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Aukšto lygio vartotojų teisių 
apsauga ir toliau – viena pagrindinių 
Europos Sąjungos tikslų. Pastangos 
suderinti vartotojų teisės nuostatas 
pastaraisiais metais akivaizdžiai 
intensyvėja, ši tendencija ypač ryški 
vartojimo sutarčių srityje. 

 
 

Po ilgų diskusijų praėjusių metų pabaigoje 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje1 
paskelbtas vienas iš naujausių sutartinius vartojimo 
santykius reglamentuojančių ES teisės aktų – 
Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio  
25 d. direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria 
iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/
EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/
EB (toliau – Vartotojų teisių direktyva, Direktyva. 
Naująja Direktyva kryptingai stiprinamos vartotojų 
teisės, panaikinami buvę neatitikimai ir spragos, 
išplečiamos sutartinės tiesioginės prekybos būdu, 
prekybos internetu ar kitomis nuotolinio ryšio 
priemonėmis apsiperkančiųjų teisės. 

Atsisakoma atskiro reglamentavimo

Iki šiol galiojusio atskiro ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytų vartojimo sutarčių ir nuotolinės 
prekybos sutarčių reglamentavimo nebelieka –
Vartotojų teisių direktyva taisyklės sujungiamos į 
vieną teisės aktą, pakeitimai taip pat įtraukiami į 
bendrojo pobūdžio (horizontaliąsias) vartotojų teisių  

 
direktyvas dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų 
ir vartojimo prekių pardavimo garantijų.

Naujasis teisės aktas paremtas mišraus suderinimo 
principu, taigi didžiajai Direktyvos nuostatų daliai 
taikomas visiško suderinimo principas, juo valstybėms 
narėms nacionalinėje teisėje draudžiama palikti 
galioti ar priimti naujas nuostatas, kurios nukrypsta 
nuo Direktyvoje įtvirtintų taisyklių, teisę taikyti 
griežtesnį ar švelnesnį reglamentavimą paliekant tik 
Direktyvoje numatytais atvejais. 

Direktyva taikoma B2C (angl. business to 
consumer) sutartiniams santykiams (įskaitant 
vandens, dujų, elektros energijos arba centralizuoto 
šilumos tiekimo, taip pat viešųjų tiekėjų tiekimo 
sutartis, jei šios prekės tiekiamos pagal sutartį (3 str.1 
d.). Išimtys nustatytos socialinių paslaugų, sveikatos 
priežiūros paslaugų, finansinių paslaugų, azartinių 
lošimų veiklos, nekilnojamojo turto, taip pat kitose 
Direktyvoje numatytose srityse (3 str. 3 d.). Direktyva 
– vartotojų teisių apsaugos instrumentas, tačiau dalis 
jos nuostatų neabejotinai naudingos ir verslui, ypač 
tarpvalstybinę prekybą vykdantiems subjektams. 
Teisės aktu siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp 
aukšto lygio vartotojų teisių apsaugos bei įmonių 
konkurencingumo Europos Sąjungos vidaus rinkoje.

STIPRĖJA VARTOTOJŲ  
TEISIŲ APSAUGA

TEISMAMS IR APIE TEISMUS

Ieva NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento konsultantė

1 Oficialusis leidinys L 304 , 22/11/2011 p. 0064 – 0088.

„Reikia drąsos, kad stovėtum tvirtai, kai kiti atsitraukia ar 
pasiduoda baimei; reikia drąsos, kad paaukotum šiandieną 
dėl rytojaus; reikia drąsos, kad rizikuotum žinomu dėl 
nežinomo; reikia drąsos, kad paleistum vieną paukštį,  esantį 
rankoje, tam, kad gautum du ar daugiau, tupinčius  krūmuose, 
ir reikia labai daug drąsos, kad stovėtum vienas ir kovotum už 
tai, ko nori.“ 
                                                                              Vikas Malkan

Teismų sistema jau ne vienerius metus eina 
atvirumo visuomenei keliu. 

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Lietuvos 
piliečių tikėjimo, kad teismai – visuomenei ir už 
visuomenę, teisingumui ir už teisingumą – didinimo 
ir norime Jums pristatyti pirmąjį spausdintą leidinio 
TEISMAI.LT numerį. Iki šiol nuo 2010 m. tik elektroniniu 
pavidalu leistas ketvirtinis leidinys keičia dizainą ir 
įgyja popierinę formą. 

Keturis kartus per metus pasirodysiantį leidinį 
TEISMAI.LT skiriame tiek teisėjams ir teismų sistemoje 
dirbantiems darbuotojams, tiek kaip ir kuo gyvena 
Lietuvos teismų sistema besidomintiems Lietuvos 
piliečiams. Leidinio TEISMAI.LT moto – „Teismams ir 

apie teismus“, todėl kiekviename leidinio TEISMAI.LT 
numeryje rasite ir išsamių teisinių straipsnių, ir trumpų 
patrauklių apžvalgų, pristatysime aktualiausias 
laikotarpio naujienas, supažindinsime su žinomais 
ar nežinomais, bet labai įdomiais ar tokių pomėgių 
turinčiais teismų sistemos žmonėmis.

Spausdintą leidinį TEISMAI.LT skaityti galėsite 
didžiosiose bibliotekose ir teismų laukiamuosiuose, 
o elektroninė leidinio versija, kaip ir iki šiol, kiekvieną 
ketvirtį bus publikuojama interneto svetainėje 
teismai.lt.

Tikimės, kad versdami leidinio TEISMAI.LT puslapius 
teismus pažinsite iš naujo! 
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Vienodėja sąvokos

Viena iš esminių naujovių Vartotojų teisių 
direktyvoje – suderintos ir nustatytos bendros sąvokų, 
kurių gramatinė konstrukcija iki šiol skyrėsi, apibrėžtys. 
Siekiant supaprastinti ir atnaujinti ankstesnes 
sąvokas, taip pat įtvirtinamos ir naujos sąvokos, kurių 
galiojusiose direktyvose iki šiol nebuvo (pavyzdžiui, 
pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos 
prekės, prekybai skirtos patalpos, papildoma sutartis 
ir kt.) (2 str.). Aiškios ir visoms valstybėms narėms 
bendros sąvokos nustato Direktyvos taikymo ribas 
bei įneša aiškumo sprendžiant skirtingą nuostatų 
taikymo apimtį. 

Įvedama sutarties atsisakymo forma

Palankiai vertintinas vartotojui teikiamos 
informacijos, sudarant nuotolinės prekybos sutartis 
ir sutartis ne prekybai skirtose patalpose, sąrašo 
detalizavimas, papildymas ir griežtesnių reikalavimų 
tokios informacijos pateikimui nustatymas (6–8 
str.). Atitinkamai Direktyvos 5 straipsnyje nustatytas 
informacijos, privalomos pateikti vartotojui, su juo 
sudarant kitas sutartis, sąrašas.

Nuotolinės prekybos sutarčių ir sutarčių ne 
prekybai skirtose patalpose sudarymo metu, siekiant 
išvengti nepageidaujamų sutartinių įsipareigojimų 
prisiėmimo, ypač svarbi vartotojo teisė atsisakyti 
sutarties per tam tikrą laikotarpį (angl. cooling off 
period). Siekiant užtikrinti vartotojo teisę atsisakyti 
šios rūšies sutarčių, vartotojų apsauga stiprinama 
sutarties atsisakymo laikotarpį pratęsiant iki 14 dienų 
ir detalizuojant atsisakymo termino skaičiavimo 
taisykles (9 str.). 

Direktyvoje taip pat įtvirtintos sutarties atsisakymo 
pasekmės, sutarties šalių teisės ir pareigos sutarties 
atsisakymo atvejais (12–14 str.), naudojimosi teise 
atsisakyti sutarties poveikis papildomoms sutartims (15 
str.). Ypač pažangi nuostata – suderintos pavyzdinės 
sutarties atsisakymo formos įvedimas, kuris, tikėtina, 
supaprastins sutarties atsisakymo procesą ir užtikrins 
didesnį teisinį tikrumą (11 str., I priedo B dalis). 

Siekiant išvengti verslininkams nustatytos 
administracinės naštos, Direktyvoje valstybėms 
narėms įtvirtinama teisė netaikyti jos nuostatų ne 
prekybos patalpose sudarytoms sutartims, kai suma, 
kurią turi sumokėti vartotojas, ne didesnė nei 50 EUR, 
valstybėms narėms paliekant teisę mažesnę piniginę 
ribą nustatyti nacionalinės teisės aktuose (3 str. 4 d.).

Didinamas mokesčių skaidrumas
 
Ypač teigiamai vertintina tai, kad, didinant 

vartotojams taikomų mokesčių skaidrumą, Direktyva 
suderintos taisyklės susijusios su mokesčiais už 
mokėjimo priemonių naudojimą (19 str.), bendravimo 
telefonu apmokestinimu (21 str.), kitais papildomais 
mokėjimais (22 str.). 

Horizontaliosios vartotojų teisių apsaugos 
direktyvos dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų 
ir vartojimo prekių pardavimo garantijų papildomos 

naujais straipsniais, iš esmės numatančiais didesnę 
valstybių narių vartotojų apsaugos, taikomos 
peržengiant nurodytose direktyvose įtvirtintus 
minimalius reikalavimus, kontrolę (32, 33 str.).

Vykdymo klausimai naująja Direktyva iš esmės 
paliekami valstybių narių kompetencijai (tai kelia itin 
aktyvias valstybių narių ir doktrinos atstovų diskusijas). 
Pareiga užtikrinti, kad būtų priimtos tinkamos ir 
veiksmingos priemonės Direktyvos laikymuisi užtikrinti 
(23 str.), nustatoma pačioms valstybėms narėms, 
kurios taip pat nusistato ir sankcijas, pažeidus pagal 

šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 
taisykles ir imasi visų įmanomų priemonių šioms 
sankcijoms užtikrinti (24 str.).  

Apsaugos problemų neišsprendė

Vertinant Vartotojų teisių direktyva įtvirtintas 
naujoves, galima drąsiai teigti, kad  naujasis teisės 
aktas ir visų vartotojų apsaugos srities klausimų, 
ir egzistavusių problemų neišsprendė, tačiau 
neabejotinai prisidės prie vartotojų apsaugos 
Lietuvoje stiprinimo. Direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę procesas nebus paprastas ir 
prireiks daugelio teisės aktų, pirmiausia, Civilinio 
kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, susijusių 
poįstatyminių teisės aktų nuostatų pakeitimo, 
tačiau tikėtina, kad naujasis reglamentavimas 
leis sėkmingai plėtoti nacionalinių teismų praktiką 
stiprinant vartotojų apsaugą. 

Direktyva į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 
2013 m. gruodžio 13 d., įgyvendinančias priemones 
taikant nuo 2014 m. birželio 13 d.

KOKS TURI BŪTI 
PRETENDENTAS Į TEISĖJUS?    
Žydrė TALAČKAITĖ
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Pastarieji metai – pretendentų į teisėjus egzaminavimo pokyčių metai: testas 
tapo pirmąja pretendentų į teisėjus egzamino dalimi, pradėta naudoti užduočių 
sprendimo šifravimo sistema, sugriežtėjo praktinė egzamino dalis. Apie šiuos 
ir kitus pasikeitimus kalbėjome su Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos 
pirmininku Olegu Fedosiuku.
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Teisėjų taryba 2011 m. balandžio 29 d. nutarimu 
Nr.13P-51-(7.1.2) patvirtino naujus Pretendentų į 
teisėjus egzamino nuostatus. Papasakokite apie 
atsiradusias naujoves.

Tikriausiai jau žinote, kad testas – pirmoji 
egzamino dalis. Iki pakeitimų pretendentai į teisėjus 
atsakinėdavo į penkis teorinius klausimus ir nebuvo 
ribojamas naudojimasis informacijos šaltiniais. 
Paprastai egzaminuojamajam tereikdavo susirasti 
reikiamą kodekso straipsnį ir jį mechaniškai perrašyti. 
Dabar spręsdami testą pretendentai negali naudotis 
jokiais šaltiniais. Testas yra pirminė balais nevertinama 
žinių patikra. Asmuo testą išlaiko, jei teisingai atsako 
bent į 30 iš 40 klausimų. 

Į minimalų reikiamą klausimų skaičių atsakiusiam 
pretendentui suteikiama teisė dalyvauti antrojoje 
egzamino dalyje. Ją sudaro dvi praktinės užduotys 
(iš viešosios ir privatinės teisės). Lyginat su ankstesne 
tvarka, ši dalis sugriežtėjo: spręsdami užduotis, 
pretendentai gali naudotis tik įstatymais ir kitais 
norminiais aktais, bet ne teismų praktika; be to, už 
kiekvieną užduotį privalu gauti teigiamą balą, bent 
septynetą (anksčiau buvo vedamas vidurkis). Nors 
laikas užduotims spręsti ir pailgėjo iki 2,5 val., praktika 
rodo, kad praktinės užduotys pretendentams sunkiai 
įveikiamos. 

Naujoje egzaminavimo tvarkoje pasitelkta 
skaidraus ir objektyvaus vertinimo priemonė  – 
užduočių sprendimo šifravimo sistema: komisijos 
nariai nežino, kurio pretendento testą ar praktines 
užduotis vertina. 

