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Johnas Hediganas: „Visuomenė privalo tikėti teisėjais, 
o teisėjų pareiga – atskleisti bet kokį galimą interesų konfliktą ir 

užtikrinti sąžiningumą, nes kuo jis didesnis, tuo mažiau reikia 
taisyklių ir procedūrų“ 

Eugenijus Laurinaitis: „Kitų žmonių likimus 
sprendžiantis žmogus visuomet bus vertinamas pro didinamąjį stiklą. 
Psichologinės mūsų savybės kuria tokią nuostatą: mes niekuomet 
nemėgsime tų žmonių, kurie už mus sprendžia mūsų reikalus, nes 
manome, kad patys geriausiai žinome, kas mums yra geriausia“  

Ina Kirkutienė: „Dažniausiai prieglobsčio prašytojų skundai 
būna grindžiami išgalvotomis grėsmėmis ir nepagrįstomis baimėmis. 

Daugumos jų tikslas – patekti į kitas Europos Sąjungos šalis ir 
Lietuvoje ilgai neužsibūti“

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.
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KKultiniame įžeidžiamo pavadinimo F. 
Dostojevskio romane, kuriame veiksmas vyksta  
XIX a., yra tokia scena: kunigaikštis Myškinas laukia 
prieškambaryje, kol jį priims giminaitis generolas.

– Tai Jūs ką tik iš užsienio? – klausia liokajus.
– Taip, pastaruosius metus praleidau    

        Šveicarijoje.
– O, sakykite, kaip ten jų teismai?
Teismai daug pasako apie valstybę ir visuomenę. 

Brandžiai visuomenei atrodo savaime suprantama, 
kad teismų sistemą reikia tobulinti, pritaikyti šiuolai-
kinėms technologijoms ir šiuolaikiniams žmonių tar-
pusavio santykiams, skirti pakankamą finansavimą, 
samdyti geriausius žmones ir, be viso kito, investuoti 
tam tikrą dozę pasitikėjimo ta sistema ir tais žmonė-
mis. Prireikia dešimtmečių norint sukurti nepriklau-
somą ir efektyvų teismą. 

Šiame žurnale įvairiais rakursais pateikiame keletą 
pavyzdžių iš kitų valstybių. Kas mums daro įspūdį? 
Proceso logika, tikslumas, sparta. Gerbtina prade-
da atrodyti ir tokia visuomenė, kuri supranta teismų 
svarbą, negaili pastangų jiems tobulinti ir deklaruoja 
pasitikėjimą savo valstybės teismais. Išdidžiai pareikš-
tas pasitikėjimas (net jeigu ir truputį avansu) įpareigo-
ja pasitempti ir tuos, kuriems jis adresuojamas.               

Ar mes jau esame tokia visuomenė? Jei ne, tai ko 
trūksta? 

Turime tikrai kovingus bylininkus. Jie ne tik neno-
ri susitaikyti su oponentu byloje ir net nesvarsto me-
diacijos, bet kartais aktyviai pradeda kovoti ir su bylą 
nagrinėjančiu teisėju ar net su visu teismu. Prašymai 
nušalinti ir pakeisti teisėją, skundai Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijai, akylas domėjimasis teisėjų priva-
čiu gyvenimu įtraukiant ir žiniasklaidą – tai daugiau ar 
mažiau efektyvūs būdai vilkinti teismo procesą. Kuo 
mažiau pasitikėjimo, kuo daugiau abejonių, tuo ilgiau 
galima išvengti teisingumo. „Kovingumas tėra kitas 
nesaugumo veidas“, – sako žmogaus teisių ekspertė 
Dovilė Šakalienė, paaiškindama, kodėl mūsų bylinin-
kai kartais tokie kovingi. 

Manydami, kad nesaugumo jausmą sukelia ir tie-
siog nežinojimas, siekiame rodyti teismų kasdienybę 
kuo atviriau ir išsamiau – nuo to, kaip nagrinėjamos 
konkrečios bylos, iki minimalių taisyklių, kaip spręsti 
patiems teisėjams reiškiamas pretenzijas, negriaunant 
ir neišbalansuojant visos sistemos.    

Diana Labokaitė

REDAKTORIAUS ŽODIS

RUGSĖJIS, 2015

Redaktoriaus
žodis

TEISMAI.LT
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Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė

Kad ir kokia griežta būtų teisėjų atrankos procedūra, kad ir kaip būtų siekiama 
priimti į korpusą tik pačius geriausiuosius, vis tiek visi teisėjai nebus idealūs. Kaip ir 
gydytojai, mokytojai ar kurios kitos profesijos atstovai. Todėl ir reikalingos taisyklės 
drausmei palaikyti ir „paklydėliams“ sugrąžinti. Kokios turi būti tos taisyklės ir kokios 
taikomos procedūros, jei teisėjas kaltinamas pažeidęs etikos ar drausmės taisykles? 
Šiuos klausimus nagrinėjo viena iš Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių, siekdama 
nustatyti, kokių minimalių procedūros standartų turėtų būti laikomasi, sprendžiant 
teisėjų drausminės atsakomybės klausimus. Net ir nustačius minimalius standartus 
teisėjo etikai, teisėjo drausminės atsakomybės procedūrai liko dar daugybė 
neatsakytų klausimų. Keletą jų uždavėme Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės 
kuratoriui Johnui Hediganui.
Johnas Hediganas – Airijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas. 1998 metais buvo išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre teisėju ir 
šiame teisme teisėjavo iki 2007 metų. Nuo tada dirba Airijos Aukščiausiajame Teisme.

Vienas svarbiausių rodiklių atrenkant 
pretendentus į teisėjus yra nepriekaištinga 
teisininko reputacija. Kaip patikrinti, ar 
pretendento į teisėjus praeitis yra tinkama tapti 
jam teisėju, kaip spręsti apie asmens reputaciją?

Atrenkant teisėjus labai svarbu įvertinti kandida-
to profesinę patirtį. Įvairiose Europos šalių teismų 
sistemose tam pasitelkiami skirtingi būdai. Vyraujant 
bendrosios teisės sistemai, kai teisėjais gali tapti visi 
teisės mokslus baigę asmenys, manyčiau, būtina at-
likti nuodugnią kandidato karjeros analizę. Vertinant 
kandidato sąžiningumą ir kompetenciją, turėtų būti 
pateikiamos jį rekomenduojančių asmenų pavar-
dės – šių žmonių autoritetas ir reputacija gali tapti 
reikšmingu rodikliu. Kandidato turėtų būti paprašyta 
pateikti teisės darbų pavyzdžių, pokalbio metu jį tu-
rėtų įvertinti grupė patyrusių teisės specialistų. Taigi 
valstybėse, kuriose galioja bendrosios teisės princi-
pai, pvz., Airijoje, labai svarbu, kad teisės specialistas 

turėtų praktinės patirties.
Tačiau yra teisinių sistemų, kuriose teisėjų profesi-

ja laikoma atskira teisininkų profesijos sritimi ir kan-
didatais į teisėjus gali būti tik asmenys, baigę specialią 
mokyklą. Tokiu atveju turėtų būti atliekamas nuodu-
gnus jų pasiekimų vertinimas.

Jūsų nuomone, kiek turi būti stebimas ar 
tikrinamas asmeninis teisėjo gyvenimas? 

 
Kiek gali būti kišamasi į asmeninį teisėjo gyve-

nimą – labai sudėtingas klausimas. Visose Europos 
šalyse situacija skiriasi. Pavyzdžiui, neseniai Hagoje 
vykusioje Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ) kon-
ferencijoje buvo labai išsamiai pristatytos Rumunijoje 
galiojančios taisyklės, nes daugeliui ypač bendrosios 
teisės teisėjų atrodė, kad į privatų teisėjo gyvenimą čia 
kišamasi per daug. 

Labai sunku rasti pusiausvyrą. Viena vertus, no-
rima užtikrinti, kad teisėjai savo veiksmais nesukeltų 

Airijos 
Aukščiausiojo 
Teismo 
teisėjas 
Johnas 
Hediganas: 
visuomenė 
teisėjams 
linkusi kelti 
per aukštus 
reikalavimusJohnas Hediganas

© Cyril Byrne
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AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT

akivaizdžių ar tariamų interesų konfliktų. Kita vertus, 
turėtų būti nustatytos kišimosi į teisėjo ir jo šeimos 
asmeninį gyvenimą ribos. Vienoje šių svarstyklių pu-
sėje teisėjų gali būti paprašyta atskleisti visą finansinę 
informaciją apie savo ir savo artimųjų turimas pinigi-
nes lėšas, kitoje – pačių teisėjų nuožiūrai paliekama 
nuspręsti dėl aplinkybių, galinčių sukelti konfliktines 
situacijas. 

Pavyzdžiui, šiuo metu Airijoje teisėjams nenuma-
tyta pareiga deklaruoti privačius interesus. Pareigą 
nustatyti galimas konfliktines situacijas nagrinėjant 
bylą ir į tai atkreipti abiejų šalių dėmesį prisiima pats 
teisėjas. Net ir tuo atveju, jeigu šalys pageidautų, kad 
teisėjas ir toliau nagrinėtų bylą, jis gali nuspręsti, kad 
nėra pajėgus to padaryti. Įžvelgęs konfliktinę situa-
ciją, apie tai teisėjas turi pranešti šalims ir paklausti, 
ar jos neprieštarauja tolesniam bylos nagrinėjimui. 
Šalims pareiškus prieštaravimą, teisėjas nusišalina. 

Man taip yra nutikę ne vienoje byloje, nes teisinė 
sistema yra palyginti maža, o tikimybė pažinoti advo-
katus ir susijusias šalis – palyginti didelė. Mano nuo-
mone, tokia praktika turi teigiamos įtakos pasitikėji-
mui teismais, kuris Airijoje labai aukštas. Tuo pačiu 
aukštas visuomenės pasitikėjimas ir pačius teisėjus 
įpareigoja laikytis šios praktikos.

Teisėjams keliami labai aukšti reikalavimai 
– skaidrumo, nepriekaištingos reputacijos, 
kompetencijos, vis dažniau gebėjimo viešai 
komentuoti ir kt. Kaip manote, ar visuomenė 
nėra per daug reikli šiems žmonėms? Ar yra 
institutas, ginantis teisėjų teises į privatų 
gyvenimą? 

Mano asmenine nuomone, visuomenė teisėjams 
yra linkusi kelti per aukštus reikalavimus. Manau, kad 
kiekvienas turime teisę į privatumą, tačiau visuomet 
bus sudėtinga išlaikyti pusiausvyrą tarp privatumo ir 
visuomenės teisės į nešališką teisėją. Vis dėlto manau, 
kad tai įmanoma. Visuomenė privalo tikėti teisėjais, 
o teisėjų pareiga – atskleisti bet kokį galimą interesų 
konfliktą ir užtikrinti sąžiningumą, nes kuo jis dides-
nis, tuo mažiau reikia taisyklių ir procedūrų. 

Kas galėtų bandyti ginti teisėjų teisę į privatumą? 
Man rodos, tik tiesiogiai susijusios institucijos – tei-
sėjų taryba, kita teismų savivaldos institucija ar orga-
nizacija. Viena vertus, šios institucijos turi vadovautis 
aiškiomis ir tvirtomis etikos taisyklėmis, kita vertus, 
laikydamosi aukščiausių sąžiningumo standartų, užti-
krinti teisėjų ir jų šeimų narių privatumą. Kiekvienoje 
šalyje būdas, kaip to pasiekti, neišvengiamai skirtingas.

Lietuvoje labai daug viešumo teisėjų padarytų 
pažeidimų atvejų: vieši teismų posėdžiai, 
viešai skelbiama drausmės bylų medžiaga, 
teisėjų pavardės skelbiamos ne tik iškėlus 
drausmės bylas, bet ir atliekant tyrimus, kurių 
metu dažniausiai nustatoma, jog priekaištai 
teisėjams nepagrįsti. Kaip manote, ar pernelyg 
didelis viešumas tokiais atvejais nedaro žalos 
visuomenei? 

Visuomenė privalo tikėti teisėjais, o 
teisėjų pareiga – atskleisti bet kokį gali-
mą interesų konfliktą ir užtikrinti sąžinin-
gumą, nes kuo jis didesnis, tuo mažiau 
reikia taisyklių ir procedūrų.

 Europos teismų tarybų tinklo darbo grupės posėdis Olandijos teismų tarybos posėdžių salėje Hagoje
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Nemanau, kad viešas teisėjų etikos klausimų apta-
rimas turi žalingą poveikį. Labiausiai tikėtina, kad vi-
suomenė teigiamai įvertins bet kokias pastangas siekti 
aukščiausių teisėjų etiško elgesio standartų. 

Tvarka, pagal kurią yra galimybė atlikti tyrimą, 
skirti papeikimą ir paskelbti pavardes, rodo, kad šaly-
je realiai veikia teisėjų etikos priežiūros sistema. Tokia 
informacija turėtų būti viešinama, žinoma, tik atlikus 
nešališką, objektyvų tyrimą ir nustačius pažeidimą. 
Manau, plačiajai visuomenei reikia išaiškinti, jog tai 
daroma jos labui ir patys teisėjai deda visas pastangas, 
bandydami užtikrinti, kad jų veikla būtų vykdoma va-
dovaujantis aukščiausiais sąžiningumo standartais.  

Lietuvoje daug diskutuojama apie teisėjų ir 
advokatų tarpusavio santykius, apie tai, kokie 
jie turi būti, kad nepažeistų etikos standartų. Ar 
Jums tokios diskusijos pažįstamos?

Santykiai tarp teisėjų ir advokatų kiekvienoje šalyje 
yra skirtingi. Tokioje nedidelėje šalyje kaip Airija, ku-
rioje vyrauja bendrosios teisės sistema, santykiai tarp 
teisėjų ir advokatų turbūt bus artimesni nei didesnėse 
šalyse, kur advokato ir teisėjo profesijos atskirtos.

Šalyse, puoselėjančiose bendrosios teisės tradici-
ją, teisėjai išrenkami iš praktikuojančių advokatūros 
darbuotojų ir teisininkų (solisitorių). Paskirti į teisė-
jo kėdę, jie turės daug draugų tarp buvusių kolegų. 
Tokia draugystė neišvengiama dalyvaujant įvairiose 
socialinėse ir sporto veiklose. Vis dėlto yra ribos, ku-
rios neturi būti peržengtos. 

Akivaizdu, kad susitikimuose galima diskutuoti tik 
apie baigtas ir viešai paskelbtas bylas, tačiau ir tada 
teisėjai yra susaistyti tam tikrų konfidencialumo reika-
lavimų. Asmeniškai aš tikrai labai retai aptarinėju by-
las tiek su daugeliu savo kolegų, tiek su advokatais. O 
ir aptarinėdamas bylą nekalbu apie dalykus, kurie dar 
nėra paskelbti viešai ir prieinami plačiajai visuomenei.

AKTUALUSIS INTERVIU2015 m. RUGSĖJIS NR. 3

Tvarka, pagal kurią yra galimybė at-
likti tyrimą, skirti papeikimą ir paskelbti 
pavardes, rodo, kad šalyje realiai vei-
kia teisėjų etikos priežiūros sistema. 

