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Dovydas Vitkauskas: „Korupcija yra viena dažniausių 
priežasčių, kodėl nepasitikima teismais Ukrainoje.“ 

Prof. Paulas Lemmensas: „Šiuolaikiniuose 
kalėjimuose kaliniams duodama daugiau veiklos, sudaroma 
galimybė tam tikram laikui išeiti iš kalėjimo, kad tie žmonės būtų 
pasirengę grįžti į normalų gyvenimą.“

Vaida Motiejūnienė: „Teisėjai sprendžia kitų žmonių 
likimus, todėl jais turi būti paskirti tik stipriausi, žmones 

gerbiantys ir jų pagarbos verti teisininkai.“

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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A
Sveiki visi, kurie net vasarą  

skaitysite mūsų žurnalą!

Aną vakarą reikalavau iš savo šeimos narių prisi-
minti, kokie pastarojo meto įvykiai, susiję su teismais, 
jiems labiausiai įsiminė. 

– E, nieko blogo nebuvo, – mykė pastarieji, ieško-
dami pirmųjų lysvėje prinokusių braškių, –  nebent 
tai, kad vienas teisėjas gėrė kavą su vienu advokatu. 

Stiveno Spielbergo filme „Šnipų tiltas” (2015) yra 
tokia scena, kai teisiamojo advokatas nuosprendžio 
paskelbimo išvakarėse atvyksta pas teisėją į namus (!). 
Teisėjo žmona, atidariusi duris, šiek tiek nustemba. 
Bet tik šiek tiek. Nes jie ruošiasi į teatrą – teisėjas 
su smokingu, žmona pasipuošusi ilga suknele. Tačiau 
randa laiko pasikalbėti. Nors advokatas kalba apie 
bylą, stebint filmo sceną žiūrovui nekilo net mintis, 
kad teisėjas tapo korumpuotas, kad jo nepriklauso-
mumas nukentėjo, o byla gali būti išnagrinėta netei-
singai. Nes mums parodė visą pokalbio turinį. Atvirai.  

Ką mes galime nuveikti, kad atsitiktinis teisėjo 
susitikimas su advokatu automatiškai nesudarytų nei-
giamo įspūdžio? 

Priimti tokius sprendimus, kurie nekeltų abejonių 
teisėjo nešališkumu ir sąžiningumu bei klausimų dėl 
atsitiktinių susitikimų ar privačių pokalbių įtakos jo 
priimamiems sprendimams. O tai įmanoma tik tei-
sinėje valstybėje. Ar Lietuvą jau galime priskirti prie 
tokių valstybių, galime atsakyti pildydami šiemet 
Venecijos komisijos (European Commisison For 
Democracy Through Law) patvirtintą klausimyną 
teisinės valstybės buvimui nustatyti. Jame – klausi-
mai, pradedant nuo įstatymų leidybos ir teismų ne-
priklausomumo, baigiant teismų sprendimų vykdymu 
ir priemonėmis pašalinti prielaidas korupcijai, kai jos 
šaltinis yra privačių asmenų ar valdžios institucijų 
spaudimas. Šiame klausimyne Jūs ir patys galite pati-
krinti, kiek atsakymų „taip“ skirtumėte Lietuvai. 

„Teisėjas neturi būti nutolęs nuo visuomenės ir 
skendėti rūke“, – rašoma Venecijos komisijos išvado-
se. Valstybės institucijų atvirumas ir teisinio rezulta-
to nuspėjamumas yra tik keletas iš teisinės valstybės 
požymių. Birželio pradžioje mūsų šalies Teisėjų tary-
ba patvirtino gaires, kaip turėtų būti rašomi teismų 
sprendimai, kad jie būtų suprantamesni  ir vienodes-
ni.  Tokie, kokių maždaug ir galima tikėtis susipažinus 
su įstatymais ir ankstesniais sprendimais panašiose 
situacijose. 

Atviresnių teismų siekiame ir šiuo žurnalu, rody-
dami Jums kuo daugiau detalių iš teismų gyvenimo. 
Bandome prasklaidyti rūką, apgaubusį teisėjų atran-
kos procedūrą. Tie karjeros siekiantys teisėjai, kurie 
atrankas lankė ar lanko jau daug metų (viena teisėja 
karjeros paaukštinimą pasiekė po 14 metų mėginimų, 
bet gal ir tai nėra rekordas), gali palyginti, kuo vie-
na atrankos komisija yra malonesnė negu kita, nes jų 
sudėtis keičiama kas treji metai. Žinomi ir atrankos 
kriterijai – vieni leidžia atrankos komisijos nariams 
pretendentus vertinti visai subjektyviai, kiti paremti 
objektyviais rodikliais. Galima sužinoti, koks narys 
kaip vertino ir kodėl galutinė vieta reitingų lentelėje 
yra tokia ir ne kitokia. 