Pakeitimai lėmė egzamino išlaikymo procento 
sumažėjimą, tačiau užtikrino tvirtesnį egzaminą 
laikančiųjų pasirengimą. Galima drąsiai teigti, 
kad egzaminą išlaikiusiųjų žinių bagažas, iš tiesų, 
pakankamas teisėjo karjerai pradėti. Kas rimtai 
ruošiasi egzaminui, jį tikrai išlaiko. 

Kokių tobulintinų dalykų ar problemų matote?

Pagal naująją tvarką įvyko tik trys egzaminai, 
todėl apie problemas ar tobulintinus dalykus kalbėti 
sunku. Sunkiausia – parinkti tinkamo sunkumo testo 
klausimus ir praktines užduotis, išvengti dviprasmybių 
– šį aspektą ir būtina tobulinti. 

Reikėtų pagalvoti ir apie egzamino programos 
koregavimą. Mano nuomone, ji pernelyg plati, 
vos ne visos teisės šakos apimamos, o ir tų teisės 
šakų klausimų spektras beveik neribotas. Užtikrintai 
pasiruošti egzaminui pagal tokią plačią programą – 
nerealu. Vertėtų konkretinti programą, atsižvelgiant į 
teisėjo darbo specifiką.  

Ar yra nepatenkintų dėl komisijos įvertinimų?

Pati komisija skundų negauna. Tačiau girdėjau, 
kad anonimiškai mūsų darbą kažkas skundė teisėjų 
atrankos komisijai, bet nieko konkretaus apie tai 
nežinau. Kaip komisijos pirmininkas, galiu užtikrinti, 
kad egzamino objektyvumo ir sąžiningumo 
klausimams skiriamas didžiulis dėmesys. Stengiuosi, 

kiek tik galiu, kad testo klausimai ir užduočių turinys iki 
egzamino būtų paslaptyje ir visi pretendentai turėtų 
vienodas galimybes. Esme pasiryžę reaguoti į visas 
teisingas pastabas dėl mūsų darbo trūkumų ir taisyti 
visas mūsų klaidas, jei tik tokių pasitaikytų.

Koks laikančiųjų egzaminą srautas?

Norinčių laikyti egzaminą asmenų skaičius 
nedidėja, tačiau pati komisija į egzaminą kviečia 
daugiau žmonių. Jei anksčiau kviesdavome apie 
10–15, dabar 20–25 pretendentus. 

Kokios patirties reikia pretendentui?

Bet kokia teisinė patirtis praverčia laikant 
egzaminą. Pranašumą, manyčiau, turi tie, kurių 
darbas ar darbo patirtis tiesiogiai susijusi su 
dalyvavimu teisminiuose procesuose: pozicijos 
argumentavimu, teisinių sprendimų motyvavimu 
(pavyzdžiui, prokurorai, advokatai, teisėjų padėjėjai, 

analitinių teismų padalinių darbuotojai). 

Kurią egzamino dalį pretendentai įveikia 
sunkiausiai?

Dar nedidelė naujos tvarkos taikymo praktika 
rodo, kad maždaug pusė pretendentų neįveikia 
testo. Įveikusiesiems testą antrame etape neblogai 
sekasi spręsti viešosios teisės užduotį,  privatinės teisės 
– sunkiau. 

Viešosios teisės užduotyje paprastai būna 
aprašyta tam tikra nusikalstama veika ir dėl jos 
vykstančio baudžiamojo proceso aplinkybės, 
kaltinimo ir gynybos pozicijos, formuluojami 
klausimai, ar teisingi šalių argumentai, ar tinkamai 
kvalifikuota nusikalstama veika, ar yra padaryta 
esminių baudžiamojo proceso pažeidimų ir pan. 
Taigi pretendentas užduotį turi spręsti tarsi jau bylą 
nagrinėjantis teisėjas. 

Privatinės teisės užduotyje paprastai aprašomas 
civilinis ginčas tarp šalių, trumpas ieškinio turinys, 
atsakovo argumentai. Pretendento gali būti 
paprašyta įvardyti byloje dalyvaujančių asmenų 
procesinę padėtį, kokiam teismui teisminga byla, koks 
ir kokio dydžio žyminis mokestis turi būti sumokėtas, 
apibrėžti bylos nagrinėjimo dalyką, nurodyti kokios 
materialiosios teisės normos turi būti taikomos šalių 
ginčui spręsti, kaip turi būti paskirstyta įrodinėjimo 
našta tarp byloje dalyvaujančių asmenų, pagrįsti 
savo nuomonę dėl ieškinio tenkinimo, suformuluoti 
teismo sprendimo rezoliucinę dalį ir kt. 

Praktika rodo, kad antra egzamino dalis neįveikta 

lieka būtent dėl civilinės teisės ir civilinio proceso žinių 
stokos, fabuloje aprašyto civilinio ginčo esmės ir jo 
sprendimo standartų nesupratimo. 

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti pretendentas, 
kad sėkmingai išlaikytų egzaminą? 

Komisija jokių pretendentų savybių, išskyrus 
teisinę kompetenciją, netikrina. Testui būtinas įvairių 
teisės šakų žinių bagažas. Kuo ilgiau pretendentas 
egzaminui ruošiasi, kuo daugiau teisinių tekstų, 
teismų sprendimų perskaito, tuo lengviau į testo 
klausimus jam atsakyti. 

Rimtai pasiruošęs pretendentas, net nežinodamas 
teisingo atsakymo, jį pasirinks intuityviai. Sprendžiant 
užduotis, būtina turėti supratimą apie baudžiamosios 

ir civilinės justicijos aktualijas. Tokiai kompetencijai įgyti 
patartina skaityti kasacines nutartis baudžiamosiose 
ir civilinėse bylose. Juk komisijos nariai užduotis sukuria 
pagal praktines situacijas, kurios buvo realiai spręstos 
įvairių instancijų teismuose ir dėl kurių susiformavo 
tam tikri sprendimo standartai (precedentai). 

Užduočių fabulose visada aprašomas tam tikras 
nusikaltimas arba teisinis ginčas, pateikiami šalių 
argumentai, kuriuos egzaminuojamasis turi įvertinti 
kaip tinkamus ar netinkamus, pritarti kažkuriai iš šalių 
pozicijai. Tokiai kompetencijai suformuoti būtina 
studijuoti praktiką. Vertinant užduotis, dėmesys 
kreipiamas į teisinės problemos esmės supratimą, 
argumentavimo kokybę, naudojamos teisinės 
terminijos taisyklingumą ir pan. 

„Dabar pretendentai  
spręsdami tęstą negali  

naudotis jokiais šaltiniais“
                                           O. Fedosiukas

„Kuo ilgiau 
pretendentas 
egzaminui 
ruošiasi, kuo 
daugiau teisinių 
tekstų, teismų 
sprendimų
perskaito, tuo 
lengviau į testo 
klausimus jam 
atsakyti.“

           O. Fedosiukas
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Šiuolaikinėje visuomenėje dvigubo baudimo 
uždraudimo principas nebėra vien tik baudžiamojoje 
teisėje taikomas fundamentalusis žmogaus teisių 
apsaugos pagrindas. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
(EŽTT) praktikoje galima rasti sprendimų, kuriuose 
mokestinė bauda nebuvo laikoma kriminaline 
bausme, taikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijoje (Konvencija) 
numatytas žmogaus teisių apsaugos garantijas, 
susijusias su baudžiamuoju persekiojimu (žr. EŽTT  
2003 m. birželio 3 d. sprendimą dėl priimtinumo byloje 
Morel prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 54559/00). 

Mokestinė bauda = kriminalinė bausmė?

Tačiau EŽTT, kaip ir bet kuris kitas inter alia 
nacionalinis teismas, turintis pareigą taikyti ir aiškinti 
teisę taip, kad ji būtų adekvati  gyvajai teisei, 

plėsdamas savo jurisprudenciją, šiuo aspektu visai 
neseniai pateikė aiškesnę ir išsamesnę poziciją dėl 
mokestinės baudos, kaip kriminalinės bausmės 
Konvencijos prasme, vertinimo. 

Tokios EŽTT bylos, kaip Jussila prieš Suomiją 
(pareiškimo Nr. 73053/01), IMPAR LTD. prieš Lietuvą 
(pareiškimo Nr. 13102/04) patvirtina, kad mokestinės 
baudos paskyrimas daugeliu atvejų gali reikšti 
asmens nubaudimą kriminaline bausme taip, kaip 
ji suprantama Konvencijos 6 bei 7 straipsniuose.  
Kadangi nubaudimo terminas, vartojamas 
Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje, 
apibrėžiant non bis in idem principą, aiškinamas, 
atsižvelgiant į EŽTT poziciją, aiškinant baudžiamojo 
kaltinimo bei kriminalinės bausmės sąvokas,  
atitinkamai nurodytas minėtuose Konvencijos 6 ir 7 
straipsniuose, tai sąlygoja, kad, skiriant mokestinę 
baudą, privalu atsižvelgti, ar asmuo už tą patį 

MOKESTINĖ BAUDA IR NON BIS IDEM 
PRINCIPAS NAUJAUSIOJE TEISMŲ 
PRAKTIKOJE
Lina GUDELIAUSKIENĖ
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės ir informacijos 
departamento teisėjo padėjėja norminių teisės aktų teisėtumo tyrimui

Niekas negali būti persekiojamas ar baudžiamas už nusikaltimą, dėl kurio jis jau buvo išteisintas arba nuteistas 
galutiniu nuosprendžiu pagal tos valstybės įstatymus ir baudžiamąjį procesą – sakoma Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Keičiantis požiūriui į žmogų ir valstybę, tobulėjant asmens 
materialinių ir procesinių teisių gynimo standartams, non bis in idem principas apims vis didesnę visuomeninių 
santykių sritį.

pažeidimą nėra 
baudžiamas antrą 
kartą.

Trūko nuoseklaus 
požiūrio

   
EŽTT jurisprudencija 
ilgą laiką stokojo 
nuoseklaus požiūrio 
ir į kitą non bis in 
idem principo ele-
mentą – tapatų 
pažeidimą (idem). 
Tik 2009 m. vasario 
10 d. sprendime 
byloje Sergejus 
Zolotukinas (Sergey 
Zolotukhin) prieš 
Rusiją (pareiškimo 
Nr. 14939/03) EŽTT  
Didžioji kolegija 
suvienodino poziciją 
(kurios šiuo metu 
ir laikomasi) dėl 
tapataus pažeidimo 
sampratos aiškinimo 
Konvencijos 7 pro-
tokolo 4 straipsnio 

prasme.
EŽTT praktikos, taikant bei aiškinant Konvencijos 

nuostatas, raida atsispindi ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo (LVAT), nagrinėjančio 
iš mokesčių teisinių santykių kylančius ginčus, 
jurisprudencijoje. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, 
vykdydama konstitucinę pareigą užtikrinti, kad 
kiekvienu konkrečiu atveju asmuo už tą patį teisės 
pažeidimą nebūtų nubaustas antrą kartą, 2011 m. 
lapkričio 18 d. priėmė sprendimą administracinėje 
byloje Nr. A143-2619/2011, kurioje išsamiai išdėstė 
naujausią EŽTT praktiką atitinkančias non bis in 
idem principo taikymo ir aiškinimo nuostatas 
bei Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies 
pažeidimo sąlygas.

Išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėtoje byloje 
buvo ginčijamas Kauno teritorinės muitinės 
sprendimas ir jį patvirtinantis Muitinės departamento 
sprendimas pareiškėją pripažinti muitinės skolininke 
ir už neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtas 
cigaretes pareiškėjos atžvilgiu įregistruoti muitinėje 
mokestinę prievolę, kurią be muito, akcizo, pridėtinės 
vertės mokesčių, akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio 
delspinigių sudarė ir 899 Lt bauda. 

Pareiškėja pinigine bauda pagal Mokesčių 
administravimo įstatymą nubausta už tai, kad 
nedeklaravo ir nesumokėjo atitinkamų mokesčių.  
Prieš pripažįstant pareiškėją muitinės skolininke 
ir paskiriant mokestinę baudą, Šilalės rajono 
apylinkės teismo nutarimu, kuris apžvelgiamos 
bylos nagrinėjimo metu jau buvo įsiteisėjęs, ji  
administracinio teisės pažeidimo byloje buvo 
nubausta 12 500 litų bauda ir 1 500 pakelių cigarečių 

,,Saint George“, pažymėtų Rusijos Federacijos 
banderolėmis, konfiskavimu. Administracinė 
nuobauda paskirta už tai, kad pareiškėja automobiliu 
neteisėtai gabeno 1 500 pakelių cigarečių ,,Saint 
George“ su Rusijos Federacijos banderolėmis ir 
taip padarė Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso (toliau – ATPK) 1632 straipsnio 4 dalyje, 
draudžiančioje laikyti, gabenti, naudoti ar realizuoti 
akcizais apmokestinamas prekes, pažeidžiant 
nustatytą tvarką, įtvirtintą inter alia Fiziniams 
asmenims taikomose alkoholio produktų ir tabako 
gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklėse, numatytą pažeidimą. 

Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimas

Dėl mokestinės baudos paskyrimo vertinimo 
non bis in idem principo kontekste išplėstinė teisėjų 
kolegija nurodė, kad atsakomybė už mokesčių 
įstatymų pažeidimus Lietuvos nacionalinėje teisėje 
iš esmės suprantama kaip kompleksinis teisinis 
institutas, apimantis atskiras atsakomybės rūšis, t. y. 
baudų pagal Mokesčių administravimo įstatymą, 
administracinių nuobaudų pagal ATPK ar kriminalinių 
bausmių pagal Baudžiamąjį kodeksą (BK) taikymą. 
Mokesčių teisė priskiriama prie viešosios teisės šakų, 
todėl jai būdingas imperatyvus santykių reguliavimo 
pobūdis, be kita ko, pasireiškiantis griežtų valstybės 
prievartos priemonių taikymu, siekiant apsaugoti 
mokesčių teisės ginamas vertybes. 

Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtinant 
mokesčių įstatymų pažeidimo sudėtį, t. y. atsakomybę 
už mokesčių nedeklaravimą ir nesumokėjimą, 
siekiama apsaugoti visuomenei ypač reikšmingas 
vertybes, pavyzdžiui, tinkamą biudžeto lėšų surinkimą 
ir atitinkamai visuomenės gyvenimui reikalingų resursų 
paskirstymą, ekonomikos reguliavimą. Todėl šiuo 
požiūriu atsakomybė už mokesčių nesumokėjimą ar 
kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai, numatyta 
ir BK. 

Pagal Lietuvos nacionalinę teisę deklaracijos, 
kurioje būtų nurodytos mokėtinos mokesčio sumos, 
nepateikimas, taip pat mokesčių pagal pateiktą 
deklaraciją ar kitą dokumentą nesumokėjimas 
atitinkamais atvejais gali suponuoti ir baudžiamosios 
atsakomybės taikymą pagal BK. Mokesčių 
administravimo įstatyme įtvirtinta bauda yra bendro 
pobūdžio, t. y. ji gali būti taikoma visiems mokesčių 
mokėtojams. Kadangi dėl mokesčio nesumokėjimo 
atsiradę turtiniai valstybės praradimai yra 
kompensuojami Mokesčių administravimo įstatyme 
nustatytais delspinigiais, mokestinės baudos 
pagrindinė paskirtis iš esmės negali būti kitokia nei 
bausti, taip pat tiek patį pažeidėją, tiek kitus asmenis 
atgrasyti nuo tokių pažeidimų ateityje. 

Funkciniu požiūriu šie tikslai yra labai panašūs 
į bausmių pagal BK paskirtį (BK 41 str. 2 d.). 
Byloje atsižvelgta į tai, kad minimali bauda, kaip 
administracinė nuobauda, pagal ATPK 1632 
straipsnį gali būti 100 litų, o pagal BK už baudžiamąjį 
nusižengimą gali būti skiriama iki 6 500 litų bauda, 
t. y. ji gali būti ir daug mažesnė. Išplėstinės teisėjų 
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kolegijos nuomone, jeigu pareiškėjai nebūtų 
skirtas minimalus baudos procentas, bauda pagal 
Mokesčių administravimo įstatymą galėjo siekti ir 4 
494 litus (8 988 Lt x 50 proc.), taigi iš esmės prilygti 
administracinėms nuobaudoms ir netgi kriminalinei 
bausmei pagal BK, kai kuriais atvejais – net ir viršyti. 

Mokesčio nedeklaravimas ir nesumokėjimas, 
kai įgaliota institucija primena apie tokią pareigą, 
atitinkamais atvejais gali leisti pradėti baudžiamąjį 
persekiojimą pagal BK, todėl, išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, pažeidimas, už kurį pareiškėja 
buvo nubausta pagal Mokesčių administravimo 
įstatymą, pagal savo pobūdį tam tikru mastu yra 
panašus į nusikaltimą (baudžiamąjį nusižengimą) 
pagal BK. 

Atsižvelgusi į nurodytus argumentus ir aktualią 
EŽTT praktiką, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, 
kad mokestinės baudos paskyrimas pareiškėjai 
prilygo jos nubaudimui, o pati bauda – kriminalinei 
bausmei Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies 
prasme. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, 
kad nei įpareigojimas sumokėti mokesčius, nei 
įpareigojimas sumokėti delspinigius už mokestinės 
prievolės neįvykdymą laiku nagrinėtos bylos atveju 
nebuvo kvalifikuojami kaip pareiškėjos nubaudimas 
Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies prasme.

Pagal Konvencijos nuostatas už tapatų 
pažeidimą du kartus negali būti baudžiama. 
Pateikiant tapataus pažeidimo sampratą, byloje 
pažymėta, kad naujausioje EŽTT praktikoje, aiškinant 
pažeidimo sąvoką, įtvirtintą Konvencijos 7 protokolo 
4 straipsnio 1 dalyje, akcentuojamas materialusis 
pažeidimo aspektas, veikos teisiniam įvertinimui 
(kvalifikavimui) teikiant mažesnę reikšmę. Non bis in 
idem principas pažeidžiamas tada, kai nustatoma, 
kad asmuo antrą kartą baudžiamas (traukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn) už identiškus arba iš 
esmės tokius pat teisiškai reikšmingus faktus (tą patį 
poelgį). Todėl Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnis turi 
būti suprantamas ir aiškinamas taip, kad principu 
non bis in idem būtų draudžiama asmenį persekioti ir 
(arba) bausti antrą kartą už pažeidimą, jeigu jis kyla iš 
identiškų arba iš esmės tokių pat faktų (įvykių) (angl. 
from identical facts or facts which are substantially 
the same), dėl kurių asmuo jau buvo nubaustas.

Nagrinėtu atveju tiek administracinė atsakomybė 
pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį, tiek atsakomybė 
pagal Mokesčių administravimo įstatymą, abejais 
atvejais paskiriant baudas, kilo dėl to, kad pareiškėja 
gabeno (laikė) cigaretes, pažeisdama įstatymuose 
įtvirtintus reikalavimus, t. y. nustatyta tvarka 
nesumokėjusi muitų, akcizo bei pridėtinės vertės 
mokesčių. Būtent faktinių aplinkybių, kad pareiškėja 
gabeno policijos pareigūnų rastas cigaretes ir 
nustatyta tvarka nebuvo sumokėjusi nurodytų 
mokesčių, visuma lėmė pareiškėjos nubaudimą 
tiek 12 500 litų bauda pagal ATPK, tiek 899 litų 
bauda pagal Mokesčių administravimo įstatymą. 
Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio ir non bis in idem 
principo prasme abiejų baudų paskyrimą sąlygojo 
identiškos arba bent jau iš esmės tokios pačios  
faktinės aplinkybės, kurios buvo vienodos laiko,  

erdvės ir asmens požiūriu. Todėl pareiškėja, kuri 
Konvencijos prasme buvo nubausta 12 500 litų 
bauda už akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, 
neturint muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio 
sumokėjimą patvirtinančių dokumentų (taigi už tai, 
kad nebuvo sumokėjusi mokesčių), Kauno teritorinės 
muitinės sprendimu Konvencijos prasme buvo 
nubausta už iš esmės tuos pačius veiksmus, t. y. prekių 
gabenimą (laikymą) nustatyta tvarka nesumokėjus 
už jas atitinkamų mokesčių.

Skirtingi žodžiai dar nereiškia, kad pažeidimas ne 
tas pats

Pažeidimo tapatumo šioje byloje nepaneigė 
tai, kad mokesčių teisės aktai atsakomybę 
pareiškėjai užtraukė už mokesčių nedeklaravimą 
ir nesumokėjimą, o ATPK, nukreipiantis į Fiziniams 
asmenims taikomas alkoholio produktų ir tabako 
gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisykles, – už akcizais apmokestinamų 
prekių gabenimą. Išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, konkretus veiksmų kvalifikavimas yra 
reikšmingas sprendžiant tik dėl atsakomybės, tačiau 
non bis in idem principo požiūriu esminis klausimas 
yra, ar asmuo du kartus buvo nubaustas iš esmės dėl 
to, kad pas jį buvo rasta prekių, už kurias nustatyta 
tvarka nebuvo sumokėti atitinkami mokesčiai. Iš EŽTT 
praktikos akivaizdu, kad tai, jog pažeidimų, už kuriuos 
buvo skirtos baudos, sudėtis aprašyta skirtingais 
žodžiais, dar jokiu būdu nereiškia, kad baudžiama 
ne už tą patį teisės pažeidimą. 

Byloje buvo nustatytos ir kitos, non bis in idem 
principo pažeidimą sąlygojančios aplinkybės: 
pareiškėja pirmą kartą už tą patį pažeidimą, už kurį 
buvo paskirta mokestinė bauda, buvo nubausta 
galutiniu sprendimu; tiek Šilalės rajono apylinkės 
teismo nutarimu, tiek muitinės sprendimais nubaustas 
tas pats fizinis asmuo – pareiškėja. Todėl, įvertinusi 
nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatavo, kad administracinės 
bylos ginčo objektas – Kauno teritorinės muitinės 
sprendimas skirti pareiškėjai baudą pagal Mokesčių 
administravimo įstatymą – negali būti paliktas galioti, 
nes tai reikštų Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 
1 dalies, ta apimtimi, kuria ji draudžia asmenį 
pakartotinai bausti, pažeidimą. Tiek Kauno teritorinės 
muitinės sprendimas, tiek Muitinės departamento 
sprendimas šia apimtimi panaikinti.

Taigi LVAT, atsižvelgdamas į Konvencijos, kaip 
šiuolaikinės visuomenės esminių vertybių apsaugos 
teisinio instrumento, nuostatų aiškinimą EŽTT 
jurisprudencijoje, šia nutartimi pripažino galimybę 
baudas pagal Mokesčių administravimo įstatymą 
prilyginti kriminalinei bausmei Konvencijos prasme. 
Atitinkamai baudos pagal ATPK (ar kitą teisės aktą) 
ir Mokesčių administravimo įstatymą paskyrimas, 
atsižvelgiant į individualios bylos aplinkybes, gali 
lemti Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje 
numatyto draudimo bausti asmenį du kartus (non bis 
in idem) pažeidimą.

TEISMAI 
ŽURNALISTŲ AKIMIS
Kristina PETROŠIENĖ
Lietuvos apeliacinio teismo atstovė spaudai

Teismuose juos matome kasdien. Jie kvočia advokatus, prokurorus, proceso 
dalyvius, skambinėja teisėjams, padėjėjams, raštinių darbuotojams. Vieni jų 
vengia, kiti – mielai bendrauja. Šį kartą žurnalistus kalbiname mes.

Gruodžio mėn. kelių daugeliui bent jau iš balso 
kitame ragelio gale pažįstamų žiniasklaidos atstovų 
pasiteiravome:

1. ar jie patenkinti aktyvesniu kelerių pastarųjų 
metų teismų bendravimu su žiniasklaida? Kodėl taip 
arba kodėl ne?

2. ar jiems pakanka iš teismų gaunamos 
informacijos apie bylų nagrinėjimą? Jeigu ne, kokios 
informacijos arba pokyčių pageidautų?

3. kas, jų nuomone, teismams leistų geriau 
bendrauti su žiniasklaidos atstovais? Kas, jų nuomone, 
teismams trukdo tai daryti šiuo metu?

4. kokie yra jų pastebėjimai dėl posėdžių 
vedimo kultūros, bylų nagrinėjimo organizavimo ir 
kitų dalykų?

5. su kokiais trimis žodžiais teismų sistema jiems 
asocijuojasi?

Pateikiame įdomiausius atsakymus į TEISMAI.LT 
pateiktus klausimus. 

Jaunius Matonis, LNK žinios:

1. Labai patenkintas suaktyvėjusiu bendravimu! 
Daugelis teismų eina teisinga kryptimi. Man tapo 
lengviau organizuoti darbą, gaunu daugiau ir 
vertingesnės informacijos. 

2. Labiausiai trūksta informacijos apie 
nagrinėjamų bylų stadiją (išskyrus porą teismų). 
Kodėl tokia informacija mums nematoma „LITEKO“?  

3. Blogai, jeigu teismo atstovas supranta savo 
darbą kaip pareigą apsaugoti teisėją nuo žurnalisto. 

Idealu būtų, jeigu teismo atstovas būtų tarpininkas, 
padedantis žurnalistui susisiekti su teisėju. Būtų puiku, 
jeigu teisėjai duotų interviu. 

4. Posėdžio kultūra priklauso nuo teisėjo 
asmenybės. Dauguma posėdžių vyksta be priekaištų. 
Yra teisėjų, kurių posėdžiai primena cirką arba kurie 
elgiasi kaip diktatoriai. Bet tai išskirtiniai atvejai. 

5. Petrošienė, Šerelytė, Kutrevičius :) 

Artūras Konderauskas, VŠĮ „Šiauliai plius“ (Šiaulių 
regiono televizija „Splius“) korespondentas

1. Šiauliuose turime puikų teismo atstovą, kuris 
moka bendrauti su žiniasklaida, nes pats yra dirbęs 
šioje srityje. Malonu bendrauti ir su kai kurių kitų 
teismų atstovais, kurie nepalieka mūsų nežinioje. 

2. Bendraujant su daugelio teismų atstovais 
problemų nekyla.

3. Šiaulių apskrityje teismų skiriamas dėmesys 
bendravimui su žiniasklaida puikus.