Viena iš Europos teismų tarybų tinklo darbo grupių 2014–2015 m. iškėlė tikslą nustatyti, kokių 
minimalių standartų turėtų būti laikomasi sprendžiant teisėjų drausminės atsakomybės klausimus. 
Tyrimas buvo atliekamas klausimyno principu – įvairių Europos valstybių atstovai atsakė į tuos 
pačius klausimus, o surinkus visus atsakymus bendroje diskusijoje buvo apibendrinti duomenys – 
parengtas rekomenduojamų taisyklių sąrašas. Jį peržiūrėti galima internete adresu: www.issuu.com/
lietuvosteismai/docs/etikos_standartai

Apžvelgus apibendrinimą matyti, kokia skirtinga praktika vyrauja įvairiose šalyse. Pateiksime kelis 
pavyzdžius, kas skirtingose valstybėse laikoma netinkamu teisėjo elgesiu.

          ANGLIJA IR VELSAS
Rasistinė, seksistinė ar įžeidi kalba, užmigimas teisme, bendras šiurkštumas, teisėjo statuso panaudojimas asmeninei 
naudai gauti, teisėjo pareigų neatlikimas, baudžiamasis nusižengimas ar nusikaltimas, potencialaus interesų konflik-
to nedeklaravimas. 

ŠIAURĖS AIRIJA
Netinkamos replikos apie bylos dalyvių religiją, rasinę priklausomybę. 

RUMUNIJA
Teisėjų dalyvavimas piramidės tipo žaidimuose, lošimuose, investavimo fonduose, kurie negali būti audituoti. 
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KKokie esminiai skirtumai dirbant EŽTT 
daugiakultūrėje teisėjų aplinkoje, lyginant su 
nacionaliniu teismu?

Jūsų klausime jau yra ir atsakymo užuomazga 
– tai daugiakultūrė aplinka. Todėl skirtumų turbūt 
daugiau nei panašumų. Žinoma, kai kurie skirtumai 
yra nulemti ne vien daugiakultūriškumo, bet ir tos 
aplinkybės, kad Strasbūro teismas, kaip kartais juo-
kaujama, yra „didžiausias teisinis fabrikas pasaulyje“. 
Kreipimųsi srautas tikriausiai nepalyginamas su tuo, 
kurį gauna kuris nors Lietuvos teismas, o ką jau kal-
bėti apie Konstitucinį Teismą.

Ar skirtingų valstybių teisėjai, priklausomai 
nuo jų nacionalinės patirties, politinių realijų 
ir teisinio išsilavinimo, yra linkę suprasti 
Konvenciją skirtingai?

Daug daroma, kad būtų užtikrintas EŽTT ju-
risprudencijos tęstinumas, stengiamasi, kad nebūtų 

nukrypstama nuo EŽTT pozicijos ankstesnėse bylo-
se, todėl rengiamų sprendimų suderinamumas su ta 
pozicija yra kruopščiai tikrinamas. Taigi kad ir kokios 
būtų individualių teisėjų nuostatos, nulemtos jų na-
cionalinės priklausomybės, jos beveik niekada nenu-
lemia EŽTT sprendimų ir Konvencijos aiškinimo. 
Tačiau skaitant atskirąsias teisėjų nuomones galima 
suprasti, kad kai kurie teisėjai tam tikras Konvencijos 
nuostatas būtų linkę aiškinti kiek kitaip nei dauguma. 
Tai galima pamatyti, pavyzdžiui, bylose, kuriose kelia-
mi su religija arba žmogaus gyvybe susiję klausimai.

Ar peticijos iš Lietuvos ir bylos prieš ją EŽTT 
turi kokių nors išskirtinių bruožų, lyginant su 
bylomis prieš kitas valstybes?

Visos valstybės skirtingos ir jų visų bylų spektras 
skiriasi. Būna unikalių bylų, būna tipiškų. Lietuvos 
atveju daug prašymų ateina dėl kalinimo sąlygų. Per 
daug, kad valstybė galėtų sėdėti rankas sudėjusi. Bet 
tai ne vien Lietuvos problema. Iš bylų prieš Lietuvą, 

Patirtis Europos
Žmogaus Teisių Teisme: 

interviu su teisėju 
Egidijumi Kūriu

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra teisinė institucija, kurios 
tikslas – užtikrinti aukščiausią įmanomą žmogaus teisių standartą Europoje. Į Teismą 
nuo kiekvienos valstybės – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – Konvencija) dalyvės – išrenkama po vieną teisėją. Iš Lietuvos 
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja teisėju išrinko buvusį Lietuvos Konstitucinio 
Teismo pirmininką Egidijų Kūrį. Jis sutiko papasakoti apie savo darbo patirtį ir pateikė 
įžvalgų, ko verta pasimokyti Lietuvai, siekiant užtikrinti Konvencijos įtvirtintą žmogaus 
teisių standartą.

Egidijus Kūris

Tomas Chochrin
Mykolo Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto lektorius ir doktorantas

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT
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neminėdamas konkrečiai, išskirčiau tokias, kuriose 
matyti, jog valstybės institucijos tiesiog nieko nedarė, 
spręsdamos pareiškėjo problemą, kartais metų metais 
nevykdė teismo sprendimo. Kai už neveikimą, vilki-
nimą, atsainumą neatsako abejingi pareigūnai, deja, 
atsako visa valstybė.

Kokias matote opiausias Lietuvos teisės sistemos 
sritis, kurių teisinis reguliavimas, jo spragos 
ar įgyvendinimas ateityje gali reikšti valstybės 
pralaimėtas bylas EŽTT?

 
Na, čia turiu susilaikyti ir neatsakyti, kad nepa-

reikščiau išankstinės nuomonės. Matau laukiančių 
nagrinėjimo peticijų, kurių pateikėjai, tikėtina, laimės 
prieš Lietuvą, bet jų negaliu komentuoti.

Lietuvoje sąmyšį sukėlė Vilniaus apygardos 
teismo sprendimas vadinamojoje OMON byloje. 
Sprendimą viešai kritikavo ne tik, kaip įprasta, 
politikai, bet ir teisėjai. Kokią reikšmę politikų 
ir teisėjų, pasakančių, kaip turėjo būti išspręsta 
tam tikra byla, komentarai turėtų tokias bylas 
nagrinėjant EŽTT?

Šios konkrečios situacijos nekomentuosiu dėl 
priežasties, kurią minėjau aptakiai atsakydamas į 
ankstesnį klausimą. Galiu tik patvirtinti, kad EŽTT 
jurisprudencija rodo, jog žodžiai gali sukelti padari-
nius, taip pat ir valstybei nepalankias teisines pase-
kmes. Žinoma, situacija situacijai nelygi. Viena, kai 
teismų sprendimus politikai komentuoja taip, kad 
kyla abejonių, ar nebus bandoma keršyti teisėjams, 
kita, kai jie tik sako, kad sprendimą bus sunku įgyven-
dinti dėl, tarkime, nepalankios finansinės situacijos, 
dar kita, kai jie sako, kad tikėjosi kitokio sprendimo, 
o šito, na, nesupranta, ir tiek. Taip pat viena yra tada, 
kai teisėjo sprendimą kritikuoja kolega teisėjas, netu-
rintis įgaliojimų peržiūrėti tą sprendimą, o kita, kai tą 
daro aukštesnio teismo teisėjas. 

Lietuvos teismų sistemoje laikomasi vadinamojo 
vieningo teismo sprendimo modelio: mes 
nematome, kaip priimant sprendimą balsavo 
konkretus teisėjas ir kokia balsų persvara priimtas 
sprendimas. EŽTT sprendimuose nurodoma, 
kaip pasiskirsto teisėjų balsai. Bendrosios teisės 
sistemoje matyti, kaip balsavo vienas ar kitas 
teisėjas. Kokie, Jūsų nuomone, yra konkretaus 
teisėjo balso nurodymo priimant sprendimą 

privalumai ir trūkumai? Kokią poziciją palaikote 
Jūs?

Galiu papildyti: Liuksemburgo teisme, kitaip nei 
Strasbūro, laikomasi „vieningo sprendimo“ mo-
delio. Abu modeliai turi ir privalumų, ir trūkumų. 
„Vieningas sprendimas“ sukuria įspūdį, kad visi tei-
sėjai buvo vienos nuomonės. Tai stiprina sprendimo 
autoritetą, bet tas autoritetas gali būti ir netikras, jei iš 
tikrųjų sprendimas priimtas nedidele balsų persvara. 
Be to, nesutinkantis teisėjas priverstas būti vienodai 
moraliai atsakingas ir už tokį sprendimą, kuriam jis 
galbūt labiausiai priešinosi. Kita vertus, atskleidus, 
kas buvo už, o kas prieš, sudaromos prielaidos „ne-
geros valios“ žmonėms skirstyti teisėjus į gerus ir blo-
gus, o pastaruosius – demonizuoti. Nesenoje EŽTT 
Didžiosios kolegijos byloje, kurioje sprendimas buvo 
priimtas dvylika balsų prieš penkis, buvau su daugu-
ma. Šalyje, prieš kurią buvo ta byla, yra interneto por-
talų, skelbiančių „blogų“ teisėjų elektroninio pašto 
adresus ir raginančių tuos, kurie nepatenkinti spren-
dimu, rašyti „blogiesiems“ laiškus. Tai ir daroma, kar-
tais nerenkant žodžių.

Ir EŽTT ne visada atskleidžiama, koks buvo balsų 
santykis. Tai daroma sprendimuose dėl bylos esmės, 
bet ne dėl peticijos priimtinumo: dėl priimtinumo tik 
nurodoma, ar sprendimas priimtas vienbalsiai, ar bal-
sų dauguma. Bet jei „balsų dauguma“, vadinasi, kie-
kvienas tos sudėties teisėjas gali būti ir iš daugumos, 
ir iš mažumos, tik pašalietis to nesužinos. Manau, kad 
tai nenuoseklu.

Teisėjo atskiroji nuomonė EŽTT yra gana 
dažnas dalykas. Kiek žinoma, anksčiau atsargiai 
žiūrėjote į atskirosios nuomonės institutą, tačiau 
dirbdamas EŽTT jau esate pasinaudojęs teise ją 
pareikšti. Ar darbas šiame teisme turėjo įtakos 
Jūsų požiūriui į šį teisės institutą?

Niekada į šį institutą nežvelgiau nepalankiai. 
Priešingai, dar 2003 m. Švedijoje esu išspausdinęs 
straipsnį, kuriame neigiamai vertinau tai, jog Lietuvos 
Konstituciniame Teisme (buvo) neleidžiama pareikš-
ti atskirosios nuomonės. Bet atskiroji nuomonė nėra 
vertybė savaime – jos galimybė turėtų paskatinti 
daugumą atsižvelgti į mažumos argumentus. Ir tik 
jei dauguma užima poziciją, esą, tegu nesutinkantys 
teisėjai reiškia atskirąsias nuomones, o mums balsų 
pakanka, ką gi, tokiu atveju nieko nelieka, kaip tokią 
nuomonę pareikšti. 

Esu pareiškęs atskirąją nuomonę keliolikoje bylų, 
dažniau kartu su kitais teisėjais. Kartais nesutikdavau 
su sprendimu iš esmės, kartais – tik su tam tikrais ar-
gumentais. Vieną kartą esu padaręs pareiškimą: teisė-
jas gali pareikšti, jog nesutinka su sprendimu, plačiau 
nedėstydamas motyvų. Ir artimiausiu metu turėsiu 
pareikšti principinį nesutikimą dviejose bylose, kur 

Kai už neveikimą, vilkinimą, atsai-
numą neatsako abejingi pareigūnai, 
deja, atsako visa valstybė.

AKTUALUSIS INTERVIU2015 m. RUGSĖJIS NR. 3
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sprendimai jau priimti, tik dar nepaskelbti. Kaip tik 
šiomis dienomis ir apmąstau, ką rašyti.

Tačiau Jūs teisus: mano požiūris atsargus, bet 
ne apskritai į atskirosios nuomonės institutą, o į 
tai, kaip juo realiai naudojamasi. Pavyzdžiui, mūsų 
Konstituciniame Teisme buvo pareikšta ir tokių ats-
kirųjų nuomonių, kurių geriau joks teisėjas niekada 
niekur nereikštų, nes jos kompromituoja visą kons-
titucinę justiciją. Apie tai esu paskelbęs kelis straips-
nius Lietuvos mokslo leidiniuose. Negalima nepami-
nėti ir to, kad mūsų Konstituciniame Teisme atskirąją 
nuomonę galima pareikšti tik po to, kai nutarimas 
priimtas ir paskelbtas, taigi kai jį jau komentuoja ži-
niasklaida, teisinė bendruomenė ir visa visuomenė. 
Ką galvojo Seimo nariai, balsavę už tokį modelį, man 
sunku pasakyti.

Kaip vertinate lyginamojo metodo taikymą 
priimant teismų sprendimus, kai teismas savo 

argumentavimui sustiprinti lyginamuoju aspektu 
panaudoja kitų valstybių teismų sprendimus?

Vertinu palankiai. Priedermė ar bent galimybė 
remtis užsienio teise įtvirtinta net kai kurių vals-
tybių konstitucijose (pavyzdžiui, Pietų Afrikos 
Respublikos). Juo labiau tai svarbu tarptautiniams 
teismams. EŽTT jurisprudencijoje lyginamasis meto-
das plačiai naudojamas. Tai dažnai atsispindi priimant 
Didžiosios kolegijos sprendimus, kai pateikiama 
nemažai lyginamosios medžiagos. EŽTT net taiko-
ma tokia kategorija kaip „europinis konsensusas“ 
(European consensus): sudėtingoje, ypač politiškai ar so-
cialiai jautrioje byloje sprendimo kryptį lengviau pasi-
rinkti, kai yra toks konsensusas, negu tada, kai valsty-
bių narių požiūriai iš esmės skiriasi. Tiesa, dėl to, kas 
tas konsensusas ir kokio sutarimo laipsnio reikia, kad 
būtų galima konstatuoti esant konsensusą, irgi nėra 
vienos nuomonės. Kadenciją baigęs EŽTT pirminin-
kas Luzius Wildhaberis neseną savo straipsnį pavadi-
no No consensus on consensus – „Nėra konsensuso dėl 
konsensuso“. Taiklu.

Žodžiai gali sukelti padarinius, taip 
pat ir valstybei nepalankias teisines 
pasekmes

Europos Žmogaus Teisių Teismo posėdžių salė
© AFP/Scanpix10
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DDirbote tobulinant daugelį pretendentų į teisėjus 
atrankos procesų, pirmininkavote beveik 1 000 
atrankų, kai kuriuos pretendentus matėte tikrai 
ne kartą. Kokią patirtį įgijote eidamas Komisijos 
pirmininko pareigas ir padėdamas šalies vadovei 
atrinkti teisėjo pareigas eiti tinkamiausius 
žmones?