Mūsų šalies konstitucinė doktrina nustato, kad 
Respublikos Prezidentė turi diskrecijos teisę pasi-
rinkti ir skirti į pareigas bet kurį kandidatą iš reitingų 
lentelės. Pretendentus suglumina, kai  paskyrimui siū-
lomi ne patys pirmieji numeriai.  Tokiais atvejais atvi-
rumas ir paaiškinimas būtinas ne mažiau, nei kalbant 
apie teismų sprendimus. 

Tegul tobulėjimas tampa mūsų įpročiu. 

Gero skaitymo.

REDAKTORĖS ŽODIS

Birželis, 2016

Redaktorės
žodis
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L
LVAT, lyginant su senąsias demokratijos tra-

dicijas turinčių Europos valstybių administra-
ciniais teismais, yra gana jaunas teismas. Jūsų 
požiūriu, teismo 15 metų jubiliejus – tai daug ar 
mažai?

Žvelgiant į gilias europines tradicijas turinčias 
valstybes, tokias kaip Prancūzija, Vokietija, Italija, 
Austrija, Švedija, Belgija, Graikija, Lenkija ir kitas, 
kuriose savarankiška administracinių teismų sistema 
yra tapusi neatsiejamu šių šalių tradicijų bruožu ir 
kuriose itin išplėtota mokslinė administracinės teisės 
doktrina, mes esame labai jauni. Vis dėlto manau, kad 
vertinant pastaruosius penkiolika metų ir tai, kiek per 
šį laikotarpį pasiekta, kaip greitai plėtojosi adminis-
traciniai teismai Lietuvoje, kokį poveikį visuomenei 
darė kylančių ginčų nagrinėjimas, – nuveikta išties 
labai daug.

Per 15 metų LVAT išnagrinėjo 76 462 bylas, išleido 
29 teismų praktikos biuletenius, parengė 17 Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos įvairio-
se srityse apibendrinimų. Bėgant laikui administraci-
niuose teismuose reikšmingai išaugo gautų skundų 
skaičius. Pavyzdžiui, nuo 2004 m. LVAT apeliacinių 

skundų skaičius padidėjo trigubai (2004 m. gauta 
1 040 skundų, 2015 m. – 3 312) – tai vertinu kaip 
žmonių pasitikėjimo administraciniais teismais žen-
klą. Darbo vietų skaičius šiandien taip pat tris kartus 
didesnis – nuo 30 teismo veiklos pradžioje iki 90 šian-
dien. Vis dėlto svarbi ne tik sausa statistika. 

Neperdėsiu teigdamas, kad per šiuos metus 
LVAT įnešė itin reikšmingą indėlį plėtojant pagrindi-
nių žmogaus teisių apsaugos standartus, užtikrinant 
teisės viršenybės principą, bendrai kreipiant visos 
Lietuvos teisės sistemos raidą europine kryptimi. 
Visus šiuos metus LVAT nuosekliai žengė kokybiš-
ko teisingumo vykdymo, teismo atvirumo ir skai-
drumo didinimo keliu, o jo veikla neapsiribojo vien 
tik Lietuva. Per trumpą laiką pavyko ne tik įsilieti į 
struktūras, vienijančias administracinius teismus viso-
je Europoje – tapome Europos Sąjungos Valstybės 
tarybų, Aukščiausiųjų administracinių jurisdikcijų 
asociacijos (ACA-Europe), Tarptautinės aukščiausiųjų 
administracinių jurisdikcijų asociacijos (IASAJ) nariu, 
bet ir dalijomės gerąja patirtimi, aktyviai jose dalyvau-
dami. Tai rodo mūsų teismo profesinę brandą.

LVAT pirmininko pavaduotojas  
I. Jarukaitis: turime pareigą tarnauti 
žmonėms

Šiemet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) mini penkioliktus savo veiklos metus. Per 
šį laikotarpį nuveikta išties nemažai: Lietuvos administraciniai teismai įgijo šalies piliečių pasitikėjimą, 
valstybės vardu sėkmingai ir veiksmingai vykdo teisingumą sudėtingose, visuomenės interesus tiesiogiai 
liečiančiose administracinių ginčų bylose, laikomi pavyzdžiu kitoms jaunoms Europos Sąjungos (ES) 
valstybėms. Apie tai, kaip plėtojosi administracinės teisės sistema Lietuvoje, kokie esminiai pokyčiai 
įvyko bei su kokiais iššūkiais tenka susidurti kasdieniame darbe, kalbame su šio teismo pirmininko 
pavaduotoju, laikinai einančiu teismo pirmininko pareigas, Irmantu Jarukaičiu.

