaizdos ir neteisėtai įgyto ginklo ne 
tik Martynui, bet ir jai, nusprendė ginklo atsikratyti. 
Bet išmesti buvo gaila. Kilo mintis, jog gal galėtų iš to 
net truputėlį užsidirbti.

Sparčiai apsisukusi Angelė atsidūrė turgelyje prie 
geležinkelio stoties. Jai buvo gerai žinoma, kad drą-
siausi ir dosniausi šiame turgelyje – pietiečiai, pre-
kiaujantys arbūzais. Ir pinigų tikrai visuomet turi.

Moteriškė ėjo nuo vieno prekeivio prie kito, ati-
darydama plastikinį maišelį ir rodydama jiems savo 
„prekę“. Deja, nei pirmas, nei antras, nei trečias „ne-
užkibo“... Tačiau ji pritraukė skvarbaus žvilgsnio pa-
reigūnus, kurie, vilkėdami civiliais drabužiais, suki-
nėjosi tarp prekeivių ir pirkėjų, ieškodami pažeidėjų, 
dairydamiesi prekiaujančių nelegaliai į šalį įvežtomis 
cigaretėmis, aguonomis...

– Ką siūlai? – sąmokslininkiškai mirkteldamas 
Angelei paklausė pareigūnas.

– Pistoletą, – ramiai atsakė moteriškė, atlapodama 
maišelį ir parodydama varganai atrodantį aprūdijusį 
ginklą.

– Na, ir kiek prašai? – toliau kamantinėjo parei-
gūnas.

– Dvidešimt penkis litus norėčiau gauti, – vil-
tingai pasižiūrėjo į jį „pardavėja“. 

Deja, vietoj dvidešimt penkių litų pareigūnas tik 
tvirtai sugriebė jos alkūnę ir išlydėjo be didesnio 
triukšmo iš turgaus...

Kaziukas, likęs vienas namuose, laukė nesulauk-
damas grįžtančio savo pirkėjo Martyno... Pražiūrėjo 
akis belaukdamas, kol suvokė, kad greitosios pagal-
bos mašina, kuri neseniai buvo į turgų atvažiavusi, ko 
gero, ne dėl kokio širdies priepuolį patyrusio prekei-
vio buvo iškviesta... 

Mintys ėmė vyti viena kitą pašėlusiu greičiu. Tik 
dabar jis suprato, į ką įsipainiojo ir kas jam gali nutik-
ti. Nors ir nebuvo didelių mokslų ragavęs, bet prieš 
dešimtį metų atlikdamas bausmę turėjo laiko detaliai 
susipažinti su baudžiamuoju kodeksu.

Giliai atsidusęs Kaziukas vėl nusliūkino į sandė-
liuką. Prieš tai ant namelio durų pakabino spyną, pa-
tikrindamas, ar tvirtai užrakinta. Ką gali žinoti, kada 
teks vėl ją atrakinti... Paslėpė raktą sandėliuke, įkišda-
mas jį po seno bato vidpadžiu. Tuo pačiu pagalvojo, 
kad be reikalo taip rūpinasi, nes vis tiek viskas, kas 
naudinga, jau seniai realizuota, bet... jei kokie bena-
miai susimestų, tai ir radiatorių neberastų.

Kaziukas vėl išsitraukė maišiukus ir prisikišo į ki-
šenes granatų, trotilo, pistoletų, kiek tik tilpo. „Prisi-
farširavo“ striukės vidines ir išorines kišenes, lieme-
nę ir, gerokai papilnėjęs, leidosi į kelionę... Pasiekęs 
Savanorių prospektą, atsistojo ant šaligatvio krašto 
ir ėmė laukti. Žinojo, kad policijos automobiliai šioje 

gatvėje pasirodo gana dažnai. Ir buvo teisus – greitai 
jo akiratyje pasirodė automobilis su policijos skiria-
maisiais ženklais.

Kaziukas žengtelėjo į važiuojamąją dalį ir ėmė 
mosikuoti rankomis, stabdydamas pareigūnus. Suž-
viegus automobilio stabdžiams, tuo pačiu atsidarė ir 
automobilio šoninis langelis.

– Tau ką, gyventi nusibodo?! – supyko pareigūnas.
Bet Kaziukas jau buvo atplėšęs galines dureles ir 

tokiu pat įsakmiu balsu pareiškė:
– Vežkit į valdybą!
– Mes tau ne taksi!.. – bandė juo atsikratyti vai-

ruotojas.
Bet tuo metu Kaziukas staiga atsistojo prieš parei-

gūnus plačiai pražergdamas kojas ir, nutvėręs striukės 
atlapus, juos akimoju atlapojo, parodydamas pareigū-
nams visą turimą ginklų ir sprogmenų arsenalą.

– Vežk! – dar kartą griežtai pareikalavo ir daug 
ko gyvenime mačiusiems, bet šį kartą iš nuostabos 
„apšalusiems“ pareigūnams beliko prikąsti liežuvį ir 
paimti „keleivį“...

Taip kaltinamųjų suole ir atsidūrė visi trys pre-
kiautojai ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis... Sė-
dėjo liūdni, žemai nukabinę nosis, nuoširdžiai pasa-
kodami šią istoriją ir užtikrindami, kad daugiau tokiu 
„verslu“ nebeužsiiminės... Ir nebuvo nė vieno, kuris 
tuo nuoširdžiai nepatikėtų... Net prokuroras nesiūlė 
griežtų bausmių. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.

 Iš nuostabos „apšalusiems“ parei-
gūnams beliko prikąsti liežuvį ir paimti 
„keleivį“...