Įdomu iš labai arti pažinti teisėjais dirbančius ir 
jais tapti norinčius žmones, patį teisėjo, teisėjo padė-
jėjo darbą ir jame tykančius pavojus. Supratau, kad 
dirbant teisėju pavojinga subiurokratėti ir pasidaryti 
raidės vergu ar perdegus pradėti dirbti automatu. Taip pat 
rizikinga užriesti nosį: juk teisėjų darbe sprendžiami la-
bai svarbūs dalykai, neretai šie žmonės tarsi tampa 
kitų gyvenimų lėmėjais.

Gal galėtumėte išskirti šalį, į kurią Lietuvos 
teismų sistema atrankų į teisėjus klausimais 
turėtų lygiuotis?

Įvairiose šalyse esama labai skirtingų ir puikiai vei-
kiančių teisėjų atrankos sistemų, todėl sunku nuspręs-
ti, į ką būtų verta lygiuotis. Per mano pirmininkavimo 

kadenciją Prezidentė teisėjais paskyrė daugiau kaip 
98 proc. Komisijos siūlytų kandidatų. Manau, kad šis 
faktas rodo, jog dabartinė Lietuvoje egzistuojanti sis-
tema veikia gerai. 

Nors šiandien net neįsivaizduojame teisėjo, 
kuris nebūtų baigęs universiteto ir įgijęs 
magistro ar socialinių mokslų daktaro laipsnių, 
sovietų laikais aukštojo išsilavinimo nereikėjo: 
teisėju tapti galėjo kone kiekvienas, ištikimas 
sovietų valdžiai. Priminkite, kokie reikalavimai 
kandidatams į teisėjus keliami šiandien? 

Žinoma, šiais laikais viskas pasikeitę ir negali būti 
jokių kalbų apie ištikimybę valdžiai. Kaip žinoma, 
šiandien kiekvienas pretendentas į teisėjus turi turė-
ti magistro diplomą ir išlaikyti išties sudėtingą pre-
tendentų į teisėjus egzaminą. Kai teisėjai siekia būti 
perkelti į aukštesnės pakopos teismus, išsilavinimo 
reikalavimas nublanksta prieš teisinio darbo kokybės 
reikalavimą. Teisinio darbo kokybę vertiname remda-
miesi formaliais kriterijais, statistika (atsižvelgiame į 
nagrinėjamų bylų kiekį, nagrinėjimo trukmę ir pan.), 
o per pokalbį su pretendentu bandome išsiaiškinti, 

Eugenijus 
Laurinaitis: 
„Likimus 
sprendžiantis 
žmogus 
visuomet bus po 
padidinamuoju 
stiklu“

Gydytojui psichoterapeutui Eugenijui Laurinaičiui Lietuvos teismų sistema puikiai 
pažįstama: beveik 7 metus aktyviai dalyvavęs teisėjų vertinimo ir atrankos procesuose, 
E. Laurinaitis reikšmingai prisidėjo prie teismų sistemos tobulinimo. Vasarą Pretendentų 
į teisėjus atrankos komisijos (toliau – Komisija) pirmininko kadenciją baigęs E. Laurinaitis 
šįkart su mumis dalijasi darbo teismų sistemoje patirtimi, atskleidžia teisėjo profesijos 
atstovų tykančius pavojus ir svarsto apie visuomenės požiūrį į teismus.

2015 m. RUGSĖJIS NR. 3 AKTUALUSIS INTERVIU

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė
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kas už tų skaičiukų slypi: juk kartais mažiau bylų iš-
sprendžiantis teisėjas iš tiesų nagrinėja pačias sudė-
tingiausias bylas.

Ar sunku tapti ir būti teisėju?

Patekti į teisėjų luomą šiandien labai sunku. 
Anksčiau tapęs teisėju galėdavai likti ramus visą gy-
venimą, o šiandien teismų sistemoje jau atsiradusi 
galimybė būti nušalintam. Teisėjai motyvuojami ne-
užmigti ant profesijos laurų: jie turi stengtis, dirbti, 
rodyti rezultatus, nes tik taip įmanoma kopti karjeros 
laiptais. Būna ir taip, kad teisėjai patys palieka šį luomą. 
Kodėl jie taip elgiasi? Galbūt toks elgesys signalizuoja 
apie teismų sistemos trūkumus? Su išsižadančiaisiais 
teisėjo profesijos derėtų labai išsamiai pasikalbėti, at-
likti tyrimą.

Ar teisėjų luomas egzistuoja ir kitose šalyse?

Panašaus likimo šalyse, pvz., Lenkijoje, teisėjai 
turi panašių privilegijų, pati teismų sistema taip pat 
panaši į mūsų sistemą. Kiek kitaip, pvz., Didžiojoje 
Britanijoje, kur teisėjų statusas labai aukštas. 

Kokios asmeninės savybės, gebėjimai, Jūsų 
nuomone, yra svarbiausi norinčiajam tapti teisėju 
ar tapus teisėju siekti karjeros teismų sistemoje?

Bet kuris žmogus, besirengiantis spręsti kitų žmo-
nių likimus, privalo turėti gana sunkiai apibūdinamą 
teisingumo jausmą. Juk kiekvienas tam tikrose situa-
cijose jaučiame, kas yra teisinga, o kas – ne. Šį jausmą 
reikia kultivuoti ir neleisti, kad jį užgožtų teisėtumo 
raidė, nes teisėtumo raidė tėra kodeksas, neretai prasi-
lenkiantis su gyvenimo realybe. Tik vadovaujantis tei-
singumo jausmu įvertinta teisėtumo raide galima pri-
imti teisingus sprendimus ir išvengti skaudžių klaidų.

Teisėjui labai svarbu mokėti bendrauti su proceso 
dalyviais ir jiems paaiškinti savo sprendimo priėmi-
mo priežastis. Juk tie, kurių likimą pakreipia teisėjo 
sprendimas, turi teisę suprasti, kodėl posūkis buvo į 
vieną ar kitą pusę. Dar vienas be galo svarbus dalykas 

yra mokėjimas dirbti ir ilsėtis: gerai dirbti gali tik tas, 
kuris moka gerai ilsėtis. Kaip įvertinti, ar gebame ge-
rai ilsėtis? Kas rytą turime norėti eiti į darbą, o vakare 
turime norėti eiti namo. Tai iš tiesų labai sunkus stre-
so įveikos menas, be kurio nė vienas Lietuvos teisė-
jas negalėtų susidoroti su jam tenkančiu išties dideliu 
darbo krūviu. 

Komisijos posėdžiuose taip pat vertiname, kaip 
pretendentas geba valdyti stresą pokalbio metu. Jei 
jau Komisijos posėdis, kuriame pretendentas verti-
namas, yra nepakeliamas stresas, tai kaip tuomet šis 
pretendentas galėtų įveikti teismo posėdžio, kuriame 
sprendžiamas žmogaus likimas, keliamą stresą?  

Kaip manote, ar teisėjams reikia psichologinio 
pasirengimo? Kaip vertinate psichologinės 
paramos liudytojams ir nukentėjusiesiems 
užtikrinimą Lietuvoje, lyginant su senosios 
demokratijos valstybėmis?

Manau, kad teisėjas privalo turėti psichologinių 
žinių: teisės studijų programose privalo būti psicho-
logijos ir psichiatrijos kursas. Taip galvoju jau vien dėl 
to, kad pagal dabartinį Psichikos sveikatos apsaugos 
įstatymą tam tikrais atvejais teismas yra įpareigotas 
spręsti, ar reikia pratęsti priverstinį gydymą psichikos 
sutrikimų turintiems pacientams, kurie šio gydymo 
atsisako, bet, remiantis teisės aktais, privalėtų būti 
gydomi. Teisėjai turi būti pasirengę apklausti pažei-
džiamas nusikaltimų aukas, padėti pirmąkart į teismą 
patekusiems liudytojams byloje atskleisti tiesą.

Kalbant apie liudytojų apsaugą, kiek man žinoma, 
kaimyninėje Lenkijoje situacija labai panaši: kaip ir 
Lietuvoje tam skiriama vis daugiau dėmesio. Visiškai 
kitaip yra Skandinavijos šalyse: čia pažeidžiamų teis-
mo proceso dalyvių apsauga yra labai aukšto lygio. 
Teko susidurti su kelių lietuvių merginų už pinigus, pa-
tekusių į teismo malūną, istorijomis: sutikusioms ben-
dradarbiauti su Skandinavijos teisėsauga lietuvėms 
buvo sukurti visiškai nauji gyvenimai. Lietuvoje kol 
kas tenka dėti daug pastangų, kad padėtis pasikeistų. 

Nors Lietuvoje pasitikėjimas teismais auga, 
dalis visuomenės į teismus žvelgia nepalankiai. 
Kodėl, Jūsų nuomone, dalis visuomenės į teismus 
žvelgia nepalankiai? Kokia padėtis šalyse, 
kuriose demokratija ir objektyvaus teisingumo 
suvokimas turi gilesnes šaknis?

Visuomenės požiūris į teismus iš dalies priklauso 
ir nuo tos šalies teismų sistemos. Mūsų valstybės teis-
mų sistema labai skiriasi nuo senosios demokratijos 
šalių teismų sistemų, nes daugelyje jų yra prisiekusių-
jų teismai. Tokiose šalyse patys piliečiai dalyvauja pri-
imant teismo sprendimus, taigi negali patys savęs kaip 
sprendėjo blogai vertinti.

Anksčiau tapęs teisėju galėdavai lik-
ti ramus visą gyvenimą, o šiandien teis-
mų sistemoje jau atsiradusi galimybė 
būti nušalintam.

Bet kuris žmogus, besirengiantis 
spręsti kitų žmonių likimus, privalo turėti 
gana sunkiai apibūdinamą teisingumo 
jausmą.
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Jungtinėse Amerikos Valstijose teigiamą visuo-
menės požiūrį į teismus lemia ir tai, kad teisėjai yra 
ne skiriami, o renkami: žmonės patys išsirenka savo 
vertintojus, gali juos atšaukti. Mūsų teismų sistemoje 
piliečiai negali nei skirti, nei atšaukti teisėjų, todėl tei-
sėjai gali atrodyti tarsi neliečiamas, nuo visuomenės 
nutolęs luomas.

Kiek kitaip visuomenė žvelgia ir į teisėjus ar ki-
tus pareigūnus, kurie nebūtinai yra teisininkai. Štai 
Didžiojoje Britanijoje koroneris (angl. coroner*)  gali 
būti už tam tikrus nuopelnus visuomenei karalienės 
skiriamas ekspertas. Toks žmogus – gerai žinomas, 
todėl pasitikėjimas juo kaip teisėju formuojamas vi-
siškai kitaip nei Lietuvoje, kur teisėjais tampa niekam 
nežinomi žmonės.

Kitų žmonių likimus sprendžiantis žmogus 
visuomet bus vertinamas pro didinamąjį stiklą. 
Psichologinės mūsų savybės kuria tokią nuostatą: 
mes niekuomet nemėgsime tų žmonių, kurie už mus 

* Didžiojoje Britanijoje, JAV ir kai kuriose kt. šalyse – specialus 
teismo tardytojas, tiriantis staiga mirusių asmenų mirties priežas-
tis, kai yra pagrindo įtarti, kad mirtis įvyko dėl smurto.

sprendžia mūsų reikalus, nes manome, kad patys ge-
riausiai žinome, kas mums yra geriausia. Nors iš tiesų 
taip toli gražu nėra.

Kaip manote, ko reikėtų, kad mūsų šalyje 
visuomenės požiūris į teismus pasikeistų?

Ne vienas mokslininkų tyrimas rodo, kad Lietuvoje 
požiūris į teismus po truputį gerėja. Tenka pripažinti, 
kad šis procesas niekuomet nevyks greitai ir jokios 
ypatingos priemonės jo nepaspartins. Teisėjai tiesiog 
turi dirbti kiek įmanoma kokybiškiau ir savo darbus 
mokėti pristatyti visuomenei bei jos nuomonę for-
muojančiai žiniasklaidai. Juk blogiausią nuomonę apie 
teismus skleidžia ne tiesiogiai su teismu susiduriantie-
ji, o tie, kurių nuomonę kuria žiniasklaida. Žurnalistai 
visuomet ieškos sensacijų, jiems visada labiau rūpės 
viena klaida nei šimtas gerai išspręstų bylų. Taigi vie-
nas pagrindinių Nacionalinės teismų administracijos 
ir pačios teismų savivaldos uždavinių yra tą šimtą ge-
rai išspręstų bylų pristatyti visuomenei ir taip pamažu 
formuoti teigiamą teismų įvaizdį. 

Mes niekuomet nemėgsime tų žmo-
nių, kurie už mus sprendžia mūsų reika-
lus, nes manome, kad patys geriausiai 
žinome, kas mums yra geriausia.

Žurnalistai visuomet ieškos sensacijų, 
jiems visada labiau rūpės viena klaida 
nei šimtas gerai išspręstų bylų. 

KOMENTARAS

Iwaras Arnstadas
Norvegijos teismų administracijos Ryšių su visuomene 
departamento vyresnysis patarėjas

Norvegijoje teisėjų atranką vykdo Teisėjų taryba. Kaip numatyta Norvegijos Konstitucijoje, pasitaręs su 
Valstybės taryba, teisėjus skiria Norvegijos karalius. Teismų įstatyme teigiama, kad teisėju skiriamas asmuo turi būti 
aukštos teisinės kvalifikacijos ir atitikti teisėjo asmenybei keliamus reikalavimus. Tačiau tai – ne viskas, ko reikia 
norint tapti teisėju: Teisėjų taryba, atrinkdama kandidatus, turi atsižvelgti į daugelį aspektų. 