Neringa Lukoševičienė 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vyriausioji specialistė
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Daugeliui žmonių iki šiol neaišku, kuo skiria-
si Lietuvoje veikiantys bendrosios kompetenci-
jos ir administraciniai teismai, kodėl reikalingos 
kelios teismų instancijos. Priminkite, ką veikia ir 
kuo specifinis yra LVAT?

Pirminis administracinių teismų tikslas – apsau-
goti asmens teises ir laisves nuo neteisėtų viešosios 
valdžios veiksmų. Skirtingai nuo bendrosios kompe-
tencijos teismų, kuriuose nagrinėjamos civilinės, bau-
džiamosios ir administracinės teisės pažeidimų bylos, 
administraciniuose teismuose sprendžiami ginčai, 
kylantys vidaus ir viešojo administravimo bei valdy-
mo srityse, pavyzdžiui, teritorijų planavimo, aplin-
kosaugos, mokesčių ir muitinės veiklos, sveikatos ir 
socialinės apsaugos, valstybės tarnybos ir t. t. Į mūsų 
akiratį patenka didelio visuomenės susidomėjimo su-
laukiančios socialiai jautrių kategorijų bylos dėl darbo 
užmokesčio, pensijų skyrimo ir kt.

LVAT veikla susideda iš dviejų pagrindinių  
sričių – tai teisingumo vykdymas konkrečiose bylo-
se ir vienodos administracinių teismų praktikos (be 
LVAT, Lietuvoje veikia 5 apygardų administraciniai 
teismai), taikant įstatymus, formavimas. Tai reiškia, 
kad teisme priimami galutiniai ir neskundžiami spren-
dimai, kuriais vadovaujamasi kaip pavyzdžiu priimant 
sprendimus kitose panašaus pobūdžio ir aplinkybių 
bylose.

Vienas didžiausių iššūkių LVAT darbe – nuo-
latinis bylų srauto didėjimas. Kas jį lemia? Kaip 
šiomis sąlygomis LVAT sekasi užtikrinti tinka-
mus bylų nagrinėjimo terminus? 

Išties į teismą besikreipiančių asmenų skaičius 
nuolat didėja, o jų keliami klausimai vis sudėtin-
gesni. Itin dideliu LVAT gautų bylų kiekiu išsiskyrė 

praėjusieji 2015 m. – jų skaičius pirmą kartą perkopė 
3 000, o apeliacine tvarka teismas išnagrinėjo daugiau 
nei 2 000 bylų. Daugiau nei trečdalį visų gautų bylų 
pernai sudarė laisvės atėmimo bausmę atliekančių 
asmenų skundai dėl žalos atlyginimo už netinkamas 
kalinimo sąlygas, taip pat atliekų tvarkymo institucijų 
skundai dėl vietinės rinkliavos surinkimo, socialinės 
apsaugos srityje – dėl valstybinio socialinio draudimo 
pensijų ir darbo užmokesčio priteisimo. 

Vis dėlto nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėli-
mas, bylų nagrinėjimas naudojant skaitmenines tech-
nologijas ir nenutrūkstamas teismo darbo kokybės 
gerinimas padeda užtikrinti, jog mūsų bylų nagrinėji-
mo terminai būtų vieni trumpiausių visoje Europoje. 
Pavyzdžiui, pagal konkurencijos ir elektroninių ryšių 
bylų nagrinėjimo tempus esame treti ketvirti tarp ES 
valstybių. Čia padeda ir teisėjų specializacijos, kai tam 
tikrose bylų kategorijose teisėjai gilinasi į konkrečios 
srities teisės reglamentavimą. 

Taip pat nemažai teigiamų pokyčių lėmė įdieg-
ta elektroninė byla, kai šalims sudaroma galimybė 
kreiptis į teismą neišvykus iš namų, prisijungus prie 
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teis-
mas.lt. Statistiniai duomenys rodo, jog po daugiau nei 
dvejų metų nuo portalo veikimo pradžios jo vartoto-
jų ir elektroninių administracinių bylų skaičius nuolat 
auga. 2015 m. beveik ketvirtadalį visų LVAT gautų 
bylų sudarė elektroninės bylos. Ypač dažnai elektro-
ninėmis paslaugomis naudojamasi rinkimų bylose, 
taip pat teikiant atskiruosius skundus.