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS2015 m. KOVAS NR. 1
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TTEISĖJO PADĖJĖJAS – „PUSĖ TEISĖJO“

Šiandien teismo darbas be teisėjų padėjėjų sunkiai 
įsivaizduojamas. Tam pritaria ir daugiau nei dešim-
tmetį VAT Baudžiamųjų bylų skyriuje, o dabar jau 
pusmetį LAT teisėju dirbantis A. Pažarskis: „Teisėjo 
padėjėjo vaidmuo yra labai svarbus. Teisėjai paskęstų 
šūsnyse dokumentų, jei šalia nebūtų mūsų pagalbi-
ninkų – padėjėjų.“ Teisėjas priduria, kad ypač sun-
ku būtų Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams, kurie, 
priešingai nei Civilinių bylų skyriaus teisėjai, daug 
laiko praleidžia posėdžiuose. 2011 m. spalio 1 d. įsi-
galiojusios Civilinio proceso kodekso pataisos ape-
liacinėje instancijoje savotiškai palengvino šias bylas 
nagrinėjančių teisėjų darbą – nuo žodinio proceso 
pereita prie rašytinio. 

Dvejus metus VAT Baudžiamųjų bylų skyriuje 

teisėjo padėjėja dirbanti S. Zamara teigia, kad darbo 
tikrai netrūksta, kartais tenka dirbti viršvalandžius, ta-
čiau džiaugiasi, kad darbas yra dinamiškas ir įdomus. 
„Skaičiuoju, kad per metus apytiksliai parengiu apie 
250 procesinių dokumentų projektų. Norint darbą 
atlikti kuo geriau, nuolatos reikia mokytis, tobulėti, 
pasitikslinti aktualiąją redakciją, nes įstatymai gana 
dažnai kinta“, – sako S. Zamara. 

KASDIENYBĖ IR IŠŠŪKIAI

Toliau pokalbis pakrypsta apie kasdienę teisėjo 
padėjėjo darbo dieną. S. Zamara pasakoja, kad kas-
ryt teisėjui neša procesinių sprendimų projektus. 

Teisėjo padėjėjas – teisėjo 
dešinioji ranka
Vaida Kibirkštytė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Per metus teismuose parengiama 
daugybė procesinių dokumentų pro-
jektų. Mažai kas žino, kad šį darbą at-
lieka visuomenėje beveik nematomi 
teisėjų padėjėjai, kurie teisėjams ne 
tik padeda rengti bylas teismo posė-
džiams, bet ir atlieka daug kitų teisėjo 
darbą palengvinančių užduočių. Apie 
teisėjo padėjėjo vaidmenį, kasdienę 
veiklą ir svarbą kalbamės su Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo (LAT) Baudžiamų-
jų bylų skyriaus teisėju Artūru Pažarskiu, 
Vilniaus apygardos teismo (VAT) teisėjo 
padėjėja Svetlana Zamara ir Lietuvos 
teisėjų padėjėjų sąjungos pirmininke 
Kristina Krickiene.

Padėjėjas pirmiausia turi būti teisinin-
kas, o ne techninis darbuotojas.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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Sugrįžusi į kabinetą, peržvelgia užrašinėje suplanuo-
tus darbus: rengia naujus projektus, susipažįsta su 
bylų medžiaga, peržiūri pirmosios instancijos teismo 
sprendimus. Kaip pati sako, „pamatuoja viską nuo 
A iki Z“. Tiesa, pripažįsta, jog pasitaiko dienų, kai 
rašymui, motyvams ir argumentams stinga įkvėpimo. 
„Būna dienų, kai nėra įkvėpimo kūrybiniam darbui 
taikant įstatymo normas, tada jį atidedu į šalį ir imuo-
si techninio darbo, kuriam įkvėpimo nereikia“, – šyp-
sodamasi pasakoja teisėjo padėjėja. 

S. Zamara sako, kad dėl kiekvienos smulkmenos 
neina pas teisėją, nenori jo per daug trukdyti, todėl 
konsultuojasi su kolegomis. „Vienas projektas len-
gvesnis, kitas – sunkesnis, vieną parengiu per dieną, 
kitam prireikia savaitės“, – teigia ji.

Nors darbas S. Zamarai, kaip ji sako, teikia ma-
lonumą, tačiau darbe neišvengia nemalonių situacijų. 
„Pasitaiko, kad paskambina sprendimais nepatenkinti 
pareiškėjai. Paskambinę aiškina, kaip teismas turėtų 
daryti, klausia, kodėl buvo priimtas jiems nepalankus 
sprendimas“, – pasakoja teisėjo padėjėja. Nors ir ne-
malonu, bet tenka juos išklausyti, prisipažįsta ji ir pa-
teikia pavyzdį: „Neseniai skambino eismo įvykį sukė-
lusio administracine tvarka nubausto vyriškio mama. 
Priekaištavo, kad mes neįsigilinome į bylos medžiagą 
ir priėmėme neteisingą sprendimą.“ 

S. Zamara priduria, kad ji negali konsultuoti žmo-
nių, tačiau išklausyti, jos nuomone, privalo. „Konsul-
tuoti mes negalime, tačiau turime neprarasti žmogiš-
kumo. Mes reprezentuojame įstaigą, kurioje dirbame. 
Gal kartais ir sudėtinga išklausyti ragelyje rėkiantį 
žmogų, tačiau tai yra mandagu ir pagarbu“, – sako 
mūsų pašnekovė.

GERO PADĖJĖJO SAVYBĖS

Teisėjo padėjėjo vaidmenį, funkcijas ir pareigas 
apibrėžia pareigybės aprašymas, tačiau kas be šių 
juodai ant balto parašytų taisyklių teisėjui yra jo pa-
dėjėjas? „Padėjėjas pirmiausia turi būti teisininkas, o 
ne techninis darbuotojas. Taip pat jis turi turėti dide-
lį teorinių žinių bagažą. Suprantu, kad padėjėjas, ką 
tik baigęs universitetą, turi mažai praktinės patirties, 
bet iš aukštosios mokyklos jis turi atsinešti teorines 

žinias, kurios ypač praverčia nagrinėjant apeliacines 
bylas“, – sako teisėjas A. Pažarskis. Jo įsitikinimu, pa-
dėjėjas, kaip ir teisėjas, turi būti ryžtingas, darbštus, 
mokėti gerai planuoti laiką, matyti ir suprasti bylos 
esmę. „Profesionalus padėjėjas greitai pagauna bylos, 
skundo ar kaltinimo esmę. Patirties jis įgyja rengda-
mas minėtus projektus, vartydamas bylas ir t. t.“, – 
teigia teisėjas.