Teisėjai renkami ir skiriami pagal formalius kriterijus: atsižvelgiama į kandidatų išsilavinimą, egzaminų įverti-
nimus, vertinamas jų pilietiškumas ir ekonominė padėtis. Reikia paminėti, kad teisėju negali būti skiriamas asmuo, 
neturintis teisinio darbo patirties, t. y. pretendentas turi būti dirbęs advokatu ar prokuroru, dėstęs universitete ar 
dirbęs viešojoje įstaigoje. Pretendentas į teisėjus taip pat turi būti sąžiningas ir išmanyti etikos standartus. Be jokios 
abejonės, jis turi gebėti susidoroti su visų tipų bylomis, rašyti motyvuotus sprendimus, drąsiai vadovauti teismo 
posėdžiui ir mokėti bendrauti, elgtis su liudytojais bei nukentėjusiaisiais. Ne ką mažiau svarbios tokios asmeninės 
savybės, kaip nuolankumas, pagarba kitiems, gebėjimas dirbti greitai, produktyviai ir kruopščiai, komandoje ir 
individualiai.
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15RREIKIA DAUGIAU GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ 

16 metų psichologinio darbo stažą turinti ir metus 
Klaipėdos apygardos teisme dirbanti Aušra Augaitienė 
sako, kad mediacijos institutas Lietuvoje kelią skinasi 
gana sunkiai. Anot jos, žmonėms reikia laiko suvokti 
taikaus ginčų sprendimo naudą. Mediacija yra naujo-
vė, o žmonių mentalitetas – galvosena, mąstymas ir 
suvokimas – kinta ne taip greitai, kaip technologijų 
ar ekonominiai pokyčiai. Tam reikia laiko, tinkamo 
švietimo, gerųjų pavyzdžių ir žmogiškosios naudos 
suvokimo. Kai Lietuvoje turėsime daugiau žmonių, 
kurie asmenine patirtimi galės paliudyti mediacijos 
naudą ir pasitenkinimą rezultatu, tuomet ir kiti žmo-
nės, prieš kreipdamiesi į teismus, pagalvos, kad galbūt 

Žmonių mentaliteto pokyčiams 
reikia laiko: lietuviai bylinėjasi, 
nes jaučiasi nesaugūs

Kristina Petrošienė, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja (atstovė spaudai)

Įvairiose pasaulio valstybėse žmonės aktyviai naudojasi taikaus ginčų sureguliavimo 
mechanizmais, rečiau kreipiasi į teismus, apklausose pasisako jais pasitikintys. Mūsų 
šalyje žmonės dažniausiai vis dar renkasi ilgesnes, brangesnes, labiau varginančias 
teismines procedūras ir net laimėję bylas jaučiasi nepatenkinti – procesai jiems 
nesuprantami, per ilgi ir neskaidrūs. Ar tai gali būti mūsų tautos bruožas – nenorėti 
taikiai užbaigti ginčų, nepasitikėti valstybės institucijomis, įtariai žiūrėti net į sėkmingai 
tam žmogui pasibaigusį procesą? Apie tai, kaip teismus, mediaciją vertina piliečiai ir 
kodėl į juos žvelgia įtariai, kalbinome Klaipėdos apygardos teismo psichologę Aušrą 
Augaitienę, advokatą, mediacijos entuziastą dr. Rimantą Simaitį, Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto direktorę Dovilę Šakalienę ir šeimos teisės advokatą Mindaugą 
Vaičiūną.
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Mediacija yra naujovė, o žmonių 
mentalitetas – galvosena, mąstymas 
ir suvokimas – kinta ne taip greitai, 
kaip technologijų ar ekonominiai 
pokyčiai. 

   

   Aušra Augaitienė
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jiems tiks kitoks, konstruktyvesnis, ginčo sprendimo 
būdas. Pasak A. Augaitienės, lietuviai nebėra tokie 
kategoriški, vis dažniau kreipiasi ne tik į teismus, bet 
ir į kitus specialistus, geba geriau įveikti psichologines 
traumas, krizes, o tuo pačiu ieško įvairesnių, kons-
truktyvesnių ginčų sprendimo būdų. 

Advokatas Rimantas Simaitis pastebi, kad net ir 
labiausiai išsivysčiusios valstybės kartais susiduria 
su mediacijos atmetimo problema. To priežastys yra 
nepakankama mediacijos paslaugų kokybė ir priei-
namumas, per mažas valstybės dėmesys, paslaugų 
pripažinimo, tikėjimo jų nauda trūkumas, taip pat 
mediacijos paslaugų integracija į klasikinius ginčų 
sprendimų mechanizmus. Vienas pirmųjų Lietuvoje 
apie mediaciją ėmęs kalbėti teisininkas sako, kad šio 
instituto privalumai akivaizdūs – tai labai patrauklus 
ginčų sprendimo metodas, kuris yra trumpesnis, pi-
gesnis ir keliantis mažiau streso nei dalyvavimas teis-
mo procese. Mediacijos populiarumas pasiekiamas 
nuosekliu diegimu, sėkmės istorijų viešinimu. „Žinių 
apie mediaciją Lietuvoje vis dar trūksta, tad didesnio 
susidomėjimo galima sulaukti tik valstybei ir patiems 
mediatoriams skiriant kuo daugiau dėmesio švietimui 
apie mediaciją“, – sako advokatas. 

Mūsų šalyje pradėjus plėtoti mediaciją netrūko 
politinės valios šiai sistemai kurti, bet pastangas ri-
bojo finansų stygius – šiuo metu situacija keičiasi, 
matoma pažanga. Efektyvios mediacijos sistemos 
egzistavimas šiuolaikinėje visuomenėje yra garantas, 
kad teisinė sistema bus efektyvi ir ginčo sprendimas, 
pasiektas mediacijos būdu, bus laikomas efektyviu 
teisingumo elementu.

Šeimos teisės advokatas Mindaugas Vaičiūnas 
nelinkęs sutikti su teiginiu, kad mediacijos instituto 
plėtrą Lietuvoje reikėtų vadinti sunkia. Jo teigimu, tai 
yra dėsninga, reikia laiko ir sutelktų įvairių instituci-
jų pastangų, nes kalbama apie iki šiol nusistovėjusio 
žmonių elgesio pokyčius. Iki šiol dėl mediacijos plė-
tros yra daug padaryta, o dabar, anot jo, reikia dirbti, 
kad žmonės ne tik sužinotų, bet ir patikėtų tokios 
galimybės spręsti ginčą efektyvumu. Pažangą vertinti 
bus galima praėjus dešimtmečiui, bet advokatas nea-
bejoja, kad teigiami rezultatai bus akivaizdūs.

SIEKIAMA NE TEISINGUMO, BET 
„PRISITEISTI“

Kodėl esant galimybei ginčus išspręsti taikiai 
Lietuvoje šis būdas vis dar nėra populiarus? Anot 
R. Simaičio, tam, kad neteisminis ginčų sprendimo 
būdas įaugtų į visuomeninę sanklodą, reikia atkakliai 
dirbti dešimtmečius. Pripažinimo, jo įsitikinimu, su-
lauksime, tačiau tam reikia laiko. „Mes kaip tauta tu-
rime tam tikrų savitumų – savo istoriją, kultūrines ša-
knis, lemiančias mūsų kasdienį mentalitetą. Natūralu, 
kad tos charakteristikos apibrėžia, kaip mes žiūrime į 
įvairias inovacijas. Prieš daugiau negu dvidešimt metų 
išgyvenome didžiulį vertybinį perversmą, ir ta verty-
bių kaita tebeturi įtakos pasitikėjimui autoritetais ir 
apskritai įvairiais reiškiniais bei inovacijomis. Mes dar 
neišėjome iš vertybinio persiorientavimo, įskaitant 
pasitikėjimą teismais. Bet negalima sakyti, kad prie to 
neįmanoma priderinti mediacijos instituto“, – teigia 
R. Simaitis. Teisininkas yra tvirtai įsitikinęs, kad po 
keliasdešimties metų turėsime jau kitokią sanklodą. 

Paklausus, kodėl lietuviai mieliau renkasi brangias, 
ilgas, varginančias teismines procedūras, kuriomis 
vėliau skundžiasi, Žmogus teisių stebėjimo institu-
to (ŽTSI) vadovė D. Šakalienė pavadino šį reiškinį 
„pertemptos gumos efektu“. Anot jos, dažnas lie-
tuvis nelinkęs konstruktyviai spręsti ginčo – spren-
dimo ar pažeistų teisių atkūrimo siekį dažnai keičia 
bausmės tariamam ar realiam skriaudėjui troškimas. 
Ir tuomet kreipiamasi į teismą, nors daugeliu atvejų 
konstruktyviau būtų buvę tiek nelaukti, kreiptis pa-
galbos anksčiau, sėsti prie vieno stalo ir atvirai disku-
tuoti, pavyzdžiui, padedant mediatoriui. „Teismai vis 
dar suvokiami ne kaip teisingumą atkuriantis institu-
tas, bet greičiau kaip baudėjai, ir kuo negailestinges-
ni – tuo geriau. Todėl ir nepaisant išeikvotų resursų 
– laiko, lėšų, nervų – svarbiausia tampa pasiekti kiek 
įmanoma griežtesnę bausmę, kuo daugiau „prisiteis-
ti“, – sako D. Šakalienė. 

„Kovingumas tėra kitas nesaugumo veidas“, – pri-
pažįsta D. Šakalienė. Ne veltui sakoma, kad geriausia 
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Teismai vis dar suvokiami ne kaip 
teisingumą atkuriantis institutas, bet 
greičiau kaip baudėjai, ir kuo negai-
lestingesni – tuo geriau. 

   
   Rimantas Simaitis

Mediacija – tai labai patrauklus 
ginčų sprendimo metodas, kuris yra 
trumpesnis, pigesnis ir keliantis ma-
žiau streso nei dalyvavimas teismo 
procese.
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gynyba yra puolimas. Jausdamiesi nesaugūs, žmonės 
pyksta ir ginasi ieškodami keršto. „Dvidešimt penkeri 
nepriklausomybės metai yra labai nedaug, tad didžioji 
dalis visuomenės susiformavo ar bent jau puikiai pa-
mena laikus, kai teisingumo nebuvo, gyvenome ten, 
kur teisės buvo ginamos arba aršumu, arba klastingais 
skundais. Kaip tauta esame labai traumuoti, pasitikė-
jimas mums yra labai didelis iššūkis; ir tai galioja ne 
tik teismuose, bet ir absoliučiai visose gyvenimo sri-
tyse. Juk tam, kad kreiptumeisi į mediatorių, turi savo 
oponentą suvokti kaip žmogų, kuris situaciją mato 
kitaip, gerbti jo teisę turėti kitą nuomonę ir gebėti ge-
ranoriškai ieškoti kompromiso“, – sako pašnekovė.

ŠEIMOS GINČUOSE 
UŽPROGRAMUOTAS NUSIVYLIMAS

A. Augaitienės nuomone, žmonių norą daug ir 
ilgai bylinėtis teismuose lemia įsigalėjusi kultūra, 
bendri principai, dėl kurių susitariama. Pvz., žmonės 
nuo seno žino, kad teisingumą vykdo tik teismai (tai 
– konstitucinė vertybė), todėl kilus bet kokiam gin-
čui ar užfiksavus pažeidimą pirma mintis, kuri kyla, 
– kreiptis į teismą, kad būtų įvykdytas teisingumas. 
Tačiau, pasak A. Augaitienės, žmonės nori ne tik 
teisingumo, bet ir atitinkamos bausmės skyrimo – 
„atlygio“, „pamokymo“ kaltinamajam. Ginčo šalims 
yra būdingas mąstymas „laimėti arba pralaimėti“, o į 
ilgalaikę perspektyvą, žmogiškąjį faktorių dažnai ne-
bežiūrima. Ypač šeimos ginčuose pastebimas stiprus 
šalių noras konkuruoti, o ne siekti bendro susitarimo, 
priimtino abiem šalims. Vėliau pasigirsta nusivyli-
mas: „nesitikėjome, kad taip ilgai viskas užtruks...“, 
„bus tiek daug posėdžių“, „bus priimtas netinkamas 
sprendimas“. Ginčo sprendimą atiduoti teismui yra 
daug paprasčiau, kaip ir gyventi su nuolatiniu kaltini-
mu ir neprisiimant atsakomybės.

Apie šeimos ir artimųjų ginčus kalbėdamas advo-
katas M. Vaičiūnas teigia, kad tokių ginčų teisė dažnai 
yra nepajėgi spręsti iš esmės. Anot jo, Lietuvoje šei-
mos bylose žmonės per lengvai palikti savo ginčus 
spręsti tik teisme. Todėl specialistas labai teigiamai 
vertina šiuo metu svarstomas iniciatyvas, kurių esmė 
– sukurti prielaidas ir pagalbos priemones konfliktą 
išgyvenančiai šeimai. 

Jo nuomone, dabar žmonės į teismą kreipiasi 
iš būtinybės, o ne „renkasi“ teismines procedūras. 
Alternatyvus ginčo sprendimo būdas reikalauja iš pa-
ties žmogaus daugiau asmeninių pastangų, įsitrauki-
mo ir yra sunkesnis vien dėl to, kad žmogui reikia ras-
ti valios pačiam priimti sprendimą ir už tai prisiimti 
atsakomybę. Kreipiantis į teismą aišku, kokius veiks-
mus reikia atlikti siekiant, o atsakomybė už sprendimą 
perduodama kažkam kitam, ir tai padaręs žmogus, ko 
gero, jaučiasi atlikęs savo darbą. Deja, kreipimasis į 
teismą pats savaime ginčo neišsprendžia, nors iš pra-
džių žmonės tuo yra įsitikinę. Todėl net laimėję bylas, 
anot M. Vaičiūno, žmonės gali jaustis skeptiški, nes 
tai yra ne jų pačių sprendimas, bet kitų asmenų – teis-
mo – priimtas ir žmogui pateiktas sprendimas, kurį 
reikia vykdyti.

VISUOMET BUS NEPATENKINTŲ 

D. Šakalienės nuomone, nepaisydami jokių laiko ir 
finansinių sąnaudų mūsų šalies gyventojai vis tiek eina 
į teismus, sukasi užburtame rate. Iš teismo tikimasi 
griežtumo, dažniausiai perdėto: maksimalios baudos, 
maksimalios laisvės atėmimo bausmės. Tačiau negali-
ma pamiršti, kad visuomet yra ta kita pusė – žmogus, 
kuriam skiriama bausmė ar bauda. Taigi čia visuo-
met bus nepatenkintų: vieniems atrodo, kad teismas 
nepakankamai griežtas, kitiems – per griežtas. „Tai 
natūrali psichologinė reakcija, žmonės neišvengiamai 
subjektyvūs“, – sako D. Šakalienė. Jos nuomone, čia 
labai padėtų teismų atvirumas, proceso ir jo baigties 
išaiškinimas proceso dalyviams, o ir paties proceso 
vedimas ne formaliai ir biurokratiškai, bet supranta-
mai ir geranoriškai. „Noriu tikėtis, kad teismai kei-
čiasi ir tampa brandesni, atviresni, labiau atsižvelgia 
į proceso dalyvių žinių ribotumą bei neišvengiamą 
įtampą“, – sako pašnekovė. Pasak jos, pasitikėjimas 
teismais palengvintų teisėjų darbą ir sumažintų ne tik 
įtampą, bet ir pakeistų teismų funkcijos suvokimą, 
mažintų bausmės ir keršto laukimą iš teismo.

SVARBIAUSIA – IŠMINTINGAS 
TEISINGUMAS

Tad ką daryti, kad žmonės teismuose jaustųsi sau-
gūs ir ramūs? Anot R. Simaičio, klasikiniu teisingumu 
būtų labiau pasitikima, jeigu ginčų sprendėjai daugiau 
dėmesio skirtų lūkesčiams, interesams išsiaiškin-
ti, psichologinei būsenai, pasikalbėjimui. Jei teisėjas 
stengsis kuo išmintingiau vykdyti teisingumą, tai visa 

NUOMONIŲ RINGAS2015 m. RUGSĖJIS NR. 3

Kreipimasis į teismą pats savaime 
ginčo neišsprendžia, nors iš pradžių 
žmonės tuo yra įsitikinę. 

Žmonės nori ne tik teisingumo, bet 
ir atitinkamos bausmės skyrimo – „at-
lygio“, „pamokymo“ kaltinamajam. 