4. Teko lankytis ne viename posėdyje. Dėl 
teisėjų netinkamos kultūros pastebėjimų neturiu. 
Kartais, suprantama, būna keblumų, kai byloje 
keliasdešimt kaltinamųjų, o salės ankštos, tačiau, 
manau, teisėjai puikiai susitvarko. Žinoma, kultūros 
neretai trūksta teisiamiesiems, bet tai kita tema.  

5. Konkretu, tikslu, aišku.

Saulius Chadasevičius, „15min.lt“ korespondentas

1. Trečiosios ir ketvirtosios valdžių 
bendradarbiavimo efektyvumas matuojamas tuo, 
kaip profesionaliai visuomenė informuojama apie 
teismų aktualijas. Abipusės pastangos šioje srityje 
džiugina. Vis dėlto, manyčiau, reikėtų klausti apie 
tai paprastų žmonių, kurie iš šono galėtų įvertinti tą 
bendradarbiavimą. Užtektų, kad bent dalis žmonių 
susidarytų savo, kiek tai įmanoma, pagrįstą nuomonę 
apie teismų veiklą pagal operatyvią ir objektyvią 
žiniasklaidos informaciją. Nes dabar daugelis savo 
supratimą (dažniausiai – neigiamą) apie teismus, 
teisėjus grindžia ne autentiškomis žiniomis, bet 
stereotipais, nuogirdomis, iš konteksto ištrauktais 
faktais. Kitaip tariant, kadangi teismuose beveik 
niekas asmeniškai savanoriškai nesilanko tam, kad 
susidarytų apie juos objektyvią savo nuomonę, reikia 
klausti, ar teismų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo 
rezultatai padeda pamatyti tikrą vaizdą.
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2. Trūkumų yra. Nesinori išsamiai jų aptarinėti, 
nes iš esmės tai techniniai aspektai, kuriais 
atsakingiems asmenims pakaktų vieną kartą 
pasidomėti, ir problemos nebeliktų. Keletas paprastų 
pavyzdžių: jei Vilniaus apygardos teismas rengia 
išvažiuojamąjį posėdį Ignalinoje, ir tą rytą skelbimų 
lentoje kabančiame popieriniame tvarkaraštyje ši 
aplinkybė atsispindi, ar nebūtų galima jos nurodyti 
ir LITEKO aplinkoje, kad išvakarėse posėdžiais 
besidomintys žurnalistai irgi žinotų? Kita situacija: 
prieš sprendimo paskelbimą prie posėdžių salės 
atėjusi sekretorė, pamačiusi tik žurnalistus, tikriausiai 
neturėtų konstatuoti, kad niekas neatvyko, todėl 
paskelbimo nebus?

3. Puikus instrumentas – atstovo spaudai 
pareigybė. Šaunu, jei šias pareigas eina asmuo, 
išmanantis visuomenės informavimo poreikius, 
žiniasklaidos darbo specifiką. Dauguma iš dešimties 
sostinėje įsikūrusių teismų tokius žmones turi, ir darbas 
vyksta. Tiesa, beveik visi atstovai spaudai yra apkrauti 
papildomomis pareigomis, todėl ne viską suspėja. 
Svarbu, kad dauguma teismų vadovų supranta 
viešumo, skaidrumo, atvirumo principų svarbą, todėl 
iš esmės teismų ir žiniasklaidos atstovai bendrauja 
sklandžiai. Pernelyg uolūs konvojaus pareigūnai ar 
posėdžių sekretorės, nustatančios savas tvarkas dėl 
proceso viešumo, galimybių kalbinti ar fotografuoti 
bylos dalyvius bei panašių dalykų, yra bene vienintelis 
menkas trukdis.  

4. Pasitaiko visko, per daugelį metų esu  
sukaupęs daugybę įspūdžių. Futbolininkai sako, 
kad  geriausias teisėjas tas, kurio aikštėje nesimato. 
Teismuose “Temidės tarnai” ar minėtos sekretorės, 
konvojaus pareigūnai neretai pageidauja groti 
pirmuoju smuiku, o tai nesuteikia procesui nei 
sklandumo, nei solidumo. Kitas pastebėjimas – 
anksčiau pagal teismo posėdžio pradžią galėdavai 
pasitikrinti laikrodį, o dabar kartais po pusvalandžio 
tenka pradėti ieškoti, kas pasakytų, kur bus 
posėdis ir ar jis apskritai vyks. Tačiau tai, ko gero, 
neišvengiamos organizacinio chaoso apraiškos, 
kurias lemia bylų skaičius, salių trūkumas ir t. t. Taip pat 
man asmeniškai teko būti išvarytam iš posėdžio dėl 
poros minučių pavėlavimo, nors tik intuicija padėjo 
suprasti, kad galbūt jis ne vėluoja, o jau vyksta visai 
kitoje salėje nei nurodyta skelbimų lentoje... Taip pat 
yra tekę dalyvauti bylose, kurių nagrinėjimo teisėjai 
neatidėdavo, nors į posėdį neatvykdavo prokuroras 
arba apie jų vietą ir laiką nebuvo tinkamai pranešta 
nukentėjusiesiems. Bet iš esmės teismuose dirba 
profesionalūs, kompetentingi teisininkai, išmanantys 
kodeksus bei nestokojantys bendrosios kultūros.

5. Verda. Smaugia. Vykdo. (Teismuose verda 
gyvenimas, sprendžiama daugybė svarbių reikalų. 
Teismus smaugia krūvis. Ir vis dėlto tik teismai vykdo 
teisingumą).

Irena Zubrickienė, laikraščio „Akistata“ 
korespondentė Marijampolėje

1. Pastebėjau, kad bendravimas tikrai 
suaktyvėjęs, bet norėtųsi dar daugiau – plačiau ir 
giliau. Labai mielai bendrauja spaudos atstovai – 

ten, kur jie yra. Retkarčiais norėtųsi, kad bendrautų 
ir teisėjai, pagal kurių paskelbtus sprendimus 
rašomas straipsnis (ypač, kai byloje po apeliacinio ar 
kasacinio skundo priimamas KITOKS sprendimas (pvz., 
išteisinamasis nuosprendis). Iki šiol bent man yra buvę 
taip: jeigu teisėjo visai nepažįsti, kreipiesi pirmą kartą, 
jis paprastai atsako: „Nieko nekomentuosiu – viskas 
išaiškinta nuosprendyje“, o jeigu nors kiek pažįsti, 
atsako: „Galiu šiek tiek pakomentuoti, bet manęs 
prašau neminėti“. Šitai netenkina. Man atrodo, 
atviresni, kalbesni teisėjai – takelis į visuomenės 
teigiamą nuomonę apie skaidrų, teisingą, niekieno 
neįtakotą teismų darbą. 

2. Lyg ir pakanka.  O kiek nepakanka – 
atsakymas panašus į pirmojo klausimo.

3. Padėtų, jeigu nebūtų teisėjų, kurie, kreipusis į 
juos, tiesiai šviesiai pasako: „Kaip nemėgstu žurnalistų! 
Jeigu ne jūs, žmonės nebūtų pjudomi“. Arba: „Ši 
byla neturėtų dominti visuomenės – negi neturite 
ką daugiau veikti?“, arba: „Kodėl domitės šia byla? 
Bandote daryti spaudimą, sukelti rezonansą?“ Šiuo 
metu vis dar yra teisėjų, kurie save laiko padėties 
šeimininkais ir neretai – aukštesniais už kitus. Taip pat 
padėtų, jeigu spaudos atstovai būtų kiekviename – 
ir rajono apylinkių – teisme. Jų kol kas nėra turbūt dėl 
lėšų taupymo. 

4. Taip, lankausi, ypač Marijampolės rajono 
apylinkės teisme. Posėdžių vedimo kultūra 
dažniausiai tinkama. Tačiau išskirtiniais atvejais yra 
buvę, kad nemalonu sėdėti posėdyje, kai teisėjas dėl 
ko nors tiesiog aprėkia, pavyzdžiui, nukentėjusiąją – 
įsiverkusią motiną, kurios dukters žūties kaltininkas sėdi 
teisiamųjų suole (liepia ašaras rodyti tik namie, piktai 
ragina kuo greičiau nurimti, kad nebūtų trukdomas 
darbas). Be to, ne visi teisėjai žino, kada žurnalistams 
galima būti posėdyje nagrinėjant bylą ar skelbiant 
nuosprendį, kada – ne. Organizacinių nesklandumų 
irgi būna. Pavyzdžiui, atvykus į nuosprendžio skelbimą 
pagal iš anksto aptartą ir paskelbtą datą, staiga 
paaiškėja, kad nuosprendis bus skelbiamas visai kitą 
dieną net nepaaiškinus, kodėl.

5. Rimtis, Konfliktas, Kantrybė. 

Birutė Montvilienė, Marijampolės apskrities 
laikraščio „Suvalkietis“ korespondentė

1. Esu patenkinta, nes gauname 
daugiau informacijos, kurią anksčiau kartais 
pramiegodavome, be to, mums lengviau dirbti. 
Pastaruoju metu ryškių teigiamų poslinkių pajutome 
bendraudami su Kauno apygardos teismu. 

2. Informacijos pakanka ne visuomet. 
Didžiausia problema ta, kad teismų pranešimai 
apie išnagrinėtas bylas siunčiami nuasmeninti, t. y. 
nurodant tik nuteistojo inicialus. Tokiu atveju tenka 
papildomai aiškintis, kokia tai byla, ar ji aktuali mūsų 
regionui. Pavyzdžiui, Kauno apygardos teismas 
neseniai atsiuntė pranešimą apie nuteistąjį, kuris 
seksualiai prievartavo mažametę sesutę. Turėjome 
papildomai aiškintis, kokia tai buvo byla, kur 
nuteistasis gyveno ir padarė nusikaltimą. Paaiškėjo, 
kad jis – Jonavos sav. gyventojas, ir tapo akivaizdu, 
kad Marijampolės apskrities laikraščiui ta byla nėra 

labai aktuali. Jei iškart būtume gavę informaciją, kad 
nusikaltimas įvykdytas Jonavos krašte, nebūtume 
gaišę laiko domėdamiesi byla.

3. Geriau bendrauti trukdo itin formalus kai 
kurių asmenų požiūris, gana neigiamas nusistatymas 
apie žurnalistus kaip teismams trukdančius dirbti 
asmenis, formalūs reikalavimai (norint susipažinti su 
išnagrinėtos bylos medžiaga tenka rašyti prašymus 
teisėjams, laukti jų atsakymų ir t. t.). 

4. Dėl posėdžių vedimo kultūros bei nagrinėjimo 
organizavimo pastabų neturiu. Pageidaučiau, 
kad teismai geranoriškiau žiūrėtų į mūsų pareigą 
suteikti visuomenei informaciją. Vis dar pasitaiko 
nesusipratimų dėl filmavimo ir fotografavimo iki 
teismo posėdžio pradžios.  

5. „Ilga daina“, arogancija, bloga nuotaika.

Edita Vežbickaitė, „Lietuvos ryto“ televizijos 
reporterė

1. Bendrąja prasme esu patenkinta. 
Komunikavimas tarp žurnalistų ir teismų gerėja, 
tačiau viskas priklauso nuo konkretaus teismo ir 
bylos. Tačiau yra teismų, kurie veikia kaip „atskira 
respublika“, iš viso neteikia informacijos, o į visus 
klausimus atsako „Mes negalime nieko komentuoti“. 
Net jeigu tai klausimas apie tai, ar vyko uždaras ar 
viešas posėdis, arba ar prokurorai prašo teismo keisti 
kardomąją priemonę ir t.t.

 2. Norėtųsi daugiau informacijos, šioje srityje 
turėtų padirbėti tam tikrų teismų atstovai spaudai, 
nes tik labai prašomi pradeda ieškoti reikalingos 
informacijos. Beje, kai skambinu teisėjams, visada 
gaunu atsakymus į rūpimus klausimus. Kartais atrodo, 
kad tam tikros visuomenės informavimo priemonės 
turi atskirus informacijos kanalus ir žino daugiau negu 
kiti, pavyzdžiui, iš prokuratūros atstovų. Teismai turėtų 
platinti daugiau informacijos apie rezonansines 
bylas. 

3. Negaliu atsakyti į šį klausimą. Apie tai reikėtų 
daug diskutuoti. 

4. Viskas priklauso nuo konkrečių teismų ir 
teisėjų. Vieni teisėjai geranoriškai žiūri į žiniasklaidą, kiti 
– neigiamai nusistatę, todėl, manau, kartais priimami 
sprendimai nagrinėti bylą neviešai yra tik noras įgelti 
žiniasklaidai. Buvo net toks atvejis, kai teisėja pasiūlė 
proceso dalyviams pagalvoti apie uždarą posėdį, 
nors proceso šalys neturėjo jokių prašymų. 