Be visų šių minėtų savybių, A. Pažarskis įvardija 
dar vieną, anot jo, labai svarbią teisėjo padėjėjo ypa-
tybę: „Baudžiamųjų bylų skyriaus padėjėjams būtinas 
analitinis mąstymas, kadangi reikia vertinti įrodymų 
grupes. Pakartosiu, kad padėjėjas, kaip ir teisėjas, su-
sipažinęs su bylos medžiaga, turi turėti savo nuomo-
nę.“ 

S. Zamara pritaria teisėjui A. Pažarskiui. Anot jos, 
„jei kažko nežinai, nereikia išradinėti dviračio – tam 
yra visiems gerai žinomos duomenų bazės Liteko, 
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Aukštesniųjų teismų teisėjai turi po 
padėjėją, deja, kitokia situacija yra 
apylinkių teismuose, kuriuose padėjėjas 
dirba su keliais teisėjais. Kadangi bylų 
šiuose teismuose nagrinėjama labai 
daug, padėjėjai įprastai atlieka techni-
nį darbą, nes analizuoti ir įsigilinti į bylos 
esmę paprasčiausiai nelieka laiko.

Svetlana Zamara
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Litlex, kuriose galima rasti informacijos apie nau-
jausią teismų praktiką“. Padėjėja priduria, kad daug 
patirties pasisemia iš teisėjo – diskutuoja, analizuoja, 
kartais dalyvauja teismo posėdžiuose. A. Pažarskio 
nuomone, teisėjo ir jo padėjėjo santykis turi būti pro-
fesionalus. „Jie turi tartis, diskutuoti, padėjėjas ne tik 
turi turėti savo nuomonę, bet ir mokėti ją apginti. Aš 
asmeniškai visada įsiklausau į padėjėjo nuomonę“, – 
teigia teisėjas.

TEISĖJUI PO PADĖJĖJĄ

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 
šiuo metu Lietuvos teismuose dirba 757 padėjėjai. 
Beveik visuose teismuose teisėjo komandą sudaro 
padėjėjas ir posėdžių sekretorius, tačiau taip yra toli 
gražu ne visuose teismuose. „Aukštesniųjų teismų 
teisėjai turi po padėjėją, deja, kitokia situacija yra apy-
linkių teismuose, kuriuose padėjėjas dirba su keliais 
teisėjais. Kadangi bylų šiuose teismuose nagrinėjama 
labai daug, padėjėjai įprastai atlieka techninį darbą, 
nes analizuoti ir įsigilinti į bylos esmę paprasčiausiai 
nelieka laiko“, – apie susiklosčiusią situaciją pasakoja 
teisėjas A. Pažarskis. Jo nuomone, visi be išimties tei-
sėjai turėtų turėti po padėjėją nepriklausomai nuo to, 
kokios grandies tai teismas.

DAUGIAU ĮGALIOJIMŲ

A. Pažarskis samprotavo, kad ateityje reikėtų 
svarstyti apie didesnį teisėjo padėjėjo savarankišku-
mą ir suteikti jam daugiau teisinių galių. Padaryti taip, 
kaip yra kitose Europos Sąjungos valstybėse. „Turi-
me pasitikėti padėjėjais. Galime pavesti jiems išrei-
kalauti iš ikiteisminio tyrimo institucijų dokumentus, 
medžiagą, savo vardu parašyti trumpą nutartį dėl, 
pavyzdžiui, asmens pristatymo iš įkalinimo įstaigos. 
Darbus, kur ne iš esmės sprendžiama byla, gali pada-
ryti ir padėjėjai“, – pasiūlymais dalijosi A. Pažarskis. 
Taip pat teisėjas pridūrė, kad padėjėjas, parengęs ir 
pasirašęs dokumentą, prisiima tam tikrą atsakomybę, 
todėl, jo nuomone, teisėjo padėjėjas kai kuriuos pro-
cedūrinius klausimus gali spręsti be jo parašo.

Lietuvos apeliaciniame teisme teisėjo padėjėja 
dirbanti ir Lietuvos padėjėjų asociacijai pirmininkau-
janti K. Krickienė pritaria teisėjui A. Pažarskiui pri-
mindama, kad 2011 m. Rimvydas Norkus, dabartinis 
LAT pirmininkas (tuo metu ėjęs LAT Teisės tyrimų ir 
apibendrinimo departamento direktoriaus pareigas), 
buvo pasiūlęs idėją suteikti papildomus įgaliojimus 
teisėjų padėjėjams. Norėta sumažinti teisėjo dar-
bo krūvį ir pagreitinti bylų nagrinėjimo procesą. K. 
Krickienė apgailestauja, kad visa tai liko „teoriniame 
diskusijų lygmenyje“, nes teisininkai ir teisės srities 
mokslininkai nepriėjo prie bendros nuomonės dėl 
teisingumo vykdymo sampratos ir teismo atliekamų 
funkcijų apribojimo.