      
   Mindaugas Vaičiūnas
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formalizuota procedūra žmonėms būtų suprantames-
nė ir mažiau sabotuojama. Jam pritaria ir teismo psi-
chologė A. Augaitienė. Pasak jos, teisėsauga keičiasi 
– vis svarbesnėmis tampa ne vien teisės normos, bet 
ir žmogiškumo faktorius, žmonių poreikiai. Tam, kad 
priimtas sprendimas būtų suvokiamas kaip teisingas, 
būtina naudoti žmogui suprantamas ir „teisingas“ 
procedūras. Socialinės psichologijos tyrimai rodo, kad 
teisinės procedūros, kurios sudaro galimybę žmogui 
aktyviai reikšti nuomonę ir nekelia nesaugumo jaus-
mo, didesnio streso, o autoritetingas teisėjas nekelia 

abejonių, tinkamai viską paaiškina, žmonių yra su-
vokiamos kaip teisingesnės. A. Augaitienės teigimu, 
lietuviams stiprų bylinėjimosi mentalitetą padėtų 
keisti ir socialinė, psichologinė branda bei gebėjimas 
patiems prisiimti tam tikrą atsakomybę. Dar vienas 
aspektas – teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujasi teis-
mas. Tie, kas jam deda pamatus (kuria įstatymus), taip 
pat turėtų suvokti ir atskirti įstatymo taikymo teoriją 
ir praktiką.

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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T„MEILĖ“ IŠ IŠSKAIČIAVIMO IR 
NEEGZISTUOJANČIOS FIRMOS

Vilniaus apygardos administracinis teismas – vie-
nas iš dviejų Lietuvos teismų (Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas – apeliacinė instancija), ku-
riuose nagrinėjami skundai dėl užsieniečių teisinės 
padėties Lietuvos Respublikoje, tarp jų – ir prieglobs-
čio prašytojų bylos. Per pastaruosius trejus su puse 
metų šiame teisme buvo gauti 642 skundai dėl užsie-
niečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.  Kaip 
pastebi Vilniaus apygardos administracinio teismo 
pirmininkė Ina Kirkutienė, didžiausias skundų srau-
tas per pastaruosius tris metus dėl atsisakymo suteikti 
pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą teisme buvo 
2012 m. (180), o 2013-2014 m. jų buvo gauta šiek 
tiek mažiau (2013 – 168, 2014 – 156) ir pastaraisiais 
metais stebima mažėjimo tendencija. 2014 metais  ir 

2015 metų pirmą pusmetį užsieniečiai į teismą daž-
niausiai kreipėsi dėl sprendimų, kuriais atsisakyta 
išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar iš-
duoti nacionalinę vizą panaikinimo.  Kokie sprendi-
mai priimti šiose bylose? Teismo pirmininkė vardija 
statistiką: 2014 metais  3  skundai buvo patenkinti 
visiškai, 2 – iš dalies, 62 skundai atmesti, 29 skundus 
atsisakyta priimti, 16 bylų nutraukta ir  2 paliktos ne-
nagrinėtos. Šiemet visiškai patenkinta 10 skundų, 4 
- iš dalies, 57 atmesti, 29 skundų atsisakyta priimti, 15 
bylų nutraukta, 1 skundas paliktas nenagrinėtu. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmi-
ninkė I. Kirkutienė pabrėžia, jog nelegalios migraci-
jos klausimas Lietuvai yra labai aktualus. Prašymas 
išduoti nacionalinę vizą, leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje – tai vienas iš būdų patekti į šalį ir legali-
zuoti buvimą joje. Tačiau ar visuomet tokie prašymai 
yra pagrįsti?

Prieglobstis Lietuvoje. 
Kas gali jo tikėtis?

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

Europa įtemptai diskutuoja prieglobsčio, nelegalios migracijos tema. Nuošalyje 
nelieka ir Lietuva. Suaktyvėjęs karštųjų pasaulio kraštų piliečių judėjimas į Europos 
Sąjungos valstybes persirito ir į Lietuvos teismus – čia sprendžiami ginčai, kuriuose 
užsieniečiai bylinėjasi su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos dėl 
atsisakymo suteikti prieglobstį, išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat 
ir su Užsienio reikalų ministerija dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą. Apie iššūkius, 
su kuriais susiduria teismai nagrinėdami šias bylas, TEISMAI.LT kalbasi su Vilniaus 
apygardos administracinio teismo pirmininke Ina Kirkutiene ir Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėju, M. Romerio universiteto docentu Ernestu Spruogiu.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS2015 m. RUGSĖJIS NR. 3
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Pastaraisiais metais teisme ypač padaugėjo skun-
dų dėl Lietuvos ambasadų atsisakymų išduoti vizas. 
Pakistano (šios šalies piliečių skundų teisme šie-
met daugiausia), Indijos, Turkijos, Jungtinių Arabų 
Emyratų piliečiai, kurie prašė Lietuvos Respublikos 
ambasadų išduoti vizas ir jų negavo, teismui skundžia 
šiuos atsisakymus. Pagrindinis šių skundų motyvas – 
esą jie yra įkūrę Lietuvoje savo įmones, yra jų savi-
ninkai arba bendrovių akcininkai ir nori atvykti čia 
savo verslo plėtoti. Tačiau, kaip pastebi I. Kirkutienė, 
nagrinėjant tokias bylas paaiškėja, kad dauguma tų 
įmonių, neretai kelios dešimtys, įsteigtos tuo pačiu 
adresu, kuriame nors bute ar ūkiniame pastate, pa-
dedant Lietuvoje gyvenantiems tarpininkams, ir nėra 
jokių duomenų apie tų įmonių, bendrovių veiklą ar 
bent realų ketinimą plėtoti tą veiklą. 

Užsieniečiai, mįslingųjų „įmonių“ savininkai, teis-
mo posėdžiuose nedalyvauja, jiems atstovauja profesi-
onalūs teisininkai. Natūralu, užsienio valstybės pilietis 
ir negali dalyvauti teismo posėdyje, nes, neturėdamas 
nacionalinės vizos, dėl kurios neišdavimo teisėtumo 
ir ginčijasi, jis negali atvykti į Lietuvą. „Teismų prakti-
koje yra ir tokių atvejų, kai užsienietis turi Migracijos 
departamento išduotą leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje, tačiau Lietuvos ambasada užsieniečiui 
atsisako išduoti nacionalinę vizą. Tokiu atveju už-
sienietis, nors ir turėdamas leidimą gyventi, tačiau 
neturėdamas nacionalinės vizos, atvykti į Lietuvos 
Respubliką negali. Išklausęs šalių argumentus, įverti-
nęs kiekvieno ginčo aplinkybes, teismas dažniausiai 
palieka galioti Lietuvos ambasadų sprendimus. Bylos 

nagrinėjimo metu paaiškėja, jog užsieniečio atvykimo 
į Lietuvos Respubliką tikslas yra visiškai neaiškus, po-
kalbio su ambasados pareigūnu nurodytos aplinky-
bės neatitinka tikrovės. „Fiktyvios įmonės įsteigimas 
Lietuvoje šiuo metu yra labai populiarus nelegalios 
migracijos būdas“, – sako I. Kirkutienė. 

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 
nagrinėjami ir ginčai, kuriuose užsieniečiai skundžia 
Migracijos departamento atsisakymą išduoti leidimą 
laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Ir tokių skun-
dų yra nemažai, tačiau dažniausiai sprendimai šio-
se bylose yra nepalankūs pareiškėjams. Kodėl taip 
yra, paklausėme teismo pirmininkės I. Kirkutienės. 
„Išanalizavus tokių bylų aplinkybes paaiškėja, kad 
užsienietis yra sudaręs fiktyvią santuoką su Lietuvos 
piliete, būtent taip bandydamas likti čia gyventi. 
Migracijos departamentas, prieš priimdamas sprendi-
mą, jau būna atlikęs savo tyrimą, įvertinęs ir nusta-
tęs, kad vyras vedė moterį tikrai ne iš tyros meilės, 
tad teismui nieko kita nelieka, kaip tik palikti galioti 
atsakovo priimtą sprendimą. Norėtųsi, kad asmenys, 
prieš sutikdami savo bute registruoti užsieniečio var-
du įkurtą įmonę, teikiantys konsultacijas ar kitas pas-
laugas registruojant įmones, būtų ne tik atidūs, bet 
ir pilietiški. Ar tokia pagalba nelegaliems migrantams 
neatsisuks prieš juos pačius, jų vaikus? Ar verta dėl 
kelių šimtų ar tūkstančių eurų ryžtis fiktyviai santuo-
kai? Materialinė nauda yra trumpalaikė, o pasekmės? 
Mūsų valstybė turi padėti tiems asmenims, kuriems 
išties to reikia“, – sako teismo pirmininkė.

Dažniausiai prieglobsčio prašytojų 
skundai būna grindžiami išgalvotomis 
grėsmėmis ir nepagrįstomis baimėmis.

Fiktyvios įmonės įsteigimas Lietuvoje 
šiuo metu yra labai populiarus nelega-
lios migracijos būdas.

Ernestas Spruogis Ina Kirkutienė

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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GERESNIO GYVENIMO SIEKIS – NE 
KRITERIJUS

Kaip pastebi teisėjas E. Spruogis, niekas nesigin-
čija dėl to, kad valstybės turi teikti pagalbą – pabėgė-
lio statusą ir papildomą apsaugą – asmenims, kurie 
savo kilmės valstybėje negali gyventi dėl objektyvių 
priežasčių. Tokia objektyvia priežastimi yra laikomas 
persekiojimas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausy-
mo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitiki-
nimų. Be to, asmuo, turi būti pabėgęs ir turi negalėti 
ar bijoti naudotis valstybės, iš kurios pabėgo, apsauga, 
negalėti ar bijoti į ją grįžti. Pasak E. Spruogio, papil-
doma apsauga suteikiama tais atvejais, kai nustatoma, 
jog žmogus negali grįžti į savo kilmės šalį dėl visiškai 
pagrįstos baimės, pavyzdžiui, kad bus kankinamas, 
su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus 
žeminamas jo orumas, kai yra grėsmė, kad jam bus 
įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija.

E. Spruogio manymu, labai svarbus ir paties pa-
bėgėlio subjektyvus požiūris į jam gresiantį pavojų. 
„Administracinių teismų praktika grindžiama analo-
giška Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prak-
tika. Laikomasi nuostatos, kad visiškai pagrįstos 
baimės buvimo sąlyga, viena vertus, turi egzistuoti 
realiai, o ne būti vien tik prašančiojo prieglobsčio 
asmens suvokimas, kita vertus, sąvoka baimė yra la-
bai subjektyvus dalykas. Todėl nustatant, ar baimė iš 
tikrųjų yra visiškai pagrįsta, turi būti atsižvelgta ir į 
subjektyvius, ir į objektyvius veiksnius. „Pavyzdžiui, 
geresnio materialinio gyvenimo siekis tikrai nėra 
objektyvus kriterijus, dėl kurio galima prašyti prie-
globsčio, – teigia E. Spruogis. – Dažniausia priežastis 
teismui panaikinti departamento sprendimą – nusta-
tyti Migracijos departamento padaryti procedūrų pa-
žeidimai. Per septynerius savo darbo metus aš nesu 
patenkinęs nė vieno prieglobsčio prašytojo prašymo 
iš esmės, nes prieglobstis jo prašytojams buvo nesu-
teiktas pagrįstai.“

TRANZITAS Į VAKARUS

Pasak teismo pirmininkės I. Kirkutienės, šiuo metu 
teisme yra 20 prieglobsčio prašytojų bylų. Kaip ir vi-
same pasaulyje, tokios bylos yra konfidencialios, na-
grinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose ir jokia in-
formacija apie jas visuomenei neteikiama. Daugiausia 
prieglobsčių prašytojų – iš Gruzijos (jau ne pirmus 
metus), Ukrainos, Rusijos, Vietnamo, Afganistano, 
Nigerijos. „Dažniausiai prieglobsčio prašytojų skun-
dai būna grindžiami išgalvotomis grėsmėmis ir nepa-
grįstomis baimėmis, – savo patirtimi dalijasi teismo 
pirmininkė, išnagrinėjusi ir priėmusi sprendimus ne 
vienoje prieglobsčio prašytojų byloje. – Daugumos 
jų tikslas – patekti į kitas Europos Sąjungos šalis ir 
Lietuvoje ilgai neužsibūti. Labai dažna situacija, kad 

teismo posėdžiuose patys prieglobsčio prašytojai ne-
dalyvauja, nes jie jau būna išvykę į kitas ES šalis, ir jų 
interesams teisme atstovauja advokatas. Tad galima 
įtarti, kad šie žmonės Lietuvą laiko tik tranzitine vieta 
pakeliui į Vakarų Europos valstybes.“ 

Pasak teisėjo E. Spruogio, Lietuvoje prieglobstis 
dažniausiai nėra suteikiamas, nes iš realios grėsmės 
valstybių (Sirijos, Eritrėjos ir kt.) prieglobsčio prašy-
tojų beveik neatvyksta arba, jei ir atvyksta, jiems as-
meniškai kylančios grėsmės paprastai nėra.  

I. Kirkutienė pastebi, kad pastaraisiais metais 
teismas nemažai gavo Ukrainos piliečių skundų dėl 
Migracijos departamento atsisakymų suteikti prie-
globstį. Išanalizavus šių skundų faktines aplinkybes 
paaiškėja, kad pareiškėjai negyvena tose vietovėse, 
kuriose vyksta karo veiksmai, turi galimybę persikel-
ti į kitas kilmės šalies teritorijas. Kai kurios šeimos, 
atvykusios pas gimines Lietuvoje pasisvečiuoti, čia 
ir lieka. Norėdamos įteisinti savo buvimą šalyje krei-
piasi į Migracijos departamentą prašydamos suteikti 
prieglobstį. „Tai sukrečiančios, skaudžios gyvenimo 
istorijos – žmonės bėga iš savo tėvynės jausdami ne-
saugumą, nerimą dėl savo vaikų ateities. Žmogiškai 
juos suprantu ir užjaučiu, kad tenka gyventi savo tė-
vynėje tokiu neramiu metu, tačiau įstatyme yra labai 
tiksliai apibrėžta, kam prieglobstis gali būti suteiktas 
ir kam ne. Jų nerimas ir baimė dėl ateities vis tik nėra 
pagrindas suteikti prieglobstį ir skundus tenka atmes-
ti“, – sako teismo pirmininkė.

BANDYMAI VILKINTI PROCESĄ

Pasak teisėjo E. Spruogio, Lietuvos teisėjai su-
siduria su faktinių duomenų apie pareiškėjų kilmės 
valstybes surinkimo problemomis, nes paprastai 
šiuos duomenis teikia tik proceso šalys. Teisėjai daž-
nai pasigenda operatyvios, išsamios ir tikslios infor-
macijos apie padėtį šalyse, kurių piliečiai prašo prie-
globsčio, tad turi patys jos įvairiais būdais ieškoti. Štai 
Vokietijoje administraciniai teismai turi savo specialią 
kompiuterinę programą, kurioje kaupiama visa infor-
macija apie valstybes bei politinę ir ekonominę padėtį 
jose. 