5. Negaliu atsakyti.

Ingrida Steniulienė, naujienų agentūros BNS 
korespondentė

1.   Suaktyvėjęs teismų bendravimas su 
žiniasklaida iš tiesų yra sveikintinas. Tačiau 
pastebėsiu, kad vienų teismų atstovai spaudai yra 
labiau aktyvūs, kiti mažiau. Nuo ko tai priklauso, 
sunku būtų atsakyti; galbūt atstovai spaudai 
įpareigoti labiau su visuomene tiesiogiai bendrauti 
ir mažiau laiko lieka žiniasklaidos atstovams, ar čia 
jų asmeninė pozicija nesiųsti jokio pranešimo apie 

teismo darbą.  Manau, teismų atstovai spaudai 
neišnaudoja nišos, visuomenė dažnai net nesužino 
apie teismų sprendimus, reikšmingus visuomenės 
gyvenimui. Žiniasklaidos atstovai savo jėgomis ne 
visada gali sužinoti visus reikšmingus nuosprendžius. 
Manau, teismui pačiam malonu būtų pranešti, kad 
kokioje nors byloje įvykdė teisingumą, buvo apginti 
atskiro žmogaus, valstybės ar visuomenės interesai. 

2. Teismai galėtų daugiau informuoti apie 
priimtus sprendimus; juos visuomenei pateikti  
suprantamiau, paaiškinti, kodėl vienoks ar kitoks 
sprendimas buvo priimtas. Mano manymu, teismai 
vis dar vengia atviresnio bendravimo su visuomene. 
Kaip žurnalistei ne kartą teko susidurti su teisėjų 
paaiškinimu, kad jie nekomentuos savo sprendimų. 
Manau, taip elgiamasi be reikalo. Teisėjas turi aiškinti 
visuomenei, kodėl jis mano taip, o ne kitaip. Jis yra 
teisminės valdžios atstovas, jis Lietuvos Respublikos 
vardu priima sprendimus, kurie yra susiję su žmonių 
likimais. Atsisakymas aiškinti savo sprendimą yra 
tiesiog užgaulus. Teisėjai turi nebijoti išdėstyti savo 
nuomonę ir  motyvus, nes jis atskaitingas valstybei 
– mums visiems. Neseniai teko telefonu bendrauti 
su Šalčininkų rajono apylinkės teismu – teisėja visais 
įmanomais būdais bandė išvengti bendravimo, 
motyvuodama, kad nemato, su kuo bendrauja. 

3. Teismai turėtų tiesiog būti arčiau visuomenės, 
naikinti uždarumą. 

4. Labai erzina tai, kad kai kuriuose teismuose 
sekretorė jaučiasi viršesnė už teisėją, vaiko TV kanalų 
operatorius, nors teisėjas, panašu, visai neprašo 
vyti operatoriaus tuo metu, kai jis bando nufilmuoti 
jį einantį į posėdį. Jeigu neklystu, berods Lietuvos 
vyriausiajame administraciniame teisme galioja 
tokia tvarka, kad žurnalistui negalima posėdžio 
metu naudotis nešiojamuoju kompiuteriu, t. y., 
tiesiog suvesti posėdžio metu girdimą tekstą į savo 
darbovietės sukurtą redakcinę sistemą ar Word 
formatą. Jeigu ši tvarka dar galioja, dėl jos turėtų 
pasisakyti teismų sistemos vadovai, nes teismų 
sistemoje, kuri reguliuoja žmonių teisinius santykius, 
o ir tvarką valstybėje, negali būti dvejopų taisyklių 
ir standartų; jeigu Vilniaus apygardos teismo ar 
Lietuvos apeliacinio teismo salėje galima ramiai 
įsijungti kompiuterį, tai Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme šis veiksmas gali prilygti 
pažeidimui. Kompiuteris nėra blogis – tai tiesiog 
nepamainoma darbo priemonė ir teismai neturėtų 
baimintis šiuolaikinių IT priemonių, juo labiau, kad 
patys vis aktyviau jomis naudojasi. Teismuose teko 
pastebėti ir nepagarbos proceso šalims atvejų – 
teisėjai ne visada elgiasi korektiškai, kartais replikos 
būna šiurkščios, užgaulios, žeminančios. Kartais 
matyti, kad teisėjai palaiko vieną ar kitą pusę. Kodėl 
– belieka tik spėlioti. Manau, kad teisėjai turėtų būti 
jautresni, pagarbiau bendrauti su nukentėjusiaisiais. 
Kartais teisinė kalba nėra suprantama paprastam į 
teismų verpetą patekusiam žmogui – teisėjas turėtų 
paprastai jam išaiškinti, ko iš jo norima teisme. 

5. Teisė, teisėjai, įvairių instancijų teismai. 
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teisingumo vykdymą, galbūt padidintų pasitikėjimą 
teismais, – sakė europarlamentaras. – Tik svarbu 
parinkti tinkamą šios institucijos modelį.“

 Profesorius taip pat sutiko, kad būtina ieškoti 
ir dialogo su politikais,  priimančiais įstatymus. 
„Demokratija yra tada, kai niekas neturi tiesos 
monopolio, Tiesa yra kažkuriame balanso taške tarp 
dviejų nuomonių, dviejų pozicijų.“,  –  susitikimo metu 
kalbėjo profesorius.

Seime įstatymų pataisų niekas (ne)skaito?

Po susitikimo su profesoriumi L. Donskiu, sąjungos 
nariai aptarė šiuo metu juos užgriuvusius naujus 
rūpesčius – ką tik įsigaliojusias Civilinio proceso 
kodekso pataisas. 

„Kai bylos nuolat permetamos ant apylinkių 
teismų teisėjų pečių, kyla įtarimas, kad įstatymų 
pataisų projektų Seime niekas neskaito ir niekam 
mūsų, tų, kuriems tas bylas tenka nagrinėti, 
nuomonė neįdomi, – sakė ATTS pirmininkas Arūnas 
Nevardauskis. – Juk darbo grupei teikėme pasiūlymų, 
ir, rodos, diskutavome bei įrodėme savo tiesą, tačiau 
matome visiškai kitokį rezultatą...“

Teisėjai piktinosi, kad, padidinus apylinkių teismų 
darbo krūvį: dalį funkcijų perkėlus iš administracinių 
bei apeliacinių teismų, nei etatų, nei finansų kartu 
su bylų srautu perduota nebuvo. „Krūvis didėja, o 
atlyginimai – mažėja”, – piktinosi sąjungos nariai. 
Beje, konferencijos išvakarėse sąjungos nariai gavo 
ir viešą Klaipėdos apylinkių teismų teisėjų kreipimąsi 
dėl įstatymo projekto pratęsti sumažintų atlyginimų 
mokėjimą teisėjams dar vieneriems metams. 
Klaipėdiečiai aiškiai išdėstė priežastis, kodėl su tokiu 
sprendimu nesutinka, ir pranešė, kad dėl pažeistų 
teisių svarsto galimybę kreiptis į teismą.

Teisėjų atlyginimai, prasidėjus krizei, nuo 2009 metų 
gegužės buvo mažinami tris kartus (kitiems valstybės 
tarnautojams – du). Šiuo metu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė viešai deklaruoja, kad krizė baigėsi, ir 
skelbia, kad ministerijų valdininkams yra mokamos 
priemokos už papildomų funkcijų atlikimą, darbo krūvį 
viršijančią veiklą. Tačiau teisėjų atlyginimų gražinimą 
į iki krizės buvusį lygį ketinama nukelti metams ar net 
dvejiems. O apie priedus už viršvalandžius ar darbą 
švenčių dienomis net neužsimenama.

Dar prieš porą metų sklandė kalbos, kad vertėtų 
paskaičiuoti optimalų teisėjo darbo krūvį. Deja, 
kalbos ir liko kalbomis. Dabar jau girdėti, kad tą krūvį 
apskaičiuoti būtų sunku, girdi, tektų prie teisėjo sėdėti 
ir žymėti, kiek vienam ar kitam procesui sugaištama 
laiko. Tačiau apylinkių teismų teisėjai įsitikinę – tai 
padaryti nėra sudėtinga. 

„Psichologas, kalbininkas ar kiti specialistai galėtų 
nustatyti, per kiek laiko galima perskaityti A4 formato 
lapą ir suvokti, kas jame parašyta, – sakė ATTS 
pirmininkas. – Galima imti patį trumpiausią laiką, 
per kurį įmanoma tai padaryti, ir pamatysime, kad 
teisėjas niekaip negali tilpti į tą laiką.“ 

Prieš gerus metus Panevėžio miesto apylinkės 
teismo teisėjas Artūras Ridikas buvo preliminariai 
paskaičiavęs, kad, jei vienam bylos puslapiui skirs 
vieną minutę, iš darbo namo nebegrįš niekada.... 
Štai dėl ko po to teisėjai yra kaltinami skubotumu ir 
paviršutiniškumu.

Trijų atstovų interesams atstovauti nepakanka

Sąjungos nariai diskutuoja ir apie savo dalyvavimą 
savivaldoje. Iki šiol, kaip žinoma, pagal įstatymą 
į Teisėjų tarybą (TT) įeina tik trys apylinkių teismų 
teisėjai. „Jau senokai kalbame, kad apylinkių teismų 
teisėjai sudaro beveik du trečdalius viso teisėjų 
korpuso ir trijų apylinkių teismų atstovų atstovauti 
mūsų interesams nepakanka, – konferencijos metu 
kalbėjo ATTS valdybos narė Jolanta Vėgelienė.

Konferencijos dalyviai tokiam projektui pritarė 
vienbalsiai: kadangi apylinkių ir apygardų teismai 
prilyginami pirmajai instancijai, į TT siūlomi šeši 
apylinkių teismų atstovai, o apygardų, jų yra gerokai 
mažiau, – 4. Tokiu atveju, principas, kad žemesnioji 
grandis teisėjų savivaldos organe turi sudaryti  
mažumą, nebūtų pažeistas.

Apylinkių teisėjai konferencijos pabaigoje priėmė 
memorandumą, kuriame išdėstė savo argumentus 
dėl teismų reformos, dalyvavimo, svarstant įstatymų 
bei įstatymų pataisų projektus, taip pat – dėl TT 
sudėties.

„Prisiekusiųjų ar teismo tarėjų instituto 
sukūrimas iš visuomenės atstovų, kai 
visuomenė įtraukiama į teisingumo 

vykdymą, galbūt padidintų 
pasitikėjimą teismais“

L. Donskis    

„Apie teisę madinga 
kalbėti visiems“

L. Donskis    

APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA 
– BŪDAS VEIKTI IR BENDRAUTI
Diana LABOKAITĖ
Teisėjų tarybos narė, Kauno miesto apylinkės teismo teisėja
Aurelija ŽUTAUTIENĖ

Ar kada svarstėte, kodėl savo profesiją mylintys žmonės buriasi ar jaučia poreikį burtis į profesines grupes ir 
organizacijas. Atsakymas labai paprastas – pavienio profesionalo pastabų, kad ir labai teisingų, paprastai 
niekas negirdi. Didesnei grupei nuomonę reikšti drąsiau ir permainų galima reikalauti efektyviau.

Ketvirtuosius gyvavimo metus skaičiuojančią ir 
šiuo metu 157 narius turinčią Apylinkių teismų teisėjų 
sąjungą (ATTS) suvienijo bendras tikslas – išjudinti tam 
tikrų problemų sprendimą: darbo krūvio didėjimą, 
nesureguliuotą atlyginimo mokėjimą už darbą 
savaitgaliais ir švenčių dienomis bei viršvalandžius, 
teisėjų darbo sąlygų gerinimą, pagaliau, darbo 
kiekiui neadekvatų atlyginimą. 

Kol kas ATTS vis dar yra maža organizacija ir 
nejungia nė pusės visų Lietuvos apylinkių teismų 
teisėjų. Tačiau net ir nebūdama masinė, sąjunga 
nuolat kalba teisėjams ir teismams apie aktualius 
veiklos klausimus. Taip pat plėtojamas narių 
tarpusavio bendravimas, vieni kitus drąsina ir 
remia profesinėje veikloje, susitinka su žmonėmis, 
nesančiais teismų sistemos dalimi. Kiekvienais metais 
rengiamos bent dvi konferencijos, į kurias kviečiami 
žurnalistai, psichologai bei Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai (jau yra dalyvavę: psichologė Aušra 
Griškonytė, žurnalistas Tomas Dapkus, Seimo narys 
Antanas Matulas).

Pasaulio valstybių teisėjai yra įkūrę įvairiausių 
asociacijų: Nacionalinė teisėjų moterų asociacija 
Amerikoje, Europos darbo teismų teisėjų asociacija, 
Teisėjų, nagrinėjančių konkurencijos bylas, 
asociacija, jungianti šioje srityje dirbančius teisėjus 
Europoje ir t. t.

Priekaištai už nuomonės neatspindėjimą

Dažniausias ATTS girdimas priekaištas – kad nėra 
visuotinė teisėjų organizacija ir kad neatspindi viso 
profesinio korpuso nuomonės. Tačiau pastarieji 
mėnesiai parodė, kad  dėl svarbiausių pagrindinių 
klausimų abi Lietuvoje veikiančios teisėjų organizacijos 
– Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija ir ATTS – yra 
tos pačios nuomonės: neseniai Teisėjų asociacija 
viešu pareiškimu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo 
komitetus, prašydama pakelti teisėjų atlyginimus. 

Dviejų organizacijų egzistavimas kuria sveiką 
konkurencinę aplinką, neleidžiančią nė vienai iš 
organizacijų atsipalaiduoti ir nuleisti rankų. 