K. Krickienės teigimu, teisėjo padėjėjo pareigybė 
egzistuoja ne visose ES šalyse. Įprastai tokie teismų 
sistemos darbuotojai vadinami teismo pareigūnais. 
Kaip pavyzdinį teismo pareigūnų darbo modelį, K. 
Krickienė pamini Lenkijos teismų sistemą. Ji teigia, 
kad šiems pareigūnams Lenkijos proceso įstatymai 
suteikia galias nagrinėti bylinėjimosi išlaidų paskirsty-
mo, teisinės pagalbos teikimo ar atsisakymo ją teikti 
(atstovo paskyrimas) klausimus. Be to, jiems priski-
riama teismų įsakymų rašytinėje ir elektroninėje pro-
cedūroje išdavimas, Europos mokėjimo įsakymo, 
vykdomųjų dokumentų išdavimas ir kitų procesinių 
sprendimų šioje procedūroje priėmimas, žyminio 
mokesčio grąžinimas, atleidimas nuo šio mokesčio, 
išlaidų liudytojams ir ekspertams bei vertėjams atly-
ginimas. Taip pat teismo pareigūnai turi įgaliojimus 
registruoti duomenis hipotekoje ir žemės registruose, 
spręsti tam tikrus paveldėjimo teisės klausimus dėl ža-
los atlyginimo tam tikrų tyčinių nusikaltimų aukoms.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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Keletas žiūrovų (beje, būtent teisėjai) renginį pa-
liko diskusijai dar nesibaigus. Man tapo aišku, kad 
tema teisėjams pasirodė svarbi, tačiau dalis jų tikėjosi 
ne to (arba ne visai to), kas vyko. Renginio pabaigoje 
dalies teisėjų išėjimo faktą šmaikščiai pakomentavo 
vienas iš diskusijos dalyvių – jo nuomone, teisėjų, 
skęstančių milžiniškuose darbo krūviuose, akivaiz-
doje samprotauti apie teisės principus abstrakčiu te-
oriniu lygmeniu yra tiesiog nepadoru (galbūt iš dis-
kusijos jie negali „išsinešti“ nieko, kas palengvintų jų 
vykdomą sprendimų priėmimą). Taigi – kodėl į tokį 
renginį teisėjai apskritai ėjo ir kaip kalbėtis su jais apie 
teisės principus, kad jiems nesinorėtų tokio pokalbio 
nutraukti? 

TEISĖS „GRIAUČIAI“

Teisės principai per paskutinius porą dešimtmečių 
taip įsitvirtino teisinėje terminijoje, kad be jų nebe-
išeina išsakyti jokio samprotavimo teisės klausimu. 
Bene visi ginčo teisenos (ir ne tik ginčo) procesiniai 
dokumentai baigiasi (ar prasideda) ta pačia konstruk-
cija: „Todėl, remdamasis teisingumo, protingumo ir 
sąžiningumo principais, prašau...“, o toliau jau įrašo-
ma pagal situaciją: „ieškinį atmesti“, „ieškinį tenkin-
ti“, „ieškinį palikti nenagrinėtą“ ir pan. 

Principų formuluotės yra tapačios, o teisiniai rei-
kalavimai – skirtingi. Teismai, priimdami sprendi-
mus, veikia panašiai ir išsako savo motyvus, neretai 

ginčą išsprendžiančią taisyklę sustiprindami principų 
autoritetu. Dar daugiau – kartais patys teisės princi-
pai yra panaudojami kaip sprendžiančioji taisyklė ir 
jų pagrindu būna priimamas sprendimas, kuris būtų 
buvęs kitoks, jeigu byla būtų išspręsta išimtinai pagal 
konkrečiai apibrėžtas teisės normas. 

Iš teisės teorijos pozicijų teisės principai nekelia 
didesnių abejonių. Jau pirmame kurse studentai suži-
no, kad teisės principai – tai teisės pamatinės, bazinės 
nuostatos, sudarančios teisės „griaučius“. Jie glau-
džiai susiję su teisės ginamomis vertybėmis, o konsti-
tucinių principų atveju – tiesiog su tomis vertybėmis 
„suaugę“. Teisės principai taip pat reguliuoja mūsų el-
gesį, tik daro tai kitokiu būdu – nustato siektiną tiks-
lą (paprastai įtvirtina tam tikrą teisės ginamą gėrį) ir 

TEISINIS ŠVIETIMAS

Teisės principai yra 
teisės „griaučiai“

Giedrė Lastauskienė
Vilniaus universiteto Viešosios teisės katedros docentė

2015 m. KOVAS NR. 1

Mintis dar kartą parašyti apie teisės principus kilo po vieno Konstituciniame Teis-
me vykusio renginio, kuriame du jauni mokslininkai pristatė savo tyrimą „Argumen-
tavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai“. Man pačiai 
tema buvo be galo įdomi, bet nežinojau, kokią auditoriją tokia tema galėtų dominti. 
Įsivaizdavau, kad diskusijoje dalyvaus daugiausia vadinamojo akademinio teisinin-
kų sluoksnio atstovai, todėl labai nustebau, kai į renginį pradėjo rinktis teisėjai, kurių 
didžioji dalis dirba aukštesniųjų ir aukščiausiųjų instancijų teismuose ir kurie yra žinomi 
kaip savo srities profesionalai. Jaunieji mokslininkai su užsidegimu kalbėjo ir diskutavo 
su auditorija savo tirtąja tema. 

Dažnai pasakoju savo studentams 
apie įvykį teismo posėdžio metu, kai 
vienas iš kolegijos narių informavo by-
los dalyvius, kad yra bendraautoris 
knygos, kurią aš recenzavau, paklaus-
damas, ar niekas nenorėtų teikti nušali-
nimo. Kai paaiškinu studentams, kad jo 
elgesį lėmė pamatinis teisės principas 
„Niekas negali būti teisėju savo paties 
byloje“, užverda ilgos diskusijos apie 
beveik beribį teisės principų turinį.

Giedrė Lastauskienė
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nurodo itin abstraktų, plačiai interpretuojamą elgesio 
modelį. Dažnai pasakoju savo studentams apie įvykį 
teismo posėdžio metu, kai vienas iš kolegijos narių 
informavo bylos dalyvius, kad yra bendraautoris kny-
gos, kurią aš recenzavau, paklausdamas, ar niekas ne-
norėtų teikti nušalinimo. Kai paaiškinu studentams, 
kad jo elgesį lėmė pamatinis teisės principas „Niekas 
negali būti teisėju savo paties byloje“, užverda ilgos 
diskusijos apie beveik beribį teisės principų turinį. 

Teisės teorijoje (kuri gerokai pakito nuo tada, kai 
buvo studijuojama pozityvistinės prigimties „vienos 
tiesos“ teorija) vis dar pateikiama schema apie teisės 
principų vietą teisės sistemoje: pirma, principas kaip 
idėja, veikianti teisę taikančio sąmonės ir net pasąmo-
nės lygmeniu; antra, principas kaip elgesio reguliavi-
mo būdas, veikiantis šalia teisės normų ir padedantis 
spręsti neaiškius teisinius atvejus; trečia, principas 
kaip visiškai savarankiškas elgesio reguliavimo būdas, 
kurio pakanka teisiškai kvalifikuojant teisei reikšmin-
gą situaciją. Taigi terpė diskusijoms apie teisės princi-
pų įtaką teisės sistemai – vis dar labai plati.