Teismo pirmininkė I. Kirkutienė pastebi, kad 
pasitaiko atvejų, kai prieglobsčio prašytojui teisme 
atstovauja profesionalus teisininkas, neturintis leidi-
mo dirbti su slapta informacija. Tuomet kyla bylos 
išslaptinimo problema, kuri tampa ir prieglobsčio 
prašytojų įrankiu bandant vilkinti bylos procesą. Kita 
problema – vertėjai, kurie yra savotiški prieglobsčio 
prašytojų advokatai, jų ausys ir lūpos. Teismui daž-
nai tenka ieškoti ne tik anglų, prancūzų, ispanų kalbų 
vertėjų bet ir farsi, urdu, kurdų, arabų kalbų žinovų, 
kurie  vertėjautų pareiškėjams teismo posėdžiuose.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS2015 m. RUGSĖJIS NR. 3
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KOMENTARAS

Viktor Ostrovnoj
Migracijos departamento 
prie VRM
Prieglobsčio reikalų 
skyriaus vedėjas

Mūsų šalyje gyvenančių pabėgėlių skaičius ne-
išvengiamai nuolat didėja – į Lietuvą pabėgėlių at-
vyksta kasmet. 2014 m. daugiausia prašymų dėl prie-
globsčio buvo gauta iš Gruzijos, Afganistano, Rusijos 
Federacijos ir Ukrainos piliečių: jie sudarė apie 70 
proc. visų prašymų. 2015 m. tendencijos išlieka pana-
šios, tačiau be minėtų valstybių piliečių šiemet prašy-
mų dėl prieglobsčio gauta ir iš grupės Irako krikščio-
nių, kurie į Lietuvą atvyko padedant „Caritui“.

Dauguma prieglobsčio prašytojų iš Gruzijos savo 
prašymus motyvuoja persekiojimu dėl buvusio šalies 
prezidento M. Saakašvilio palaikymo arba policijos 
pareigūnų savivale. Vis dėlto tokio pobūdžio teiginiai 

paprastai nepasitvirtina ir nagrinėjant prašymą yra 
paneigiami. Prieglobsčio prašytojai iš Afganistano bei 
kitų pasaulio karštųjų taškų – Irako, Sirijos – dažniau-
siai grindžiami nestabilia ir nekontroliuojama situaci-
ja kilmės valstybėje ir su tuo susijusia grėsme saugu-
mui/gyvybei. Dažniausias Ukrainos piliečių motyvas 
– dėl šiuo metu vykstančio ginkluoto konflikto ryti-
nių regionų gyventojams iškilusios grėsmės. Rusijos 
piliečiai prieglobsčio dažniausiai prašo dėl politiškai 
motyvuoto persekiojimo, teisėsaugos savivalės ir ne-
baudžiamumo, fabrikuojamų baudžiamųjų bylų.

Nepaisant nemažos dalies sėkmės istorijų ir pa-
bėgėliams teikiamos pagalbos dėl integracijos, dalis 
jų Lietuvoje taip ir nesugeba pritapti, pasibaigus inte-
gracijos laikotarpiui susiduria su sunkumais randant 
darbą, įsikuriant, gyvenant savarankiškai, be valstybės 
pagalbos. Be to, Lietuvoje nesant atitinkamų, galinčių 
paremti tautinių diasporų, tokie žmonės į kitas vals-
tybės nusprendžia vykti vien dėl to, kad ten gyvena 
daugiau jų tautiečių. Visgi vertinant šiandieninius pa-
bėgėlių antplūdžius pietų Europos valstybėse, tikėti-
na, kad ir Lietuvoje šie skaičiai ateityje gali sparčiai 
augti. Galima numanyti, jog mūsų šalyje atsirandant 
daugiau įvairių diasporų, šalies gyventojams tampant 
tolerantiškesniems atvykėlių atžvilgiu, Lietuva pabė-
gėliams taps vis patrauklesne šalimi.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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S
Siekdamas tapti patrauklia šalimi investuotojams, 

Singapūras labai daug pastangų dėjo valstybinio sek-
toriaus reformoms vykdyti – plėtojantis verslui ir fi-
nansų sektoriui šalyje daugėjo ir teisminių ginčų. Tuo 
metu šalies teismų sistema susidūrė su didžiulėmis 
problemomis: 1989 m. Singapūre pirmojo teismo 
posėdžio reikėdavo laukti net dvejus metus, šalyje 
egzistavo 32 pirmos instancijos teismai, kurie turėjo 
išnagrinėti daugiau nei 200 tūkstančių bylų, o jų skai-
čius nuolat augo. Tokia situacija silpnino investuotojų 
pasitikėjimą valstybe, todėl 1991 m. pradėtos šalies 
teismų reformos.

INVESTICIJOS Į ŽMOGIŠKUOSIUS 
IŠTEKLIUS ATSIPIRKO

Vykdant teismų reformą pirmiausia pritaikytos 
greitosios priemonės: didinant darbo efektyvumą 
teisėjai įpareigoti imtis aktyvesnio vaidmens valdant 
jiems paskirtas bylas, įdiegtas specialus ikiteisminis 
procesas ir griežti reikalavimai norint atidėti teismo 
posėdį, įvestas teismo procesų punktualumas, žodi-
nio proceso mokestis. 

Suvokiant, jog keliant teismų darbo efektyvumą 
ir kokybę didelis vaidmuo tenka teisėjus aptarnaujan-
tiems teismo darbuotojams ir administracijai, inves-
tuota į žmogiškuosius išteklius – įgyti reikiamų žinių 
ir įgūdžių jie buvo siunčiami mokytis į prestižinius 

Europos ir JAV universitetus. Kadangi bylų buvo la-
bai daug, gana smarkiai padidintas ir darbuotojų skai-
čius teismuose. 

 Prie teismų darbo efektyvumo prisidėjo ir 
nemokamos teisminės mediacijos užtikrinimas, tei-
kiama nemokama teisinė pagalba, išplėtota nemo-
kamų teisinių konsultacijų sistema – tai sudarė pui-
kias sąlygas gyventojams ginčus spręsti paprastesniu 
būdu, išvengiant ilgo teismo proceso. Greitesnis 
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo 
procesas užtikrintas rengiant vakarinius teismo posė-
džius, kuriuose žmonės galėjo dalyvauti ir po darbo 
– 18–21 val. 

Sureguliavus bylų nagrinėjimo greičiui įtakos tu-
rinčius veiksnius, šiuo metu vidutinis civilinės bylos 
išnagrinėjimo terminas yra 18 mėnesių, o baudžiamo-
sios – 16 mėnesių. Jei byloje niekas nevyksta ilgiau 
nei metus, teismai neieško priežasčių – automatinė 
sistema ją tiesiog uždaro ir ji „nebekaba“ nagrinėja-
mų bylų sąrašuose. Šiuo metu bylų nagrinėjimo ope-
ratyvumas jau nebėra Singapūro teismų prioritetas 
– pirminis keliamas tikslas yra tinkamas teisingumo 
vykdymas. 

DVIRAČIO DIDUMO GINČUI NEREIKIA 
„ROLLS-ROYCE“ PROCESO

Iš jau minėtų teismų reformos metu įgyvendintų 

Singapūro teismuose – 
vakariniai posėdžiai, inovacijos 
ir griežtos taisyklės

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 
Aira Štrimaitienė
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko patarėja

Singapūras – Pietryčių Azijos valstybė, šiame žemyne ir visame pasaulyje garsėjanti 
kaip turinti vieną efektyviausių ir griežčiausių teismų sistemų. Daugiau nei prieš du 
dešimtmečius šalyje įgyvendinus teismų reformą pasiekti stulbinantys rezultatai – 
teismo procese efektyviai pritaikytos naujausios informacinės technologijos, įdiegtos 
modernios bylų vadybos sistemos, puikiai išplėtota nemokamos teisinės pagalbos, 
teisminės mediacijos ir paramos teismo proceso dalyviams sistema.
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priemonių ypatingas dėmesys Singapūre dar ir šian-
dien skiriamas neteisminiam ginčų sprendimui (teis-
minei mediacijai). Vadovaujamasi idėja, jog „dviračio 
didumo ginčui nereikia „Rolls-Royce“ proceso“, tad 
nenuostabu, jog šiuo būdu šalyje išsprendžiama dau-
giau nei pusė visų teismus pasiekiančių bylų. 

Singapūro valstybė valdoma remiantis principu, 
jog, gaudamas iš visuomenės, turi jai kažką ir duoti. 
Šis principas pasireiškia tiek užtikrinant socialines ir 
sveikatos paslaugas, paskirstant valstybės surinktus 
mokesčius, tiek ir valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos srityje, kuri čia puikiai išplėtota. Šalyje vei-
kia teisinės klinikos (kai kurios ar net po keletą jų – 
pačiuose teismuose), nemokamą valstybės garantuo-
jamą teisinę pagalbą teikiančios institucijos, teisines 
konsultacijas teikia ir studentai. Įdomu, jog į valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą teikiančios institucijos 
veiklą įtraukti visi Singapūro advokatai, ne tik jos 
darbuotojai. Atstovauti bylai advokatas paskiriamas 
iš eilės, pagal bendrą visų praktikuojančių advokatų 
sąrašą, todėl net ir garsiausias bei brangiausias šalies 
advokatas lengvai tampa bet kurio piliečio atstovu. 

IŠSKIRTINIS DĖMESYS TEISMO PROCESO 
DALYVIAMS IR GRIEŽTOS TAISYKLĖS 

Singapūre labai daug dėmesio skiriama liudytojų 
ir nukentėjusiųjų apsaugai. Teismuose prie posėdžių 
salių yra įrengtos specialios patalpos, kuriose liudy-
tojas ar nukentėjęs asmuo, naudodamasis nuotoline 
vaizdo konferencijų įranga, gali stebėti teismo posė-
dį, duoti parodymus, atsakinėti į klausimus – tokiu 
būdu parodymus teikiantys asmenys jaučiasi saugiau, 
patiria mažiau streso, o tai turi teigiamos įtakos jų pa-
rodymų tikslumui. 

Ypatingas dėmesys skiriamas byloms, susijusioms 
su nepilnamečių įvykdytais nusikaltimais. Tokiame 
teismo procese kartu su teisėju privalomai dalyvauja 
ir socialinis darbuotojas bei psichologas, kurie prii-
ma bendrą sprendimą. Tokiu būdu įgyvendinamas 
pagrindinis nepilnamečiui skirtos bausmės tikslas 

– reabilituoti ir paauklėti. 
Fizinis teismo lankytojų saugumas teismuose už-

tikrinamas pasitelkiant dideles apsaugos pajėgas. Prie 
teismo pastato paprastai patruliuoja ne mažiau kaip 
penki policijos pareigūnai. Norint į jį patekti, reikia 
pereiti kontrolės zoną: tikrinama metalo detektoriu-
mi, atliekama įsinešamų daiktų patikra rentgeno ap-
aratu. Šią kontrolę teismuose užtikrina dar tiek pat 
policijos pareigūnų. Siekiant apsaugoti asmenų teises, 
teismų pastatuose (tiek koridoriuose, tiek prie posė-
džių salių, tiek ir jose) visiems interesantams, tarp jų ir 
žiniasklaidos atstovams, griežtai draudžiama filmuoti 
ir fotografuoti, tačiau atviruose teismo posėdžiuose 
gali dalyvauti visi norintys.

Galimybė dalyvauti teismo posėdyje teismo pro-
ceso dalyviui užtikrinama net ir tuo atveju, jei jis guli 
ligoninėje ar yra kažkur išvykęs ir negali atvykti į 
teismą. Pasitelkęs „Skype“ programą ar analogiškas 
išmaniųjų mobiliųjų telefonų programas, asmuo nuo-
toliniu būdu gali dalyvauti teismo posėdyje – ne tik 
prisipažinti esąs kaltas, bet ir naudodamasis mobiliąja 
aplikacija pasirašyti ir gauti automatiškai sugeneruotą 
teismo sprendimą.

EFEKTYVŲ DARBĄ SU BYLOMIS 
UŽTIKRINA INOVACIJOS

 Singapūre ypatingas dėmesys skiriamas bylų 
vadybos procesui. Kaip tai daroma? Pirmiausia, sie-
kiant užtikrinti efektyvų darbą su bylomis, teismuose 
diegiami naujausi informacinių technologijų sprendi-
mai (veikia net trys atskiros elektroninių bylų siste-
mos), daug investuojama į darbuotojų įgūdžių gerini-
mą, o esant reikalui didinamas ir jų skaičius.

Singapūro teismuose puikiai išplėtota elektroni-
nių bylų sistema. Visos bylos čia yra tik elektroninės, 
mišrių bylų nėra. Nepaisant to, jog informacinėmis 
technologijomis naudotis geba ne visi šalies gyven-
tojai, teismai jokių popierinių dokumentų nepriima,  
neatsakoma ir į popierine forma pateiktus „neproce-
sinius skundus“. Sistema nemokantys naudotis žmo-
nės tokiais atvejais yra siunčiami į teisines klinikas, jie 
kreipiasi į profesionalius teisininkus, advokatus, kurie 
jiems padeda skaitmeniniu būdu pateikti reikiamą 
informaciją. 

Šalyje veikia ir elektroninė baudžiamųjų bylų sis-
tema, kuri integruota su daugelio teisėsaugos ir kitų 
institucijų, pvz., policijos, prokuratūros, probacijos 
institucijų ir kt., sistemomis. Sistemoje įdiegta nema-
žai galimybių procesinius sprendimus priimti auto-
matizuotai, jie yra matomi ir vykdytini suinteresuo-
toms institucijoms. Šitaip taupomas laikas – teisėjai 
daugiau jo gali skirti apkaltinamajam ar išteisinama-
jam nuosprendžiui rašyti. 

Siekiant sumažinti administracinių teisės pa-
žeidimų bylų apimtis įdiegta sistema, kai surašius 
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Greitesnis administracinių teisės pa-
žeidimų bylų nagrinėjimo procesas užti-
krintas rengiant vakarinius teismo posė-
džius, kuriuose žmonės galėjo dalyvauti 
ir po darbo.

Singapūro valstybė valdoma re-
miantis principu, jog, gaudamas iš vi-
suomenės, turi jai kažką ir duoti.
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protokolą išduodamas kvitas dėl baudos sumokėjimo. 
Mieste specialūs automatai nuskaito baudos kvitelį ir, 
įmetus į juos pinigų, sumokama bauda. Šaukimas į 
teismą siunčiamas tik tuomet, kai antrą kartą pralei-
džiamas baudai sumokėti skirtas terminas. 

Laikas taupomas ir automatizavus daugelį teismo 
proceso dalių. Priėmus bylą inicijuojančius procesi-
nius dokumentus iš karto kompiuteris paskiria teismo 
posėdžių datas, priėmimo klausimą sprendžia regis-
tratoriai, o teisėjas jau gauna sukomplektuotą bylą su 
ieškiniu bei atsiliepimu ir iškart žino, kokiomis dieno-
mis vyks bylos posėdžiai.