Sudėtingėjant ginčams ir augant nagrinėjamų bylų 
skaičiui vienu iš svarbių iššūkių tampa kokybiškų teis-
mo paslaugų užtikrinimas, o tam būtinas pakankamas 
finansavimas. Deja, teismas iki šiol jaučia finansi-
nės krizės ir jos atgarsių socialinės apsaugos srityje  
pasekmes. Kai neužtikrinamas tinkamas teismų fi-
nansavimas, sudėtinga gerinti teismo paslaugų koky-
bę. Turiu mintyje ir kriziniu laikotarpiu sumažintą bei 
iki šiol iki galo neatkurtą teisėjų ir valstybės tarnauto-
jų darbo užmokesčio dydį, ir apskritai tinkamo teis-
mo veiklos finansavimo lygio užtikrinimą, be kita ko, 
teisėjų ir viso teismo personalo mokymams ir kvalifi-
kacijai tobulinti, kadangi teisės raida administracinių 
teismų veiklos srityje labai dinamiška.

 
Šiandieninė visuomenė susiduria su milžiniš-

kais informacijos kiekiais, greita kaita ne tik tei-
sės, bet ir visose kitose gyvenimo srityse. Nuolat 
kinta teisinis reguliavimas, pastebima vis dides-
nė teismams keliamų sudėtingų klausimų įvai-
rovė, administracinė teisė plėtojasi itin sparčiai. 
Apie kokius svarbius pokyčius ir tendencijas ga-
lima kalbėti šiame kontekste?

Pagal konkurencijos ir elektroninių ryšių bylų 
nagrinėjimo tempus Lietuvos administraciniai 
teismai yra treti ketvirti tarp ES valstybių.

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT

Irmantas Jarukaitis
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Iš tiesų administracinė teisė yra unikali ne tik savo 
aprėpiamų teisinių santykių įvairove, bet ir itin sparčia 
teisinio reguliavimo kaita. Teritorijų planavimas, sta-
tybų teisė, asmens duomenų teisinė apsauga – tik ke-
lios iš paminėtinų sričių, kuriose pastaraisiais metais 
įvyko arba vyksta plataus masto teisinio reguliavimo 
pokyčiai, be kita ko, reikalaujantys naujų teisės aiš-
kinimo ir taikymo sprendimų teisminėje praktikoje. 
Tokia reguliavimo kaitos sparta kelia ir papildomų 
iššūkių vienai iš pagrindinių teismo funkcijų – nuose-
kliam teismų praktikos formavimui, siekiant užtikrin-
ti teisinį tikrumą ir teisinių santykių stabilumą.

Kitas svarbus aspektas yra tas, kad Lietuvos teisėje 
ilgą laiką nebuvo formuojama ir plėtojama mokslinė 
administracinės teisės doktrina, į kurią galėtų atsi-
remti administraciniai teismai. Todėl daugelyje sričių 
Lietuvos administraciniai teismai žengia greičiau ir 
formuoja teismų praktiką tose srityse, kuriose teisės 
mokslas dar tik pradeda plėtoti doktriną.

Be minėtų iššūkių, reikia pasakyti ir tai, kad įstaty-
mų leidėjas administraciniams teismams yra pavedęs 
ir tam tikras specifines funkcijas, kaip antai rinkimų 
bylų nagrinėjimas ir norminių administracinių teisės 
aktų teisėtumo kontrolė. Pastaroji funkcija reikalauja 
kompleksinės ir gilios atitinkamos srities reguliavimo 
analizės, pats tyrimas neretai būna didelės apimties, 
jo pasekmės – toli siekiančios. Rinkimų bylos savo 
ruožtu privalo būti nagrinėjamos itin sparčiai, o tai 
reikalauja veiksmingų sprendimų operatyviai organi-
zuojant teismo darbą.

Be to, kartu su 2015 m. savivaldybių tarybų rin-
kimais įstatymų leidėjas LVAT suteikė visiškai naują 
funkciją – teikti išvadas dėl savivaldybės tarybos na-
rių ar savivaldybės tarybos narių – merų priesaikos 
sulaužymo ir (ar) įstatymuose numatytų įgaliojimų 
nevykdymo. Šių metų kovą LVAT jau pasiekė pirma-
sis prašymas – prašoma pateikti išvadą dėl tiesiogiai 
išrinkto rajono savivaldybės mero priesaikos sulaužy-
mo ir įstatymuose numatytų įgaliojimų nevykdymo.