SĄŽININGAS ŽAIDIMAS PRINCIPAIS

Vargu, ar kas nors šiandien bandytų įtikinti au-
ditoriją, kad principas veikia tik idėjos lygmeniu – 
daug daugiau argumentų leidžia manyti, kad būtent 
remiantis teisės principais išsprendžiamos bylos. O 
tai reiškia, kad ginčą sprendžiantis asmuo gali pasi-
remti teisės principu, išaiškinti jo turinį tokiu būdu, 
kad jis atitiktų faktines bylos aplinkybes ir jo subjek-
tyvų įsivaizdavimą apie vertybinį orientyrą bei elgesio 
modelį, ir šitaip išspręsti teisinį ginčą. Labai tikėtina, 
kad sprendimas bus kitoks, negu būtų buvęs laikantis 
vien teisės normų reikalavimų. Kadangi tokia situaci-
ja nėra paprasta, manau, vis dėlto būtų verta šiek tiek 
užsiminti apie „sąžiningą žaidimą“ principais. 

Kalbą apie teisės principus norėtųsi pradėti nuo 
keleto jų įvardijimo, nes pasakymas, kad teisės prin-
cipai yra teisingumas, protingumas ir sąžiningumas, 
– tai iš esmės nieko nepasakymas. Kodėl? Todėl, kad 
teisingumas, protingumas ir sąžiningumas pirmiausia 
yra vertybės, kurios egzistuoja prieš teisę ir už jos, ir 
kurias teisė gina tik tam tikra apimtimi. Norėdami vie-
nodai suprasti, apie ką kalbame, galėtume prisiminti 
tokias principų formuluotes: „Tas, kas ateina vykdyti 
teisingumo, turi ateiti švariomis rankomis“, „Pažado 
privalai laikytis“, „Niekas negali turėti naudos iš savo 
nusikaltimo“, „Vienodas bylas spręsk vienodai, skir-
tingas – skirtingai“, „Negali reikalauti neįmanomo“ 

ir pan. Akivaizdu, kad verbalinė šių teisinių nuostatų 
išraiška iš esmės skiriasi nuo įprastų teisės normos 
įprastų formuluočių, todėl taip pat akivaizdu, kad 
pritaikyti tokias nuostatas faktams įvertinti – taip pat 
labai sudėtinga. 

„VIENODAS BYLAS SPRĘSK VIENODAI“

Teisės teorijoje (o ir teisinėje praktikoje) nuo-
lat grumiasi dvi metodologijos – teisinio tikrumo ir 
teisingumo (nepaisant pastarosios polinkio apaug-
ti spekuliacijomis). Kaip tik teisinio tikrumo meto-
dologija įpareigoja teisinius ginčus spręsti remiantis 
konkrečiomis, apibrėžtomis elgesio taisyklėmis (t. y. 
normomis), kartojant jau anksčiau panašiose bylose 
sukurtas tų taisyklių derinimo kombinacijas, kitaip 
sakant, laikantis precedento. Galėtume pasakyti, kad 
šiai metodologijai svarbiausios tokios sąvokos: teisės 
normos, realaus įstatymų leidėjo ketinimai, teismo 
pareiga laikytis precedentinės taisyklės. Šias katego-
rijas (ypač dvi pirmąsias) buvo tiesiog suabsoliutinęs 
teisinis pozityvizmas, apie kurio „mirtį“ šiuo metu 
girdime iš pačių įvairiausių teisininkų diskusijų tribū-
nų. Teisinis tikrumas įpareigoja ginčo sprendėją veikti 
tokiu pat būdu, kokiu būdavo veikiama kitais pana-
šiais atvejais – „Vienodas bylas spręsk vienodai“. Tei-
sinis tikrumas įpareigoja teismus kartoti sprendimus, 
priimtus analogiškose (precedentinėse) bylose. Teisi-
nis tikrumas – tai jau savaime didžiulė teisinė vertybė, 
suvokiant, kad gali pasitaikyti, jog atskiros bylos gali 
būti išspręstos ir neteisingai. 

KAI SPRENDIMĄ PADIKTUOJA 
TEISINGUMO JAUSMAS

Galbūt skamba paradoksaliai, bet iš tikrųjų visuo-
menei daug pavojingesnis yra ilgas bylos nagrinėjimas 
arba skirtingi panašių ginčų sprendimai, negu ginčo 
išsprendimas įprastu būdu, neatsižvelgiant į tai, kad 
jis šiek tiek kitoks nei tie, kurių išsprendimo taisyklė 
pakartojama. Stabiliose visuomenėse teisiniam tikru-
mui suteikiama didžiulė reikšmė. Kai taisyklės yra aiš-
kios ir jau buvo pritaikytos, arbitrui nėra reikalo ieš-
koti didesnės svarbos argumentų teisės principuose. 

TEISINIS ŠVIETIMAS TEISMAI.LT

Pasakymas, kad teisės principai yra 
teisingumas, protingumas ir sąžiningu-
mas, – tai iš esmės nieko nepasakymas.

Teisėje egzistuoja ir kitokios situaci-
jos, pvz., kai teisinis tekstas yra neaiškus 
arba prieštaringas; kai įstatymų leidėjas 
pradeda visiškai naujai (kitaip) regu-
liuoti tam tikras visuomenei nežinomas 
ir neatpažįstamas situacijas; kai neįma-
noma nustatyti, kokie buvo įstatymų 
leidėjo ketinimai
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Galima pasakyti net ir griežčiau: teisėjau, jeigu ieš-
kodamas ginčo išsprendimo taisyklės gali apsieiti be 
teisės principų, tai ir apsieik. 