Nors Singapūras yra kosmopolitiška valstybė, ku-
rioje apie 75 proc. gyventojų sudaro kinai, 14 proc. – 
malajai, 7 proc. – indai, o likusi populiacijos dalis yra 
imigrantai iš Europos, JAV, Australijos, visas teismo 
procesas vyksta valstybine anglų kalba. Šia kalba pri-
valo būti surašyti ir visi procesiniai dokumentai. 

Straipsnis parengtas remiantis Klaipėdos miesto apylin-
kės teismo pirmininko patarėjos Airos Štrimaitienės stažuo-
tės Singapūre (mokymai „Bylų vadybos strategijos: iššūkiai, 
sprendimai ir inovacijos“) metu surinkta informacija.

Nepaisant to, jog informacinėmis 
technologijomis naudotis geba ne visi 
šalies gyventojai, Singapūro teismai jo-
kių popierinių dokumentų nepriima.

TEISINIS ŠVIETIMAS2015 m. RUGSĖJIS NR. 3

Singapūre vykusių mokymų „Bylų vadybos strategijos: iššūkiai, sprendimai ir inovacijos“ 
(angl. Strategies of Case Management: Challenges, Solutions and Innovation) dalyviai.
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko patarėja Aira Štrimaitienė – 
pirmoje eilėje antra iš dešinės.
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NNenusigąskite, jei ir šiame straipsnyje dažnai su-
tiksite žodį atvirumas – kalbant apie komunikacijos 
procesus Norvegijos teismų sistemoje, tai, kaip jau 
supratote, neišvengiama. Jei kažkam labiau patiks, 
galima šį žodį keisti ir į „dialogą“, „aiškumą“, „skai-
drumą“,  „etiką“ ir t.t. Pasižiūrėkime, kokiais žodžiais 
lietuviškoje medijoje dažniausiai sutinkami mūsų tei-
sėjai ir teismai: „teisėjai paglostė“, „pasakė savo tie-
są“, „skandalas tęsiasi“, „nuolaidžiauja“ – turbūt ne-
verta tęsti... Kontrastas akivaizdus, bet ar tikrai viskas 
taip blogai? Ar teismuose kas diena kyla tik „skanda-
lai“? Tikrai ne. Visuomenės palaikymo nesulaukian-
čius sprendimus kasdien priima ir Norvegijos teismai, 
tačiau aukštas visuomenės ir žiniasklaidos teisinis iš-
prusimas bei pagarba pačiai valstybei, užkerta galimy-
bę plėtotis neracionaliai kritikai.

POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ – SVARBIAUSIA

Oslo apylinkės teismas, kuriame teko stažuotis, 
didžiausias Norvegijoje. Praėjusiais metais čia buvo 

Ką gali atvirumas arba kodėl 
teisme žmonės šypsosi?

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

„Atvirumas“ – žodis, geriausiai apibūdinantis teismų sistemą Norvegijoje. Nesvarbu, 
ar kalbėsite su teismo lankytoju, apsaugos darbuotoju, vietiniu žurnalistu ar teisėju, šį 
žodį girdėsite nuolat. Ir nenuostabu – juk turi būti kažkas „tokio“ šalyje, kurioje teismais 
pasitiki 88 proc. gyventojų, o pravėrus teismo duris tave pasitinka penkių žvaigždučių 
viešbučio lygio aptarnavimas. Ir nors Lietuvių liaudies išmintis byloja „Nevaryk Dievo į 
medį“, lietuviškam kuklumui XXI a. vietos nėra. Turėdami galimybę pažinti geriausiai 
pasaulyje išsivysčiusių šalių pavyzdžius ir semtis jų patirties, aukščiausių standartų 
privalome siekti ir savo šalyje.

Gabija Vaičeliūnaitė
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gauta daugiau nei 16 tūkst. bylų, o per dieną pasta-
te (angl. Oslo Courthouse), kuriame kartu įsikūręs ir 
Oslo apygardos teismas, apsilanko apie 800 žmonių. 
Pravėrus teismo duris kiekviename žingsnyje susiduri 
su tobulai valdoma komunikacija: kairėje – skaitme-
ninės lentos su informacija apie teisme nagrinėjamas 
bylas, priekyje – lentelė su nuorodomis, kur rasti liftą, 
tualetą, paramos liudytojams skyrių (angl.  witness su-
port office), dešinėje – klientų aptarnavimo langas, ku-
riame išvysti maloniai besišypsančius, puikiai su savo 
dėvima uniforma atrodančius vyriškius, kartu atlie-
kančius ir teismo apsaugos funkciją. „Teisme bando-
me suderinti saugumą su atvirumu. Ypatingą dėmesį 
skiriame maloniam žmonių aptarnavimui – jei žmo-
gus teisme jaučiasi saugus, su juo gražiai elgiamasi, 
tai turi be galo didelės įtakos jo dalyvavimui teismo 
procese, pavyzdžiui, teikiamų parodymų tikslumui“, 
– pasakoja teismo pastato Apsaugos ir lankytojų ap-
tarnavimo skyriaus vedėjas Frode Woldas. Kokia viso 
to esmė? Įžengęs į teismą tu nesijauti vienas, pasime-
tęs, išsigandęs – aplinkui lydinčios teismo persona-
lo šypsenos ir nuoširdus noras padėti sukuria gerą 
atmosferą jau pirmąją minutę. Todėl visai nenustem-
bu teisme išvydusi ir tyvuliuojantį vandens baseiną, 
pilną laimę nešančių monetų – suprask, lankytojai čia 
mielai ir vėl sugrįžtų.

Lietuvos teismų lankytojų patirtis prieš kelerius 
metu dažniausiai būdavo gerokai kartesnė. Nors šian-
dien situacija sparčiai keičiasi į gerąją pusę (personalas 
nuolat mokomas bendravimo su teismo lankytojais, 
įdiegtas vieno langelio klientų aptarnavimo principas, 
kuriama aiškesnė informavimo apie teismo posėdžius 
sistema), tačiau vis dar galima išgirsti pasakojimų, ku-
rie verčia susimąstyti: „Pirmą kartą gyvenime vykau į 
teismą dėl smulkaus administracinio pažeidimo. Buvo 
keista ir labai nejauku, kai teismo posėdžio pradžios 
laukti teko viename koridoriuje su policijos atvesdin-
tais ir antrankiais surakintais įtariamaisiais, aplinkui 
šurmuliuojant televizijos kameroms“, – savo įspū-
džius pasakoja vadybininkas Andrius. Kad išvengtų 
tokių situacijų, Norvegijoje jau seniai įrengti atskiri įė-
jimai ir laukimo salės nukentėjusiesiems ir kaltinamie-
siems, veikia moderni teismo posėdžių salių paskirs-
tymo sistema. Norvegų pavyzdžiu intensyviai sekame 
ir mes, diegdami priemones, padedančias teismo pro-
ceso dalyviams jaustis saugiau, patirti mažiau streso, 
platindami informacinius leidinius, mokydami teismo 
personalą apie psichologinę paramą stresą patirian-
tiems žmonėms. Per dvejus metus pavyko padėti 
pamatus net ir teismo savanorių, teiksiančių pagalbą 
teismų lankytojams, tinklo kūrimui.  Galima drąsiai 
teigti – einame teisinga linkme.  

„JEI NORI PAKEISTI PASAULĮ, PRADĖK 
NUO SAVĘS“

Norvegijoje teismais pasitiki 88 proc. gyventojų, 
o visišką nepasitikėjimą reiškiančio piliečio tektų dar 
gerai paieškoti – tokie sudaro vos 1 proc. „Kaip Jums 
taip pavyksta?“, – klausiu norvegų. – „Pagrindinė 
aukšto pasitikėjimo teismais priežastis – teisingi, ne-
šališki ir didelę pagarbą turintys teismo sprendimai. 
Skaidrumas ir aukšti žiniasklaidos etikos standar-
tai taip pat tam turi nemažai įtakos“, – sako Iwaras 
Arnstadas iš Norvegijos teismų administracijos. Ar 
tai, jog Lietuvoje teismais pasitiki vos 28 proc. gy-
ventojų, o teigiamai teismų darbą vertina mažiau nei 
pusė jų – 47 proc.,*  reiškia, kad pasitikėjimo teismais  
mūsų šalyje nėra? Atsakyčiau priešingai – sukurtos 
visos sąlygos stebėti ir užtikrinti tinkamą teismo pro-
cesą, gauti informaciją iš pirmų lūpų, teisėjai išsijuo-
sę komentuoja ir aiškina savo priimtus sprendimus, 
teismų atstovai spaudai operatyviai reaguoja į žinias-
klaidos užklausas, tačiau sovietinis palikimas ir iš ten 
kylančios mentaliteto problemos pagalius į ratus vis 
dar kiša – juk negali būti gerai ten, kur visada buvo 
labai blogai.

Siekdami gyventojų pasitikėjimo, Norvegijos teis-
mai stengiasi būti kiek įmanoma atviresni visuome-
nei: „Atvirumas, skaidrumas yra labai svarbu visuo-
menei. Piliečiai turi teisę žinoti, kaip teisėjai naudojasi 
jiems suteiktomis galiomis. Kai mes žinome, jog kaž-
kas turi galimybę stebėti mūsų darbą, žymiai sunkiau 
atsainiai priimti sprendimus“, – sako I. Arnstadas. 
Pabuvojusi keturiuose Norvegijos teismuose įsiti-
kinau, jog atvirumas čia pasireiškia visur – tik labai 
maža dalis teismo posėdžių yra uždari, teismo spren-
dimai žiniasklaidos atstovus pasiekia nenuasmeninti, 
ypatingas dėmesys skiriamas teisiniam švietimui. Taip 
pat viena iš atvirumo formų, darančių didelę įtaką 
pasitikėjimui teismais, laikoma teisėjų tarėjų (angl. lay 
judges) dalyvavimas teismo posėdžiuose. Šiuo metu 
Norvegijos teismuose dirba apie 50 tūkst. teisėjų ta-
rėjų, kurie yra tarsi garantas, jog teismo procesas vyk-
domas tinkamai. 

Turbūt sutiksite, jog kiekvienas teismų sistemos 
atstovas yra atsakingas už visos sistemos įvaizdį ir 
vienokiais ar kitokiais savo poelgiais turi tiesioginės 
įtakos pasitikėjimui teismais. Mūsų šalyje teisėjai kar-
tais kaltinami arogancija, šaltumu, vis dar prisimena-
mi laikai, kai teismai buvo laikomi uždaru luomu. Nors 
situacija šiandien keičiasi į gerąją pusę ir Lietuvoje 
teisėjai vis geriau suvokia atvirumo svarbą, komuni-
kacijos reikšmė vis dar nepakankamai įvertinama, ne-
retai stebimasi: „Bet ar mes turėtume aiškintis, į kokią 

* 2015 m. gegužės mėn. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis, teismais 
pasitiki 28 proc. Lietuvos gyventojų. Vidaus reikalų ministerijos 
2014 m. inicijuotas tyrimas parodė, jog teismų darbą teigiamai 
vertina 47 proc. gyventojų.

Be priežasties reiškiama teisėjo priim-
tų sprendimų kritika ar popsiškos antraš-
tės Norvegijoje, skirtingai nei Lietuvos 
medijoje, nedominuoja.
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viešąją maitinimo įstaigą einame?” – atsakymas turėtų 
būti visiškai aiškus tiems, kurie supranta, kuo ir kodėl 
teisėjų statusas visuomenėje išskirtinis – tiek paskyri-
mo, tiek atsakomybės požiūriu.

Nesunku įsijausti į paprasto žmogaus kailį – jei 
karčią patirtį primena pirmas apsilankymas teisme 
(nesulaukiau reikiamos pagalbos, teisėjas buvo ne tos 
nuotaikos ir pan.), Sizifo darbu tampa visos pastan-
gos tokiam žmogui parodyti gerąją teismų pusę – pa-
vieniai atvejai tampa šaukštu deguto medaus statinėje. 
Štai gilias demokratines šaknis turinčioje valstybėje 
karūnų atsisakyta jau seniai: „Teisėjai kaip ir kitas 
personalas yra laikomi teismo darbuotojais, čia ne-
jaučiama hierarchijos, greičiau pagarba kiekvienam, 
atliekančiam savo darbą“, –  mintimis dalinasi Oslo 
Aukščiausiojo Teismo atstovas spaudai Sveinas Tore 
Andersenas. Norvegijoje įprasta, jog teisėjas teismo 
salėje pats įsijungia reikiamą įrangą, papildo vandens 
grafinus ar pasiūlo nosinaičių pravirkusiam liudytojui. 
Čia nėra teismo posėdžių sekretorių – viską rašo pats 
teisėjas, vairuotojų – reikalui esant vykstama taksi, o 
dar dažniau – viešuoju transportu. Toks paprastumas 
žavi, o akcentuojama lygybė leidžia užsitarnauti dar 
didesnę aplinkinių pagarbą, kuri čia juntama kiekvie-
name žingsnyje.

Ir čia reikia pasakyti, kad ir Lietuvoje tokių teisėjų 
tikrai yra – ir ne tik, tokių – didžioji dauguma. Savo 
jautrumu, paprastumu ir atsidavimu darbui jie, ko 
gero, pralenktų ir ne vieną Norvegijos teismo teisėją, 
deja, dažniausiai į tokius žmones nei žiniasklaida, nei 
teismų lankytojai dėmesio nekreipia.  Juk šie žmonės 
tiesiog dirba savo darbą – tyliai, kantriai, ilgai, o pas-
kui su visa sukaupta manta streso, išgyvento svetimo 
skausmo, regėto žiaurumo, skaudžių replikų, viešo 
teisėjo vardo pažeminimo, tiesiog išeina į pensiją. 

SANTYKIAI GRĮSTI PAGARBA IR 
PASITIKĖJIMU

Tinkamas visuomenės informavimas – vienas pa-
grindinių dalykų, siekiant būti išgirstiems ir teisingai 
suprastiems. Ypatingas vaidmuo čia tenka neretai ke-
tvirtąja valdžia įvardijamai žiniasklaidai. Norvegijoje 
žodis „etika“ nėra vien sparnuota frazė – čia galioja 
aukščiausi žiniasklaidos etikos standartai. Be priežas-
ties reiškiama teisėjo priimtų sprendimų kritika ar pop-
siškos antraštės čia, skirtingai nei Lietuvos medijoje, 

nedominuoja.  Bendraujant su didžiausio Norvegijos 
televizijos kanalo TV2 Kriminalų skyriaus reporte-
riais ir žurnalistais, laidų prodiuseriais, ne kartą buvo 
akcentuojama, jog žurnalistai šalies teisėjams jaučia 
didelę pagarbą, o santykiai čia yra grįsti abipusiu pa-
sitikėjimu. Bet koks neetiškas žiniasklaidos atstovų 
poelgis (beje, tokį prisiminti norvegams sekėsi gana 
sunkiai) yra giliai smerkiamas tiek teismų sistemos, 
tiek žiniasklaidos organizacijų.