Apie teisę kalbėti madinga

Su europarlamentaru, profesoriumi Leonidu 
Donskiu praėjusių metų spalio 21 d. Kaune vykusioje 
konferencijoje diskutuota apie teismų ir apskritai 
demokratijos situaciją. „Apie teisę madinga kalbėti 
visiems, – sakė profesorius L. Donskis. – Tačiau visi 
pamiršta, kad teismai yra nepriklausomi ir šio principo 
privaloma laikytis.“

 Profesorius pabrėžė, kad demokratija nelengva 
ir gali virsti blogiu, jei tik politikai įgauna per daug 
galių. Europarlamentaras įsitikinęs, kad ir patiems 
teisėjams reikia įdėti nemažai pastangų ir apsišarvuoti 
kantrybe, siekiant teismų prestižo kilimo. „Tik kantrus 
dialogas, įvairūs edukaciniai projektai, pradedant 
nuo seminarų ar susitikimų su moksleiviais, galėtų 
duoti teigiamų poslinkių“, – teigė L. Donskis.

Su europarlamentaru, profesoriumi diskutuota 
ir apie prisiekusiųjų teismų ar tarėjų institucijos 
vaidmenį, didinant pasitikėjimą teismais. Kaip rodo 
apklausos, didžioji dalis apklaustųjų (54 proc.) 
pasisako už tai, kad, teisme nagrinėjant jų bylą, 
kartu su teisėju dalyvautų ir visuomenės atstovų. 
„Prisiekusiųjų ar teismo tarėjų instituto sukūrimas iš 
visuomenės atstovų, kai visuomenė įtraukiama į 
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TEISMO PIRMININKAS  
EDVARDAS PAŠILIS:  
„REIKIA MĄSTYTI POZITYVIAI“
Gintautas STALNIONIS
Vilniaus apygardos teismo vyriausiasis specialistas

Neretai lyginame mūsų ir Vakarų teismų 
darbą, efektyvumą, problemas, tačiau ten 
teismų vadovai ūkinių klausimų – išlaidos už 
šildymą, elektrą, vandenį, pastatų nuomą, 
paštą, popierių – nesprendžia.

Pernai balansavome ties riba, kai galime 
pažeisti įstatymą dėl to, kad neišsiųsime 
pranešimų paštu. Visaip darėme: prašėme, 
kad žmonės pasiimtų patys, siuntėme 
elektroniniu paštu. Išsisukome. Teko girdėti 
– ir kituose teismuose padėtis nelinksma. 
Sunkmetis, matyt, retkarčiais visuomenę 
ir valstybę turi sukrėsti, kad atsinaujintum, 
permąstytum, į problemas pažvelgtum 
iš naujo. Aišku, būtų skaudu, jeigu dėl to 
nukentėtų teisingumo vykdymas.

Šalies vidurkį viršijame jau ne pirmus 
metus, todėl nesuvokiama, kaip 
atlyginimams gali trūkti pinigų. Teismas 
apkrautas pakankamai, todėl išeiti 
mokamų ar nemokamų atostogų būtų 
prabanga. Vis vien tuos darbus reikės 
padaryti, teisėjai turės išnagrinėti bylas. 
Tikėkimės, tokie dalykai – jau praeityje. 
Kalbu apie užpraeitus ir praėjusius metus, 
šiemet tokių problemų neturėjom.

Jūs kalbate apie finansavimą, 
ekonominius dalykus. O kiti dalykai, 
tarkime, krūvis?

Krūvis, žvelgiant šalies mastu (pagal 
pusmečio rezultatus), kad ir keista, mažėja, 
nors ir nedaug. Galbūt dėl to kituose šalies 
teismuose krūvis didėja. 2008 m. iš 54 
apylinkių teismų buvome šešti. Jei šalies 
apylinkių teisėjų darbo krūvis buvo 59,28, 
tai Ukmergėje – 74,44. Panaši situacija buvo 
ir 2009 m., patekome į pirmąjį dešimtuką. 
2010 m. – 11-oje vietoje, šių metų pirmą 
pusmetį – 16-oje (šalies vidurkis – 67,24). 
Apylinkių teismuose šis rodiklis didėja.

Kokią išeitį matote: keisti, supaprastinti 
baudžiamąjį ir civilinį procesus, didinti 
teisėjų skaičių?

Apie dešimt metų mūsų teisme dirba 
šeši teisėjai. Nemanau, kad jų skaičiaus 
padidinimas išspręstų visas problemas.

Raštinėje reikėtų vyriausiojo specialisto 
etato, kuris numatytas ir pagal Teisėjų 
tarybos nutarimą. Svarbiau sukomplektuoti 
raštinę ir padėjėjų korpusą, nors esama 

padėtis tikrai neblogiausia – keturi 
padėjėjai šešiems teisėjams. Dirba šešios 
sekretorės, turinčios aukštesnįjį išsilavinimą, 
kai kurios iš jų dar mokėsi teisės kolegijose, 
turi didelį praktinio darbo stažą.

Pritariu teisėjų perskirstymo pagal 
realius dabartinius krūvius idėjai. Teisėjų ir 
teismo darbą labai palengvina techninis 
personalas. O to techninio darbo nuolat 
daugėja... Teisėjas turėtų koncentruotis 
į sprendimus, motyvus, tačiau didžioji 
darbo dienos dalis prabėga surašant 
sprendimą. Manau, krūvį galėtų sumažinti 
visas kompleksas priemonių, taip pat ir 
proceso supaprastinimas. Pavyzdžiui, 
kaip yra kitose Vakarų valstybėse, 
tarkime, Vokietijoje. Gal ir galutinį 
dokumentą, sprendimą, formalizuojant, 
baudžiamajame procese numatant, kad 
nuosprendis būtų trumpesnis.

Vienu metu buvo sutrumpinta 
aprašomoji dalis – darbas buvo 
spartesnis, žmonėms suprantamiau. 
Tačiau Konstitucinis Teismas, regis, Pakso 
byloje nusprendė, kad nuosprendžio 
aprašomoji dalis privalo būti visa ir išsami. 
Vėliau ši nuostata buvo perkelta į proceso 
kodeksą. Teisėjams didelis palengvinimas 
buvo lakoniškumas, kai nereikėdavo taip 
smulkiai pateikti liudytojų parodymų, 
įvardyti nustatytų aplinkybių, nebeliko.

Policija administracinėse bylose 
naudoja tokius protokolus (blankus), 
kuriuos iššifruoti kartais nelengva, tačiau 
keli žodžiai ten sudėti labai lakoniškai. 
Kartais ir nuosprendis galėtų toks būti: 
padarė taip ir taip, nusikalto tuo, bausmė 
skiriama už tai.

Norėtumėt išplėsti šį policijos blanką?

Taip, taip... Teko man matyti vokišką 
nuosprendį: vieno puslapio ir labai 
trumpas, vos keli sakiniai. Iš tikrųjų, dar yra 
erdvės kažką formalizuoti, kad palengvėtų 
teisėjų darbo našta.

Norėčiau pasidžiaugti Civilinio 
proceso kodekso pataisomis. Jau vien 
vykdomosios bylos ką reiškia... Augo jų 
kalnai, didėjo ir pašto išlaidos. Dabar dėl 
administravimo išlaidų išieškojimo ir ginčo 
atvejų gali nuspręsti pats antstolis. Vis 
dėlto teisme turėtų atsidurti rimti ginčai, 
kuriuose tikrai reikia teisėjo įsikišimo, teisės 
taikymo. Teismas – panašus į troleibusą iš 

Teisėjui Evaldui Pašiliui – 38-eri. Ukmergės rajono apylinkės 
teisme dirba nuo 2000-ųjų balandžio, o nuo 2007-ųjų liepos – ir 
jam vadovauja. Paskutinėmis 2011-ųjų dienomis su Ukmergės 
teismo pirmininku kalbėjomės ramybės vadovui neduodančiais 
klausimais.
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mano studijų metų: kiek žmonių stotelėj susirinkdavo, 
tiek ir sulipdavo, neatsimenu, kad kuris būtų netilpęs. 
Troleibusas būdavo tarsi guminis, kažkas įkvėpdavo 
oro, kažkas – dar kitaip... Panašiai yra su apylinkių 
teismais. Manau, atsiliepia kokybei. Išnagrinėjame, 
bet terminai nukenčia ir kokybė tų rimtesnių bylų.

Patikslinkit, kas ta bylų kokybė?

Na, pačių sprendimų... Logiška, kad teisėjas, kai 
spaudžia laikas, į rimtas bylas galbūt įsigilina mažiau. 
Teisėjas neturi galimybės daugiau pamąstyti, 
paanalizuoti, ieškoti praktikos, apibendrinimų.

Šiandien turiu atidėjęs surašyti keturis 
nuosprendžius. Gali atidėti kažkuriam laikui, 
bet surašyti vis tiek reikės. Administracines bylas 
perduodant teismams nuo 2008 metų sausio, 
nebuvo analizuojama ir aiškinamasi, ar teismai tokį 
krūvį veš, ar galės bylas išnagrinėti nepažeisdami 
terminų. Tarkime, tai vyksta pakankamai sėkmingai, 
jeigu nekreipsime dėmesio į užsitęsusius terminus.

Koks Jūsų požiūris į teismo tarėjus?

Turiu savo nuomonę. Paprasčiausiai grįžtume 
į tarybinius laikus… Gerai tai ar blogai? Dėl kai 
kurių kategorijų, rezonansinių bylų – galbūt gerai 
atsakomybe pasidalyti su visuomene.

Nagrinėdami baudžiamąsias ir civilines bylas, 
aukštesnės instancijos teismų teisėjai specializuojasi, 
o apylinkėse jie universalūs. Privalumas tai ar 
trūkumas?

Mūsų teisme jau senokai yra specializacija: trys 
teisėjai nagrinėja baudžiamąsias bylas, trys – civilines. 
Siūliau nesispecializuoti, gal taip objektyviau būtų 
paskirstomos visos bylos, bet šiandien nesigailime.

Proporcijos? Panašiai, panašiai. Teisėjams, 
kurie nagrinėja baudžiamąsias bylas, tenka ir visos 
administracinės, nes jų prigimtis yra kriminalinės 
justicijos bylos. Ilgainiui tie kodeksai – ir ATPK, ir BK – 
galbūt bus sulyginti.

Įsitikinome, kad kai kurios administracinės bylos 
yra sudėtingesnės nei baudžiamosios. Iki 2008 metų 
nagrinėdavome jų apie 600, vėliau – apie 1 000, o 
2010 metais – jau 1 262, t. y. dvigubai. Esame sutarę 
jas skirti pirmadieniams, tačiau būna, kad tą pačią 
valandą jų – 20. Jei matome, kad yra liudytojų, 
ginčų, mėginame bylą perskirti kitai dienai. Kartais 
būna kaip prie gydytojo kabineto – tiek žmonių...

Koks baudžiamųjų ir civilinių bylų santykis Jūsų 
teisme?

2010 m. teisme išnagrinėtos 162 baudžiamosios 
ir 2 299 civilinės bylos. Kai kurios baigtos teismo 
įsakymu. Tikrai nėra taip, kad baudžiamąsias bylas 
nagrinėjantis teisėjas yra mažiau užsiėmęs nei civilistas, 
juo labiau, kad pirmiesiems tenka ir administracinės 

bylos, kurių – daugiau nei 1 000. Objektyviai padalyti 
labai sunku, bet teisėjai specializacija patenkinti. 
Neįmanoma būti universaliam, būtina gilintis į atskirą 
sritį.

Tad Jūsų teismas nuo bylų nedūsta?

Manau, kad sėkmingai susidorojame, kaip ir kiti 
teismai, kuriuose krūviai – dar didesni. Darbus reikia 
padaryti. Aišku, reformomis, įstatymų pataisomis vis 
dėlto turėtų būti atsižvelgiama į apylinkių teisėjus.

Daugiau nei vienerius metus nagrinėjamų bylų 
mūsų teisme tikrai nėra daug, ir priežastys, manau, 
rimtos. Iki lapkričio 1 d. baudžiamųjų bylų – šešios, 
civilinė – 21. Yra ir sustabdytų. Pateikdami ataskaitas, 
atliekame ir vidinę inventorizaciją, kad nebūtų kokių 
užsilikusių…

Apeliacine tvarka apskundžiama labai 
nedidelė mūsų teisėjų sprendimų dalis, dar mažiau 
– jų pakeičiama, panaikinama. Pavojaus varpai 
neskamba. Turbūt turime daugiau kuo pasidžiaugti 
nei padejuoti. Reikia mąstyti pozityviai, nežiūrint į tai, 
kad situacija kartais būna visai kitokia.

Žiniasklaidos nesudomintumėte su tokiu 
pozityvumu. Trūktų antraštės „Skandalas Ukmergės 
teisme“.

Niekada, patikėkit. Teisėjos Snieguolės Bielskienės 
iniciatyva kelerius metus rengėme kraujo čiulpų 
donorų akciją. Kvietėme žmones iš prokuratūros, 
policijos. Kas galėjo, atėjo ir tiesiog teismo salėje 
davė kraujo mėginį, o duomenys buvo įtraukti į 
kartoteką. Deja, tai nieko nesudomino, pasirodė tik 
maža žinutė Nacionalinio kraujo centro interneto 
svetainėje.