Tačiau teisėje egzistuoja ir kitokios situacijos, pvz., 
kai teisinis tekstas yra neaiškus arba prieštaringas; kai 
įstatymų leidėjas pradeda visiškai naujai (kitaip) regu-
liuoti tam tikras visuomenei nežinomas ir neatpažįs-
tamas situacijas; kai neįmanoma nustatyti, kokie buvo 
įstatymų leidėjo ketinimai ir pan. Taip pat galima situ-
acija, kai ginčo išsprendimas išskirtinai pagal galiojan-
čias teisės normas pažeistų teisingumo reikalavimus 
tiesiog nepakeliamu mastu (pasinaudojant G. Rad-
brucho žodžiais) – štai tokiais atvejais sprendžiant 
teisinius ginčus turėtų būti pasitelkti teisės principai 
ir būtent tokiais atvejais mes dažnai esame privers-
ti pasakyti: „Tokio sprendimo reikalavo teisingumo 
jausmas.“ Tačiau privalome likti sąžiningi ir pripažinti 
keletą svarbių tiesų. 

TEISINGUMO JAUSMAS IR 
ARGUMENTAVIMAS

Pirma, teisės principų pasitelkimas sprendžiant 
ginčą visada sukuria išimtį iš bendrojo reguliavimo, 
o nuo to tiesiogiai ir akivaizdžiai nukenčia teisinio 
tikrumo reikalavimas. Todėl tai turi būti išskirtiniai, 
išimtiniai teisiniai atvejai. Tad visi teisinio ginčo da-
lyviai tokiu atveju turi elgtis atvirai – įrodinėti, kad 
egzistuoja pagrindas spręsti ginčą kitaip, negu jis būtų 
išspręstas įprastu būdu, t. y. pagal teisės normų rei-
kalavimus, ir argumentuoti, kodėl reikalinga daryti 
išimtį. Tokia pat argumentavimo užduotis tenka ir 
teismui, priimančiam sprendimą. Jis turi pagrįsti, kad 
teisės principai leidžia daryti išimtį arba priešingai – 
kad prielaidų išimčiai nėra (ir, pvz., kad egzistuojantis 
normų kuriamas reguliavimas dera su teisės princi-
pais).  

Antra, teisės principų taikymas leidžia teisėjams 
veikti kaip įstatymų leidėjams – kartais teisėjams ten-
ka tuo užsiimti, nepriklausomai nuo to, ar jie to pa-
geidauja. Teisėjų galių kurti ir aiškinti teisę ribos yra 
tokios nežymios, kad kartais atrodo, jog ta riba yra 
labiau išgalvota, negu reali. Diskusija dėl teisėjų galios 
kurti teisę ją aiškinant, perskaityti, ką įstatymų leidė-
jas „nutylėjo“, ar suvokti tekstą visiškai kitaip, negu 
suvokia bet koks kitas teisės vartotojas, vyksta visur 
ir visais laikais, ir apie tai rašoma bene visuose veika-
luose, skirtuose bendriems teisės klausimams, teisėjų 
diskrecijai ar teisinio teksto interpretacijai nagrinė-
ti. Todėl turėtume aiškiai įvardyti – taikydami teisės 
principus kaip teisinio kvalifikavimo taisykles teisėjai 
neabejotinai veikia kaip įstatymų leidėjai ir jie turi šį 

iššūkį priimti atvirai, nemaskuodami savo sprendimų 
neaiškiais samprotavimais ir argumentais, kuriais (są-
moningai ar nesąmoningai) siekiama nuslėpti patį ti-
kriausią teisės kūrimą. 

Trečia, teisės principų taikymas yra sudėtingas tuo 
požiūriu, kad kiekvienu atveju grumiasi du ar dau-
giau teisės principų, kurių kiekvienas lemtų skirtingą 
ginčo sprendimą. Todėl teisėjas turi nuspręsti, koks 
teisės principas laimės, ir paaiškinti, kodėl taip turi 
būti. Jeigu byla sprendžiama tik pagal teisės princi-
pus arba jeigu dėl principų suformuluojama išimtis, 
teisėjas įgyja pareigą tai papildomai argumentuoti, 
pasisakydamas, kodėl pasirinktas būtent toks spren-
dimas. Sprendime, kuriame remiamasi principais, vi-
sais atvejais nepakanka nuorodos į pačius principus, 
pvz., „pagal teisingumo ir protingumo principus“ 
(tokia nuoroda apskritai nelaikytina sprendimo mo-
tyvu). Turi būti paaiškinta, kaip pasireiškia vieno ar 
kito taikomo principo turinys konkrečiu atveju, ir 
pasisakoma dėl konkuruojančių vertybių hierarchi-
jos, jeigu ginče konkuruoja keli priešingų sprendimų 
reikalaujantys teisės principai. Taigi, jeigu teismas turi 
pritaikyti teisės principus, jis privalėtų pateikti ir pa-
pildomus argumentus. Pvz., jeigu teismas nusprendė 
atnaujinti seniai praleistą ieškinio senaties terminą, jis 
turėtų nurodyti motyvus: ieškovas stipriai sirgo, gulė-
jo ligoninėje, negalėjo net advokato susirasti ir pan. 
Jeigu teismas atsisako atnaujinti terminą, jis turi mo-
tyvuoti, kad teisinio stabilumo ir tikrumo principą lai-
ko svarbesniu, negu vieno ieškovo interesų gynimas.  

Apibendrinant tampa akivaizdu, kad teisės prin-
cipai – labai svarbi ir sudėtinga teisinė kategorija. Iš 
jų kilo teisė. Jie teisei suteikia griaučius, sujungdami 
teisės normas į veikiančią sistemą, ir leidžia išspręsti 
daugumą tarp normų kylančių prieštaravimų. Teisės 
principai pagrįstai vadinami teisės sąžine ar morali-
niu teisės minimumu. Jie gali suteikti daug praktinės 
naudos, pateikiant visiems suprantamus sprendimo 
motyvus. Prisiminus minėtoje diskusijoje pasisakiusio 
teisėjo susirūpinimą, kad nežinia kaip teisėjui elgtis, 
kai sprendimas pagal įstatymo raidę yra visiškai aiš-
kus, bet sielą gniaužia blogas jausmas, jog nuskriau-
džiamas sąžiningas, bet tiesiog žioplokas žmogus, 
galbūt būtent principai gali tapti priemone šiam žmo-
gui apginti. Tačiau turime naudotis jais atsargiai, atsa-
kingai ir tik tada, kai būtina. Priešingu atveju principai 
gali tapti didžiuliu pavojumi funkcionuojančiai teisei. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.