„Norvegijoje žurnalistai jaučiasi dėkingi gavę tei-
sėjo komentarą, jaučiama abipusė pagarba. Jie puikiai 
pasiruošę, informaciją pateikia išanalizavę, o kažko 
nesuprasdami visada kreipiasi. Žiniasklaida čia ne-
priklausoma, todėl galime visiškai pasitikėti vieni 
kitais“, – pasakoja Oslo apylinkės teismo teisėja Ina 
Strømstad, atliekanti teisėjo spaudai funkciją (aut. 
pastaba – Norvegijoje veikia teisėjo spaudai institu-
tas, kuriam priklausantys 10 šalies teisėjų visos teis-
mų sistemos vardu teikia komentarus žiniasklaidai). 
Norvegai sunkiai suvokia, kaip žiniasklaidoje galima 
kritikuoti teismo priimtą sprendimą ar rodyti nepa-
sitenkinimą, teisėjui atsisakius duoti komentarą – jų 
nuomone, raštiškas teisėjo sprendimas kalba pats už 
save.

Racionali kritika yra reikalinga ir dėl žemo lietuvių 
pasitikėjimo teismais kaltinti žiniasklaidą nebūtų tei-
singa, tačiau pažvelgus, kokius darbo principus taiko 
užsienio plunksnos broliai, kontrastas čia akivaizdus. 
Lietuvoje tiesiogiai su teismais susiduria vos 8 proc. 
gyventojų, vadinasi, likusiųjų 92 proc. nuomonę apie 
teismų darbą formuoja iš aplinkos ateinanti informa-
cija – didžioji dalis jos gaunama iš žiniasklaidos. Giliai 
įsišaknijusi popkultūra dažnai nustelbia objektyvią tie-
są – akcentuojami šou elementai užgožia objektyvius 
teismų sprendimus, neracionaliai kritikai pasitelkiama 
semantika sąmoningai ar ne kuria įspūdį, kad kažkas 
neskaidru, kažkas neteisinga, nors realybė būna visiš-
kai kitokia – kam įdomūs faktai, apie smarkiai tobulė-
jančią, kompetentingą, tam tikrais aspektais Europoje 
netgi pirmaujančią Lietuvos teismų sistemą.

PAVYZDŽIAI VEIKIA

Šiame straipsnyje žodis „atvirumas“ buvo pami-
nėtas 6 kartus – štai Jums ir atsakymas, kokiu keliu 
judant galima pasiekti geriausius rezultatus. Jei visuo-
menėje, kurioje pragyvenimo lygis vienas aukščiausių 
pasaulyje, o laimingų žmonių skaičius vienas didžiau-
sių, tai veikia – kodėl gi šio principo copy-paste negalė-
tų prigyti ir čia? Ne tik galėtų, bet ir gali. Dar truputis 
palaikymo ir pagalbos iš šalies – žiniasklaidos, visuo-
menės – bei dar daugiau sutelktų pastangų išsivalyti 
nuo to šaukšto deguto ir norimas rezultatas – ranka 
pasiekiamas.

Savo jautrumu, paprastumu ir at-
sidavimu darbui Lietuvos teisėjai, ko 
gero, pralenktų ir ne vieną Norvegijos 
teismo teisėją, deja, dažniausiai į tokius 
žmones nei žiniasklaida, nei teismų lan-
kytojai dėmesio nekreipia.

TEISINIS ŠVIETIMAS TEISMAI.LT
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PPIRMUOSIUS PAVEIKSLUS 
PADOVANOJO MOKYKLAI

Ar seniai dirbate teisėjo padėjėja? Kas paska-
tino neatsisakant šių pareigų pernai tapti ir teis-
mo mediatore? 

Teisėjo padėjėja dirbu šiek tiek daugiau nei dve-
jus metus. 2014 m. tapau teismo mediatore. Tai buvo 
nauja patirtis gyvenime, sritis, kuri iki šiol nėra itin 
plačiai išstudijuota, žinoma ir taikoma visuomenėje. 
Buvo įdomu praturtinti savo žinių bagažą, susipažin-
ti su mediacija, jos taikymu Lietuvoje, problemomis, 
kitų šalių praktika. Tikiuosi, kad galimybe spręsti 
ginčus teisminės mediacijos būdu artimoje ateityje 
pasinaudos vis daugiau teismų slenksčius minančių 
piliečių.

Turite ne tik teisės, bet ir ekonomikos mokslų 
diplomus. Papasakokite, kokiomis aplinkybėmis 
Jūsų gyvenime atsirado tapyba?

Menas, ne tik tapyba, mano gyvenime atsirado ge-
rokai anksčiau nei diplomai. Dar mokydamasi viduri-
nėje mokykloje lankiau menų mokyklą. Teko išban-
dyti ir piešimą pieštuku bei guašu, liejimą akvarele, 
taip pat kūriau ir skulptūras. Baigdama mokyklą (šiuo 
metu Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija) 
laikiau dailės egzaminą, kurio metu pristačiau batikos 

LAISVALAIKIS2015 m. RUGSĖJIS NR. 3

Savo pirmąją tapybos darbų parodą Vilniaus miesto apylinkės teisme šio teismo 
teisėjo padėjėja Juliana Karvovskienė pristato žodžiais: „Siela yra nuspalvinta ta pa-
čia spalva kaip ir mintys.“ Dizainą studijuoti ketinusi Juliana netikėtai pasuko visai 
kitu keliu – baigė ekonomikos ir teisės mokslus, dirba teisėjo padėjėja ir teismo medi-
atore. Tačiau kūrybinga dvasia nerimo, norėjosi veiklos, kuri būtų priešinga darbui. 
Taip prieš ketverius metus gimė pirmieji aliejiniais dažais ant drobės tapyti paveikslai, 
kuriais Juliana pradžiugina draugus ir kolegas ypatingų švenčių proga. 

Kurdama paveikslus teisėjo 
padėjėja taisyklėmis nesivadovauja 
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Juliana Karvovskienė 
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(tekstilės dekoravimo technikos) darbus „Keturi 
metų laikai“ (vėliau juos dovanojau mokyklai). 

Paradoksalu, kad dailės egzaminą laikiau turėda-
ma tikslą studijuoti dizainą, tačiau gyvenime pasukau 
visiškai kitomis kryptimis – baigiau ekonomikos ir 
teisės mokslus. Studijuodama tiksliuosius mokslus 
meno srities neapleidau – domėjausi dekupažu, mo-
zaika ir panašiais rankdarbiais, savo miegamojo sieną 
namuose esu pavertusi meno kūriniu – ant tamsios 
vyšninės spalvos sienos išaugo baltas medis. 

Tapyba aliejiniais dažais mano gyvenime atsirado 
prieš ketverius metus, panašiai tuo pačiu laikotarpiu, 
kai pradėjau dirbti Vilniaus miesto apylinkės teisme. 
Norėjau veiklos, kuri būtų kardinaliai priešinga darbui 
ir kartu tai būtų dar neišbandyta sritis. Taip atsirado 
mintis pabandyti įgyvendinti savo idėjas ant drobės 
aliejiniais dažais. Neslėpsiu, pirmasis blynas nebuvo 
toks prisvilęs, kaip maniau būsiant, ir štai rezultatas – 
mano pirmoji tapybos darbų paroda. (Šypsosi.)

PAVEIKSLŲ IDĖJAS PARSIVEŽA IŠ 
KELIONIŲ

Jūsų pirmieji darbai prieš kelis mėnesius 
papuošė Vilniaus miesto apylinkės teismo fojė. 
Kaip kolegos įvertino Jūsų paveikslus?

Neslėpsiu džiaugsmo, kurį patyriau sulaukusi teis-
mo pirmininkės skambučio (tai, beje, buvo per mano 
gimtadienį) su pasiūlymu eksponuoti savo tapybos 
darbus teisme. Kolegos darbus įvertino labai teigia-
mai ir įkvėpė kurti toliau! Kas žino, gal kada teks pa-
veikslus paleisti ir į platesnius vandenis. 

Kokių sąsajų įžvelgiate tarp teisininko ir dai-
lininko darbo? 

Teisės srityje dominuoja tam tikros dogmos ir 
taisyklės, kurių laužyti nevalia. Jomis vadovaujantis 
tenka dirbti, rengti teismo sprendimų ir nutarčių pro-
jektus. Kadangi tapyba yra mano hobis, o ne pajamų 
šaltinis, dažniausiai tapydama leidžiu sau nesivado-
vauti taisyklėmis, o netgi atvirkščiai – jas laužyti. 

Tam tikrų panašumų galima įžvelgti. Ryškiausias 
jų – intuicija. Tapydamas turi išlaisvinti logiką, išsi-
veržti iš bet kokio susikaustymo, matyti ir mąstyti 
plačiau. Tam tikra prasme tai galima taikyti ir dirbant 
teisinį darbą. Čia visuomet paliekama vietos kūrybiš-
kumui ir intuityviam pajutimui. 

Kas Jus šiandien įkvepia tapyti? Kaip gimsta 
paveikslų idėjos?

Be tapymo turiu ir kitų pomėgių – sportą (bėgio-
jimą, važinėjimą dviračiu, plaukimą, slidinėjimą, taip 
pat mėgstu išbandyti egzotiškas sporto šakas, tokias 
kaip plaukimas banglente) bei keliones. Kelionės yra 
mano aistra, kurią galėčiau prilyginti tapybai. Grįžusi 
iš kelionės dažnai turiu naujo paveikslo idėją. 

O kartais pradedu tapyti neturėdama konkrečios 

paveikslo vizijos. Ji gimsta tapant, ant drobės liejant 
išgyventas akimirkas ar emocijas. Tapyti mane daž-
niausiai įkvepia nauji potyriai ir pojūčiai, bendravimas 
su žmonėmis, kitos meno šakos, šokiai.

RENKASI RYŠKIAS SPALVAS

Kiek laiko per savaitę skiriate tapymui? 
Dažniausiai poreikis tapyti kyla atsiradus naujai 

idėjai, o kartais – kai užklumpa nuotaikų kaita. Tada 
pasineriu į mėgstamą veiklą ir pamirštu, jog turiu pa-
valgyti ir pailsėti po sunkių dienos darbų. Be to, kaip 
tipinis vandenis mėgstu, kad rezultatas būtų matomas 
aiškiai ir greitai, todėl į širdžiai mielą pomėgį pasine-
riu visa galva. Nemėgstu skirti dėmesio itin mažoms 
detalėms, dėl kurių paveikslo tapymas užtrunka sa-
vaites ar netgi mėnesius. Todėl kartais mano potėpis 
atrodo kiek grubokas. 

Ar turite savo dailininką autoritetą? 
Jų yra daug – Klodas Monė, Vincentas van Gogas, 

Gustavas Klimtas. Pavasarį man teko lankytis Nicoje 
(Prancūzijos Rivjeroje). Ten nukeliauti paskatino ži-
nios apie tai, jog šiame įstabaus grožio regione gy-
veno ir tapė dailininkai Pablas Pikasas, Enri Matisas, 
Polis Sezanas (gimęs Ekse, Provanso regione). Taip 
pat sužavėjo Nicoje įrengtas Marko Šagalo muziejus. 
Apsilankiusi Rivjeroje supratau, kodėl regionas taip 
traukė menininkus.

Kai būnu Londone, visuomet (be išimčių) apsi-
lankau Nacionalinėje dailės galerijoje. Esu pastebė-
jusi, kad daugiausia laiko sugaištu ties naujųjų laikų 
dailės kryptimis nuo XVIII iki XX amžiaus. 

Kokiais trimis žodžiais apibūdintumėte savo 
kūrybą?

Spalvos, emocija ir ekspresija. Jei reikėtų priskir-
ti savo kūrybą konkrečiai sričiai, manau, būtų galima 
kalbėti apie impresionizmą. Savo kūryba siekiu per-
teikti jausmus ir emociją, man svarbus monologas, 
renkuosi ryškias ir skvarbias spalvas. 

Niekada nesiekiau paveiksle atvaizduoti tipinės 
realybės. Juk tam yra nuotraukos, kuriomis galime 
grožėtis. Man svarbu perteikti emociją, kurią kartais 
sustiprina kad ir dirbtinai sukurtas dramatizmas. Savo 
parodą esu pristačiusi žodžiais: „Siela yra nuspalvin-
ta ta pačia spalva kaip ir mintys“ (tuo, beje, itin tikiu 
gyvenime). Visiems norėčiau palinkėti, kad niekada 
nedingtų spalvos ir iš Jūsų rudens.

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT
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Vienas didžiausių Vilniaus miesto 
apylinkės teismo teisėjos Lijanos 
Visokavičienės pomėgių – 
vaikščiojimas kalnuose. Vasaros 
atostogas teisėja kartu su šeima 
praleido Austrijos ir Šveicarijos 
Alpėse, kur įveikė 3 175 metrų 
viršukalnę, o trąsos trukdavo po 
10–11 valandų!

Daugau kaip 20 Šiaulių apylinkės 
teismo darbuotojų su šeimomis 
vasarą išsirengė į kelionę 
dviračiais – aplankė žymiausias 
apylinkės vietas, džiaugėsi kolegų 
kompanija ir šypsenomis! 

Vilniaus regiono teisėjai su 
šeimomis vasarą palydėjo 
nuotaikingai, dalyvaudami  
Teisėjų asociacijos inicijuotoje 
Šeimų šventėje! O kaipgi šventė 
gamtoje be tradicija tapusio 
virvės traukimo?! Šįkart stipresni 
buvo civiliokai, nugalėję 
baudžiamukus.

TEISMŲ VASARA

300 Šiaulių apygardos veiklos 
teritorijoje esančių apylinkių 
teismų darbuotojų susirinko į 
tradicinį sąskrydį, kuriame laukė 
kamerinė aplinka ir įspūdinga 
Pakruojo dvaro kultūrinė 
programa!



TEISMAI
TEISMAMS IR AP IE  TEISMUS

.LT NR. 3 (19)
RUGSĖJIS,  2015
ISSN 2029-9451

Airijos Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas 
Johnas Hediganas:
„Visuomenė teisėjams 
linkusi kelti per daug 
aukštus reikalavimus“  

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS
Prieglobstis Lietuvoje. 
Kas gali jo tikėtis? 

Patirtis Europos 
Žmogaus Teisių Teisme:

interviu su teisėju 
Egidijumi Kūriu

NUOMONIŲ RINGAS
Žmonių mentaliteto 
pokyčiams reikia laiko: 
lietuviai bylinėjasi, 
nes jaučiasi nesaugūs  

Daugiau informacijos 
www.teismai.lt >>>

NUOTOLINIS TEISMO POSĖDIS –

PIGIAU, SAUGIAU, GREIČIAU!

Jums nebereikia vykti į teismą: teismo posėdyje 
dalyvauti jau galima ir nuotoliniu būdu, 

t.y. esant bet kurioje kitoje vietoje!

Nuotolinis teismo posėdis:
• PATOGIAU – Jums nereikės vykti į kitą miestą, šalį;
• SAUGIAU – dalyvaudamas teismo posėdyje nuotoliniu

• PIGIAU – taupysite savo laiką ir kelionei skiriamus pinigus.
būdu jausitės saugiau, išvengsite streso;