Ar pastaraisiais metais Jūsų teismo praktikoje 
išryškėjo kokių nors tendencijų, ypatumų, pokyčių? 
Jei taip, gal galėtumėte juos atskleisti ir palyginti?

Dėl tendencijų, nežinau… Kaip jau sakiau, aiškiai 
gausėja administracinių bylų, taip pat ir krūvis 
teisėjams. Maždaug pusę bylų sudaro kelių eismo 
taisyklių pažeidimai. Ir skundų šiose bylose – daugiau 
nei baudžiamosiose.

Ko palinkėtumėte savo kolegoms – apylinkių 
teismų teisėjams?

Manau, kad turėtume savo, kaip apylinkių teisėjų, 
teises ginti vieningai. Kad tame bylų labirinte visada 
šviesą matytume. Teisėjas per savo darbus neturėtų 
pamiršti, kad jis – žmogus, turi šeimą, artimuosius. Ir 
neprarasti žmogiško orumo, kad ir kokia ta nuomonė 
būtų.

Linkiu kiekvienam matyti savo darbų prasmę, 
nors iš pirmo žvilgsnio ir atrodo, kad jie – niekad 
nesibaigiantys.

GRUZIJOS AUKŠTOSIOS TEISINGUMO
MOKYKLOS PATIRTIS

Kristina FIGŪRINAITĖ 
Nacionalinės teismų administracijos vyriausioji specialistė 

Ar turėtų būti užtikrinamas visapusiškas kandidatų į teisėjus pasirengimas dirbti šį darbą, kokį dėmesį valstybė 
turi skirti teisėjų mokymui jau po paskyrimo teisėju – šiuos ir kitus teisėjų mokymo klausimus Europos valstybės 
analizavo dviejų dienų konferencijoje „Teisėjų mokymo institucijos ir teismų sistema“, skirtoje Gruzijos 
aukštosios teisingumo mokyklos penkmečiui.

 Praeitų metų lapkritį Tbilisyje (Gruzija) Prancūzija, 
Vokietija, Norvegija, Lenkija, Lietuva, Ukraina, Estija, 
Vengrija, Azerbaidžanas, Armėnija bei kitų valstybių 
atstovai pristatė savo šalių teisėjų mokymo sistemas 
bei dalijosi teisėjų mokymo organizavimo patirtimi.

Europoje – dvi įvadinio mokymo kryptys

  Daugelyje Europos šalių egzistuoja dvi įvadinio 
teisėjų mokymo kryptys: įvadinis teisėjų mokymas iki 
jiems tampant teisėjais ir įvadinis teisėjų mokymas 
jau po paskyrimo teisėjais. Daug Europos šalių 
renkasi įvadinio mokymo kryptį iki paskyrimo teisėjais 
– didžiausiais dėmesys be teisinių žinių ugdymo 
skiriamas bendriesiems gebėjimams tobulinti: 
psichologijai, komunikacijai, procesinių dokumentų 
rengimui ir užsienio kalbų mokymuisi. Taip Europos 
šalys užtikrina visapusį kandidatų į teisėjus 
pasirengimą dirbti teisėjo darbą.

Tęstinis teisėjų mokymas po paskyrimo teisėjais 
vyksta visoje Europoje. Atsižvelgiant į kiekvienoje 
šalyje egzistuojančią teisėjų mokymo sistemą ir 
teisėjų skyrimo tvarką, įkurtos ir atitinkamos specialius 
mokymus organizuojančios ir vykdančios institucijos: 
teisėjų mokymo mokyklos, akademijos, centrai. 

Gruzija Vakarams nenusileidžia

Gruzijos patirtis teisėjų mokymo srityje niekuo 
nenusileidžia Vakarų Europos praktikai. Nors Gruzijos 
aukštoji teisingumo mokykla skaičiuoja dar tik 
penktus savo veiklos metus, gerosios praktikos jau 
spėjo įgyti. 

Įvadiniai kandidatų į teisėjus mokymai Gruzijoje 
trunka 10 mėnesių ir juos sudaro trys etapai. 
Pirmiausia būsimi teisėjai išklauso penkių mėnesių 
trukmės teorines paskaitas. Po jų Tbilisio miesto 
teisme atliekama keturių mėnesių trukmės stažuotė. 
Kandidatai į teisėjus taip pat gali rinktis ir stažuotes 

kitose Gruzijos teisėsaugos institucijose. Praktikos 
metu kandidatai į teisėjus turi jiems priskirtus kuratorius, 
kurie kandidatams tiesiogiai perduoda praktinio 
darbo įgūdžius ir kasdien vertina stažuotės dalyvio 
veiklą. Praktiškai padirbėję kandidatai į teisėjus laiko 
baigiamąjį egzaminą. Jei surenka ne mažiau kaip 80 
balų, gali pretenduoti į teisėjo vietą.

 Tęstiniai teisėjų mokymai Gruzijoje trunka 1–3 
dienas. Įstatymai teisėjų neįpareigoja dalyvauti 
tęstiniuose mokymuose. Ši teisė kyla iš teisėjams 
keliamų etikos reikalavimų. Teisėjai jaučia pareigą 
ir norą pasinaudoti galimybėmis kvalifikacijai 
kelti, naujoms žinioms ir įgūdžiams įgyti. Į mokymus 
registruojamasi savarankiškai. 

 Skiriant į teisėjo pareigas, ypač atsižvelgiama į 
Gruzijos aukštosios teisingumo mokyklos parengtus 
rekomendacinius raštus apie sėkmingai įvadinius 
mokymus baigusius ir gerai pasirodžiusius dalyvius. 

2010 metais įvyko daugiau kaip 70 seminarų. 
Gruzijos aukštosios teisingumo mokyklos darbuotojai 
kartu su dėstytojų komanda rengia teisėjų mokymų 
programas, jos kasmet atnaujinamos. Sudarant 
programas, išklausoma ir atsižvelgiama į pačių 
teisėjų nuomonę.

Vietoje nestovi

Gerosios teisėjų mokymo organizavimo srities 
praktikos Gruzija daugiausiai sėmėsi iš Prancūzijos ir 
Austrijos, pasitelkusi šių šalių ekspertus.

Gruzija ir toliau kelia teisėjų mokymo sistemos 
lygį. Suprasdama bendros komunikacijos priemonės 
– kalbos – svarbą, ši valstybė skatina teisėjų, kitų 
valstybinių institucijų pareigūnų užsienio kalbų žinių 
tobulinimą ir mokymąsi, tam pasitelkia įvairių fondų 
lėšas. Tiek įvadinių, tiek tęstinių mokymų disciplinas 
būsimiems ir esamiems teisėjams dėsto Gruzijos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjai, žymiausi psichologai, 
žurnalistai, kalbininkai, užsienio ekspertai.
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Kai  sieki rezultato, daug dirbi ir be galo trokšti 
laimėti, patys suprantate, koks tai jausmas, sunku 
ir nupasakot... Tai yra begalinis džiaugsmas. Gavus 
taurę, po staigaus jėgų ir euforijos antplūdžio, ateina 
ir nuovargis, kai supranti, kad paskutiniai prakaito 
lašai buvo atiduoti scenai. Tai kainuoja be galo 
daug jėgų.

Kaip ruošiesi varžyboms?

Pradėti reikėtų nuo to, kad šį sezoną ruošiaus net  
trejoms varžyboms: Lietuvos ir Baltijos šalių taurei ir 
Pasaulio čempionatui Austrijoje. Kai ruošiesi startui 
scenoje, neatsižvelgiant į tai, kad ir šiaip laikaisi itin 
griežtos baltymų ir angliavandenių dietos, penkias 
dienas prieš varžybas pradedi laikytis sportininkų 
vadinamos duobės.  Tai etapas, kai valgomas tiksliai 
pagal kūno masės indeksą apskaičiuotas baltyminis 
maistas. Valgoma šešis kartus per dieną, kas tris 
valandas. Visas šias dienas nevartoji  vandens. Jį 
sportininkai keičia distiliuotu vandeniu, kurio sudėtyje 
nėra visų gerųjų medžiagų. Jo negalima padauginti. 
Užsigeri tik, kad nurytum maistą arba numalšintum 
troškulį. Viso to reikia vandeniui iš po odos išstumti, 
kad  labiau išryškėtų raumenų reljefas.  

Taigi prieš patį Pasaulio čempionatą aš jau 
buvau atlaikęs dvi duobes, psichologiškai ir fiziškai 
nebuvo lengva. Išlaikyti tokį tempą tikrai sudėtinga. 
Juk turi atsisakyti vandens, privalai vengti aplinkos, 
kurioje yra pagundų,  pvz. neiti į maisto parduotuves, 
vakarienės su draugais ir pan.  Tačiau visa  tai ugdo 
valią ir, žinoma, padeda pasiekti pagrindinį tikslą. 

Kaip profesionalų sportą įmanoma suderinti su 
teisininko darbu ir dar pelnyti Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo darbščiausio kolegos apdovanojimą?

Kai labai nori, suderinti įmanoma viską. Visur yra 
svarbi motyvacija ir tikslas. Tikslas buvo Pasaulio 
čempionatas, tačiau ne mažiau svarbus tikslas 
buvo pasirodyti gerai darbe. Suderinti visa tai yra 
sunku, bet kito pasirinkimo neturėjau. Šis sportas ir 
darbe pranašumo prideda. Jei sugebi susikaupti ir 
tau užtenka valios sunkumams ištverti, tai ir darbe 
negąsdina bylų sudėtingumas, krūvis ar netikėti 
atvejai.  Žinoma, ruošiantis čempionatui, dėl fizinės 
būklės kartais tekdavo padirbėti ilgiau, parsinešti 
darbų namo, tačiau viską suspėjau.

Tikriausiai labai reikia šeimos ir kolegų 
palaikymo?

Neslėpsiu, šeima į šį sportą žvelgia kritiškai. Tačiau, 
vykstant intensyviam ir tikrajam pasiruošimui, esant 
minėtosioms duobėms, šeimos palaikymas yra be 
galo svarbus. Aš jį jaučiu labai didelį ir man tai be 
galo svarbu. 

Pagalvokite, kaip nelengva būti su alkanu, 
nervingu, kaprizingu ir sudirgusiu žmogumi. Žmonai 
dietos laikytis nereikia, bet ji, palaikydama mane, 
man grįžus iš darbo, gaminasi ir valgo ta patį maistą.  
Žinoma, įsideda šiek tiek prieskonių. Ką ji valgo, kol 
dirbu, nežinau. Namuose nebūna jokių produktų ar 

skanumynų, kurie mane galėtų suerzinti. Į vakarėlius 
neinam ir taip, nes namuose auga mažas vaikas. 
Tėvai mane visada supranta ir drąsina. Nelengva nei 
pačiam besilaikančiam dietos, nei šalia esantiems. 
Juk ne savaitę, ne dvi, o  du–tris mėnesius laikaisi ne 
paprasto, o itin griežto maisto apribojimo. 

Jei pirmąjį mėnesį  viskas būna daugmaž normalu, 
tai antrąjį ir trečiąjį – pradedi nesuvokti, kas darosi. 
Trūksta energijos, todėl visus darbus stengies nudirbti 
iki pietų.  Tuo metu praktiškai esi be kuro. Todėl 
daugelis ir sako, kad tai yra vaikščiojimas skustuvo 
ašmenimis. Neveltui dėl dehitradacijos yra miręs ne 
vienas šios sporto šakos atstovas. Tai, beje, nutiko ir 
šių metų Pasaulio fitneso čempionate. Todėl visada 
reikia pasverti norą laimėti ir galimas pasekmes.

Norėtum, kad sūnus sektų tėvo pėdomis?

Kad sūnus sportuotų labai norėčiau, o kokią 
sporto šaką jis pasirinks, tai jau bus jo sprendimas. Jei 
jis eis mano pėdomis, būtinai jį palaikysiu ir padėsiu 
jam. Šis sportas išmoko tave labai daug gerų dalykų, 
bet turi turėt didelį norą ir motyvaciją. Tėvai to daryti 
neprivers. Tačiau  šiame sporte labai svarbu laiku 
sustoti.  Tai ir yra sunkiausia bei pavojingiausia šio 
užsiėmimo dalis.

Po tokių rezultatų sustoti tikriausiai neketini?

Tai be galo sudėtingas klausimas. Apleisti šio 
sporto tikrai negalvoju: kaip vaikščiojau į salę, taip 
ir vaikščiosiu.  Šis sportas yra negailestingas tuo, kad 
trys nesportavimo mėnesiai iš tavęs gali atimti 30 
proc. geros kūno formos. Raumenys yra pripratę prie 
nuolatinio krūvio, jei jo nėra – suglemba. Jei rūpiniesi 
savo forma, noriu ar nenoriu čia nėra, tiesiog privalai 
eiti sportuoti.

Iškovotas čempiono titulas nenumalšins noro 
siekti teisėjo karjeros?

Teisėjo karjera, be abejo, yra vienas iš mano tikslų, 
tik tam reikia įgyti dar daug žinių. Dirbu tam idealioje 
vietoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra mano 
darbovietė, kurioje semiuosi visos reikiamos patirties. 
Išdirbęs pakankamą laiką ir įgijęs reikalingų žinių, 
kai jausiu, kad jau esu pasiruošęs, žinoma, bandysiu 
tapti teisėju.