TEISINIS ŠVIETIMAS2015 m. KOVAS NR. 1
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KKai tik leidžia oro sąlygos, baigęs darbą teis-
me sėdate ant motociklo. Negana to, esate ne 
vieną jų ir pats sukonstravęs. Kada susižavėjote 
motociklais? Nuo ko viskas prasidėjo? 

Seniai, dar vaikystėje. Mažas buvau, vos dešimties. 
Pirmąjį mopedą tėtis rado upėje. Matyt, kažkas juo 
tiesiog atsikratė. Jis buvo surūdijęs, pokario metų. 
Pamenu, pedalų nepasiekiau (šypsosi), visi juokėsi, 
stebėjosi, kaip aš juo važiuosiu, nes buvau labai mažo 
ūgio, o mopedas buvo kaip tuometinis moteriškas 
dviratis su rėmu. Tai buvo dviratis ir mopedas viena-
me. Tėtis nupirko varikliui detalių, sutaisė jį ir užve-
dė. Juo važinėdavausi kaime, kadangi mane, vienturtį 
sūnų, tėvai vasarai palikdavo pas senelius Ignalinos 
rajone. Kitas atmintyje išlikęs ryškus prisiminimas 
– dvyliktasis gimtadienis. Gimtadienio dieną tėvu-
kas su močiute nusivedė į didelį miegamąjį, kur už 
širmos buvo sustatytos lovos svečiams. Stovėdamas 
maniau, kad seneliai nupirko naują dviratį, nes kai-
me turėjau seną, nudrengtą, tačiau didelės vaiko akys 
išvydo ne dviratį, o dviejų bėgių naujutėlaitį mopedą 

„Verchoviną“, kainavusį 300 rublių. Tuo metu jis pri-
lygo šiuolaikiniam „Ferrari“. Kaip dabar pamenu – 
raudonos spalvos, chromuotais sparnais. Nepraėjus 
nė metams, mopedas pradėjo labai gesti, nes techni-
kos kokybė buvo prasta. Jį reikėjo nuolat remontuoti. 
Nuo to laiko aš ir pradėjau domėtis technika. Tiesą 
pasakius, neturėjau kur dėtis, nes jei būnant pas se-
nelius mopedas sugesdavo, pavyzdžiui, antradienį, 
aš turėdavau laukti iki penktadienio, kol atvažiuos iš 
Vilniaus tėtis ir jį sutaisys. Buvau priverstas bandy-
ti taisyti pats, ir tai tapo vienu mėgstamiausių mano 
užsiėmimų.

Pirmąjį mopedą dovanų gavote vos dvylikos. 
Kada įsigijote savo pirmąjį motociklą?

Motociklai mane lydėjo iki kariuomenės, bu-
vau pasidaręs daug savadarbių. Buvau įgudęs taisyti 
motociklus, todėl gedimą nustatydavau greitai, ta-
čiau nuolatos susidurdavau su kita problema – kur 
nusipirkti atsarginių detalių. Devyniolikos metų išė-
jau į kariuomenę ir kaime palikau du motociklus bei 

Dvidešimt metų Vilniaus apygardos teisme informatiku dirbantį Donatą Tumelį pa-
kviesti pokalbio nebuvo lengva. Kuklinosi, jog kitiems bus neįdomu skaityti apie jo po-
mėgį ir vieną iš didžiausių gyvenimo aistrų – motociklą. Vis dėlto vieno penktadienio 
popietę Donatas atsivėrė ir greitakalbe bėrė įstabius pasakojimus apie pirmuosius 
motociklus ir keliones plieniniu žirgu po Europą.

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT

Europą pažino 
keliaudamas 
motociklu

Vaida Kibirkštytė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
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mopedą „Verchoviną“. Ketveriais metais už mane 
vyresnis pusbrolis taip pat labai mėgo techniką, bet 
jis mėgo tik važinėti, ne taisyti (šypsosi). Kol tarna-
vau, tėvai susidūrė su labai didele problema, kadangi 
pusbrolis su mano kaime palikta technika elgėsi ne-
saugiai ir neatsakingai. Tėtis, užbėgdamas nelaimei už 
akių, pardavė ir išdalijo visą mano techniką. Grįžęs iš 
kariuomenės gavau stiprų smūgį, nes garaže neradau 
viso to, ką palikau. Po šių įvykių pirmąjį savo moto-
ciklą nusipirkau būdamas 32 m. Iki to laiko motoci-
klo nenorėjau, nes kūriau šeimą, su žmona auginome 
vaikus, rūpinausi buitimi, namais. Kai vaikai ūgtelėjo, 
problemų sumažėjo, po daug metų vėl pradėjo kirbė-
ti mintis įsigyti motociklą. Niekam to nesakiau, tyliai 
žvalgiausi ir taupiau pinigus. Po kurio laiko už 300 
dolerių įsigijau vidutinio galingumo, klasikinio stiliaus 
motociklą „Yamaha“, kuriuo dabar važinėja žmona. 

Jeigu motociklu važinėja ir žmona, akivaizdu, 
kad šis užsiėmimas užkrečiamas. Kodėl? Kas 
Jums yra motociklas?

Motociklas man asmeniškai yra transporto prie-
monė, skirta poilsiui. Motociklas gyvenimą nudažo 
kitomis spalvomis. Po sunkios darbo dienos sėdi ir 
važiuoji – jauti gamtą, žemės ir žmonių pulsą. Matai 
jų žvilgsnius, o tai be galo malonūs pojūčiai.

Turbūt po darbo lieka ne tiek ir daug laiko 
mėgautis šia aistra. Ar motociklą siejate su savo 
ir šeimos atostogomis? Ar keliaujate motociklu?

Pirmąjį kartą motociklu keliavome po Lietuvą. 
Nuvažiuodavome 100–200 kilometrų. Aplankėme 
Palangą, Nidą, Dzūkiją. Draugai vis pasakodavo apie 
tolimesnes keliones į užsienį. Norėjosi ir mums save 
išbandyti platesniuose vandenyse, todėl tam pradėjo-
me ruoštis keliaudami po Lietuvą – miegojome pa-
lapinėse, bandėme įsivaizduoti, ar mes pritapsime. 
Šiek tiek tolimesnė kelionė buvo į Sankt Peterburgą. 

Vykome tik dviese su žmona aplankyti giminaičių. 
Šiuo metu jau esame aplankę daugiau nei pusę Euro-
pos šalių. Viena iš įdomesnių pirmųjų mūsų kelionių 
– po Balkanus. Aplankėme Vokietiją, Italiją, Šveicari-
ją, koją įkėlėme į Prancūziją. Ją prisiminti man padeda 
magišku tapęs skaičius 10: dešimt baikerių išvažiavo-
me 2010 m. rugsėjo 10 d. ir aplankėme dešimt vals-
tybių. Iš tikrųjų aplankėme 9, bet kai suskaičiavome, 
kad iki dešimties trūksta vienos, tai nusprendėme, jog 
skaičių reikia suapvalinti – aplankėme dar ir Italijos 
centre esantį San Mariną. Antrąjį kartą išsiruošėme 
pakeliauti po Europos vidurį – Austriją, Rumuniją ir 
t. t., nebuvome tik Moldovoje ir Ukrainoje. Tiek pir-
mos, tiek antros kelionės tikslas buvo pasiekti Adrijos 
jūrą. Daug keliavome po Suomiją. Juokiamės, kad ten 
daugiau plaukėme nei važiavome. Keltais kėlėmės iš 
salos į salą. Beje, Suomijoje motociklai keliami nemo-
kamai. Iš tiesų esame apvažiavę beveik visas Europos 
šalis. Šiauriausias taškas, kurį aplankėme, – Norvegi-
joje esantis „North Cape“. Kitaip dar jis vadinamas 
baikerių išbandymo keliu, o pasiektas taškas – mo-
tociklininkų krikštu. Važiavimas „North Cape“ link 
– tarsi loterija: gali visas dienas lyti ir kelionė bus 
nepakeliamai sunki, arba atvirkščiai, – lengva. Mums 
pasisekė, nes oras buvo tarsi užsakytas – lijo tik vieną 
dieną, o visas kitas dienas kepino 30 laipsnių karštis. 
Motociklininkai turi būti pasiruošę viskam. 

Jeigu motociklininkų nuolat laukia išbandy-
mai kelionės metu, ar ne paprasčiau būtų keliau-
ti automobiliu? 

Keliavimas motociklais – ne muziejų lankymas. 
Motociklas tave sulieja su gamta. Važiuodamas gro-
žiesi kriokliais, prie jų apsigyveni. Maudaisi, ben-
drauji, mėgaujiesi buvimu kartu. Tomis akimirkomis 
svarbi vienybė, tolerancija vienas kitam. Baikerizmas 
įdomus tuo, kad žmogus atsiriboja nuo kasdienybės. 

LAISVALAIKIS2015 m. KOVAS NR. 1
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O kaip saugumas? Ar keliaujant netenka bu-
dėti per naktis saugant savo plieninius žirgus? 

Būna visko. Štai vienas pavyzdys. Tai nutiko Lenki-
joje, netoli Lodzės. Kadangi nenorėjome toli nuklysti 
nuo maršruto, pasirinkome pirmą pasitaikiusį vieš-
butį. Paklausėme administracijos, kur nakčiai galėsi-
me palikti motociklus, o jie taip netikėtai atsakė, kad 
restorane. Tiesa, pats viešbutis buvo labai apšiuręs, o 
restoranas – prabangus, skirtas pokyliams. Paradok-
sas, nes mes patys miegojome tabaku trenkiančiuose 
kambariuose, o mūsų motociklai prabangiai ilsėjosi 
restorane (šypsosi). Iš paskutinės kelionės įsiminė 
beveik analogiška situacija. Viename iš Ispanijos vi-
durio kaimų dėl saugumo nusprendėme nerizikuoti 
ir nemiegoti po atviru dangumi, susiradome viešbutį 

ir apsistojome. Atvažiavę pamanėme, kad motociklus 
laikysime prie kambarių langų, tačiau per vakarienę 
viešbučio šeimininkas pasiūlė juos per naktį laikyti 
restorane. Ekipažo nariai, pažvelgę į duris, atsakė, kad 
motociklai pro jas netilps. Viešbučio savininkas šyp-
telėjo ir atrėžė, kad durys – ne kliūtis, galima išlaužti 
antrąją durų dalį. Taip ir padarėme: duris išlaužėme 
ir vidury restorano sustatėme keturis motociklus. Po-
žiūris į baikerius kitose šalyse yra labai pozityvus ir 
teigiamas. Neturime pretenzijų nė vienai šaliai. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio 
straipsnio tema laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Įdomiausi pastebėjimai bus išspausdinti kitame numeryje.
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DONATO PATARIMAI PLANUOJANTIEMS KELIAUTI MOTOCIKLU

• Ekipažą turi sudaryti daugiausia 5 motociklai ir 10 žmonių.
• Į tolimas keliones vykti tik su tais žmonėmis, kurie turi tokio keliavimo patirties.
• Susidaryti kelionės planą, pasiskirstyti užduotimis, atsakomybės sritimis atsižvelgiant į kiekvieno 

keliautojo individualią patirtį, gebėjimus.
• Iš anksto suplanuoti maršrutą.
• Įsidėmėti, kad kelionėse viskas yra bendra (išskyrus labai asmeninius daiktus).
• Suprasti, kad balne (už nugaros) sėdintis žmogus pavargsta ir būna įsitempęs taip pat, kaip ir 

vairuotojas.
• Motociklininkas turi mylėti savo transporto priemonę, nes nuo to priklauso visos komandos sėkmė.