PASAULIO 
ČEMPIONAS 
TEISMO DURIS 
VARSTO KASDIEN
Živilė JOKIMAITĖ-DOLGICH
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovė spaudai

Lapkritį nurungęs 24 pasaulio 

šalių atstovus ir į Lietuvą parvežęs 

pasaulio fitneso ir kultūrizmo medalį, 

tituluotas čempionas ir vėl kas rytą 

skuba į teismą... Ne į teisiamųjų 

suolą. Airingas Kartanas – Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų 

bylų skyriaus teisėjo padėjėjas.  

Austrijoje vykusiame WFF/NABBA pasaulio 
čempionate Lietuvai Airingas atstovavo kartu su kitais 
šešiais sportininkais iš mūsų šalies. Tačiau vienintelis 
iškovojo pasaulio čempiono titulą (vyrų iki 35 metų 
kategorijoje). Prizinio fondo neturinčiose varžybose 
dalyvauja apie 200 sportininkų iš įvairių pasaulio 
šalių, tarp jų – nemažai ryškių fitneso žvaigždžių.

Aringai,  kaip atėjai į fitnesą?

Šia sporto šaka užsiimu nuo 16 metų. Iki tol 
sportavau lengvąją atletiką, karatė, šiek tiek ilgėliau 
– kovinį sambo.  Nors pastarosios sporto šakos 
rezultatai ir buvo geri, ilgiau sportuoti nebegalėjau, 
nes iš Lietuvos išvyko mano treneris, be to, šiuo sportu 
nebuvo sužavėti ir tėvai. Anot jų, tai agresyvus 
užsiėmimas, ugdantis ne tik discipliną, bet ir pernelyg 
didelį kovingumą. 

Pirmą kartą į sporto salę lavinti raumenyno nuėjau 
šešiolikos. Dar dabar pamenu, kaip  aštuonerių, 
per televiziją stebėdamas kultūrizmo čempionatą, 
pasakiau tėvams – kažkada ir aš toks būsiu. Žinoma, 
tuo metu visiems buvo labai juokinga, bet jau 
tada mane sužavėjo ši sporto šaka ir vyriško kūno 
tobulinimas. Įspūdį darė tuometinės žvaigždės 
Arnoldas Švarcnegeris, Silvestras Stalonė.

Per pirmus tris mėnesius treneris pastebėjo, kad 
mano kūno linijos ir sudėjimas yra tinkamos būtent 
šiam sportui. Žinoma, kiekvienas žmogus savo darbu 
gali siekti  ir pasiekti  gerų rezultatų, tačiau mano 
atveju labai greitai matėsi progresas. Turiu itin  greitą 

medžiagų apykaitą ir tai turi didelę įtaką užsiimant 
fitnesu.  Tiesa, priaugti masės man jau sunkiau,  
bet prieš varžybas, kai reikia ryškinti raumenis, man 
tereikia trijų mėnesių,  kitiems tai užima mažiausiai 
šešis.  

2003 metais, būdamas 18 metų, pirmą kartą 
sudalyvavau varžybose Kupiškyje. Tuomet iš penkių 
prizinių užėmiau 4-ąją vietą, na o po to sekėsi vis 
geriau. Tais pačiais metais vykusiose respublikinėse 
varžybose Vilniuje jau iškovojau 3-ąją vietą, o nuo 
2004 metų varžybose pradėjau dalyvauti reguliariai: 
tiek rudens, tiek pavasario sezonuose.  Nuo tada 
iki dabar esu tapęs daugkartiniu Lietuvos jaunimo 
čempionu fitneso kategorijoje, turiu Lietuvos vyrų 
čempiono titulą bei Pasaulio jaunimo  čempiono 
vardą  fitneso kategorijoje. 2007 metais tapau 
Performance kategorijos pasaulio jaunimo 
čempionu bei 2008 m. Prancūzijoje, La Grande 
Matte mieste, vykusiame čempionate laimėjau 
vyrų fitneso  pasaulio čempionato 3-iąją vietą. Tai 
mane ir paskatino siekti daugiau. Mano tikslas buvo 
pirmoji vieta. Į tai dėjau visas pastangas.  2011 m. 
lapkričio 5 d. tapau Pasaulio vyrų fitneso (iki 35 metų) 
čempionu.

Koks jausmas iškovojus čempiono titulą?

Įspūdį paliko tai, kad apdovanojimai vyko 
Schwarz halėje (Gracas, Austrija), kurioje sportininko 
karjerą  pradėjo Arnoldas Švarcnegeris. Taurę gavau 
iš pirmojo jo trenerio rankų. Jausmas neapsakomas. 
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KAS MUMS TRUKDO 
SUSIBENDRAUTI

Venta VALČACKIENĖ
Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vakar darbuotojui apie skiriamą užduotį sakėte viena, šiandien girdite jį kitiems kolegoms pasakojant kita. 
Nemanykite, kad perduota informacija iškraipoma tikslingai. Tiesiog bendravimo procese dažnai pasitaiko 
kliūčių, lemiančių informacijos iškraipymą – tai komunikacijos barjerai. 

Informacijos perdavimo trikdžių įstaigose ir 
organizacijose yra labai daug ir labai įvairių: vieni 
iš jų susiję su darbuotojų profesija ir užimamomis 
pareigomis (organizaciniai trikdžiai), kiti – su žmogaus 
asmeninėmis savybėmis ir psichologiniais aspektais 
(asmeniniai trikdžiai). Siekiant geros atmosferos 
kolektyve ir puikių darbo rezultatų, kliūtis reikėtų 
išsiaiškinti ir pašalinti.

Jei tikslai skirsis, Jūsų nesupras

Paprastai organizacinius trikdžius, perduodant 
informaciją formaliais kanalais, lemia skirtingi 
darbuotojų tikslai, užimama padėtis. Pagrindinės 
organizacinių trikdžių rūšys yra trys:

•	 vertikaliosios „žemyn“ komunikacijos trikdžiai; 
•	 vertikaliosios „aukštyn“ komunikacijos trikdžiai; 
•	 horizontaliosios komunikacijos trikdžiai. 

Vertikaliosios „žemyn“ komunikacijos trikdžiai. 
Praktikoje žemesniems lygiams labai dažnai 
informacijos perduodama nepakankamai. Taip 
nutinka dėl šių priežasčių:

-  neišsamios ir neaiškios informacijos: vadovai, 
pateikdami užduotis darbuotojams, dažnai užmiršta 
jas paaiškinti, be to, pateikiamos informacijos gali 
būti per mažai arba ji gali būti neaiški; informaciją 
perduodantys vadovai gali būti patys kažko 
negavę, todėl gali nesuvokti, kad žemesnės grandies 
darbuotojui be pateiktosios informacijos gali reikėti 
dar ir papildomos; 

- informacijos pertekliaus: kai informacijos yra per 
daug, dėmesį  sukoncentruoti į svarbiausias žinias 
sunku; 

-  netinkamo laiko: informaciją pateikus pavėluotai, 
nereikia tikėtis, kad darbuotojai sureaguos tinkamai; 
jei vadovas svarbius nurodymus darbuotojui duoda 
tuo metu, kai skamba telefonas ar kai abu skuba, 
gerų rezultatų nevertėtų laukti;

- informacijos iškraipymo ir filtravimo: tiek 
sąmoningas, tiek nesąmoningas informacijos  
nutylėjimas, pabrėžimas, nemokėjimas savo minčių 
reikšti tinkamai sudaro sąlygas gautai informacijai 
interpretuoti ir suvokti kitaip nei to tikisi informaciją 
perduodantis asmuo;

- netinkamų bendravimo priemonių: perduodant 
informaciją galima naudotis įvairiomis bendravimo 
priemonėmis;  praktikoje plačiausiai paplitusios 
rašytinės informacijos formos (laiškai, įsakymai, 
pranešimai ir kt.), tačiau specialistai labiau 
rekomenduoja ir žymiai efektyvesne laiko tiesioginę 
žodinę komunikaciją; ji sudaro palankesnės 
grįžtamojo ryšio sąlygas, galimybę paklausti ar 
pasitikslinti, formuojamas geresnis klimatas tarp 
skirtingų grandžių hierarchiniame lygmenyje;

- valdymo / vadovavimo stiliaus: vadovas 
gali piktnaudžiauti pareigų teikiamais įgaliojimais: 
prievartos poveikiu (skirdamas bausmes), įsakymo 
poveikiu (didindamas savo įtaką), paskatinimo 
poveikiu (didindamas darbo užmokestį, skirdamas 
malonesnį darbą), eksperto poveikiu (pasirinkdamas 
problemos sprendimo būdą). 

Vertikalios komunikacijos „aukštyn“ trikdžiai. 
Komunikacija „aukštyn“ vyksta sudėtingiau negu 
komunikacija „žemyn”. Tai lemia keletas pagrindinių 
priežasčių:

- rizika: darbuotojai paprastai priklausomybę 
nuo vadovų jaučia labai jautriai, todėl informaciją 
perduodami „aukštyn“, t. y. įtakingesniam lygmeniui, 
darbuotojai gali baimintis, kad atvirumas gali sukelti 
neigiamų pasekmių;

- iškraipymas: bendraujant su vadovais  egzistuoja 
tendencija nuslėpti, nutylėti ar iškraipyti tikruosius 
nepatenkinamus rezultatus ar problemas. Dažnai 
darbuotojai informaciją pagražina, nes vadovai 
paprastai nelabai mėgsta girdėti naujienų, kurios 
jiems nepatinka; be to, darbuotojai bijo, kad 
nesėkmės bus susietos su jų veikla;

- statuso skirtumai: kai kurie vadovai laikosi 

nuomonės, kad idėjos ir nurodymai turi eiti iš viršaus 
į apačią ir visiškai nekreipia dėmesio į tai, ką sako 
darbuotojai; tai pagrindinė priežastis, dėl kurios geros 
idėjos, gimusios „apačioje“ dažnai neišgirstamos.

Horizontaliosios komunikacijos trikdžiai.  
Horizontalioji komunikacija vyksta greičiau ir yra 
tikslesnė negu vertikalioji. Dėl lygiateisės darbuotojų 
padėties horizontalioji komunikacija neturi tokių 
kliūčių kaip vertikalioji, tačiau problemų kyla. 
Dažniausiai dėl:

- specializacijos:  keistis informacija dažnai 
trukdo skirtingas tam tikros srities žinių lygis (jei 
kompiuterininkas pradės kalbėti  vartodamas 
specifinius terminus, jo, greičiausiai, nesuprasime);  
be to, tam tikras funkcijas atliekančių darbuotojų 
grupės kartais pasižymi profesiniu uždarumu bei 
saviizoliacija, pavyzdžiui, auditoriai;

- konkurencijos ir motyvacijos trūkumo: 
pasireiškia darbuotojų varžymusi dėl paaukštinimo 
ar kitų priežasčių; kai darbuotojas jaučia, kad kiti jį  
išnaudoja, paprastai su išnaudotojais keistis  
naujovėmis ar naudotis grupinio darbo privalumais 
nėra linkęs;

- darbo krūvio: darbuotojų komunikacijai dažnai 
trukdo per didelis darbo krūvis, nes bendrauti 
tarpusavyje tiesiog nelieka laiko;

- fizinių barjerų: darbuotojams sunkiau keistis 
informacija, jeigu atstumai tarp jų yra per dideli 
(atskiri pastatai, skirtingi regionai).

Jūsų vertybės – nelygu kito vertybėms

Asmeninius bendravimo trikdžius lemia 
psichologinis klimatas, nevienodas kultūros bei 
intelekto lygis, turimos vertybės ir nuostatos bei kt. 
Išskirtini šie pagrindiniai asmeniniai trikdžiai:

- skirtingas suvokimas:  žmonės dažnai reaguoja 
ne į tai, kas konkrečiai tuo metu vyksta, o į tai, ką 
jie suvokia vykstant; dėl skirtingo intelektualumo ir 
kompetencijų, interesų, poreikių ir emocinės būklės, 
patirties ir socialinių nuostatų tą pačią informaciją 
darbuotojai priims ir interpretuos skirtingai;

- skirtinga žodžių interpretacija: atskiri žodžiai 
skirtingiems darbuotojams gali turėti skirtingą 
reikšmę, todėl ir informacija gali būti interpretuojama 
skirtingai;

- neverbaliniai trikdžiai: žodinės informacijos 
perdavimą  beveik visada lydi ir neverbalinis 
informacijos perdavimas (gestai); dėl kultūros 
savitumų ar nacionalinių ypatumų tie patys gestai 
gali būti suprasti nevienareikšmiai bei gali visiškai 
iškreipti perduodamos informacijos esmę;

- blogas grįžtamasis ryšys:  atsako į perteikiamą 
informaciją nebuvimas gali atsirasti dėl daugelio 
priežasčių; tai ir nesugebėjimas išklausyti, ir baimė 
pasirodyti nekompetentingam, blogi tarpusavio 
santykiai ir pan.

- socialinis suvokimas: bendraudami su kolegomis 
neteisingai suprantame ir interpretuojame   jų 
ypatybes, elgesio motyvus, tarpusavio santykius; 
dažnai tai lemia mūsų išankstinis nusistatymas, 
egzistuojantys stereotipai, nepagrįsti lūkesčiai.  
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