Kalbant apie pokyčius, susijusius su LVAT veikla, 
negalima nepaminėti ir šiais metais Lietuvos ratifi-
kuoto Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos protokolo Nr. 16. Įsigaliojus šiam proto-
kolui, LVAT galės kreiptis į Europos Žmogaus Teisių 
Teismą, prašydamas pateikti nuomonę dėl klausimo, 
susijusio su Konvencijos aiškinimu ir taikymu. Tokiu 

būdu bus ne tik skatinamas šių dviejų teismų dialo-
gas, bet ir stiprinama žmogaus teisių apsauga. 

 
Jūsų vadovaujamame teisme sudėtingos by-

los dažnai reikalauja gilios teisinės analizės, ne-
retai bylose kreipiamasi į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį Teismą, Europos Sąjungos Teisin- 
gumo Teismą. Kiek ir kokiose bylose dažniau-
siai tenka kreiptis į kitas teisingumo vykdymo 
institucijas?  

Pastaraisiais metais didėja visuomenės ir į teis-
mus besikreipiančių žmonių teisinis išprusimas, 
nuolat daugėja bylų, kuriose tiesiogiai taikoma ES 
teisė, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija. Pavyzdžiui, nuo Lietuvos Respublikos 
narystės ES pradžios LVAT į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo yra 
kreipęsis 13 kartų. Svarbu ir tai, kad dalyje šių bylų 
LVAT ne tik kėlė ES teisės aiškinimo klausimus, bet 
ir pats siūlė, kokia kryptimi turėtų būti plėtojama ES 
teisės aiškinimo praktika, šitaip prisidėdamas prie 
europinės teisės tradicijos formavimo. Pačios sritys, 
kuriose kilo ES teisės aiškinimo poreikis, taip pat itin 
įvairios: konkurencija, mokesčiai, struktūrinių fondų 
parama, užsieniečių teisinė padėtis ir pan. 

Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos svarbą 
LVAT darbe sunku pervertinti. 2015 m. daugiau nei 
ketvirtadalį visų LVAT pasiekusių ginčo bylų sudarė 
ginčai dėl deliktinės valstybės atsakomybės, didžioji 
dalis šių bylų susijusi su sulaikytųjų asmenų ir kalinių 
laikymo sąlygomis. Šioms byloms įvairiais aspektais 
taikomi ne tik nacionaliniai, bet ir tarptautiniai žmo-
gaus teisių apsaugos standartai. Įvairūs EŽTK taiky-
mo aspektai svarbūs ir kitų kategorijų bylose: nuo-
savybės teisių atkūrimo, užsieniečių teisinės padėties, 
rinkimų ir pan. Visa tai kelia gilių su ES teise ir EŽTK 
susijusių žinių poreikį, reikia išmanyti europinių teis-
mų praktiką, todėl mūsų darbe ypač svarbus nuolati-
nis profesinės kvalifikacijos kėlimas.

Visuomenės domėjimasis teismų ir teisėjų 
darbu nuolat auga. Apklausų duomenimis, pas-
tebimas teigiamas pokytis pasitikėjimo Lietuvos 
teismais srityje. Kiek dėmesio skaidrumui ir 
atvirumui, bendravimui su visuomenės atstovais 
šiandien skiriama LVAT veikloje?

Kai asmuo kreipiasi į teismą, natūralu, kad jis tikisi 
greito, kokybiško teismo proceso, palankaus teismo 
sprendimo, gero aptarnavimo ir išsamios informa-
cijos suteikimo. Mano manymu, svarbiausiu LVAT 
prioritetu buvo ir išlieka priimamų procesinių spren-
dimų kokybė, lygiai taip pat kiekvienam asmeniui 

Daugelyje sričių Lietuvos administraciniai 
teismai žengia greičiau ir formuoja teismų prak-
tiką tose srityse, kuriose teisės mokslas dar tik 
pradeda plėtoti doktriną.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. BIRŽELIS NR. 2

Pastaraisiais metais didėja visuomenės ir į 
teismus besikreipiančių žmonių teisinis išpru-
simas, nuolat daugėja bylų, kuriose tiesiogiai 
taikoma ES teisė, Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija. 

Svarbiausiu LVAT prioritetu buvo ir išlieka 
priimamų procesinių sprendimų kokybė, lygiai 
taip pat kiekvienam asmeniui aktualus ir opera-
tyvus teismo procesas.
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aktualus ir operatyvus teismo procesas. Kaip minė-
jau, šiuo metu teisme dar jaučiamos buvusios eko-
nominės krizės pasekmės – nors aktyviai mėginame 
kaip įmanoma operatyviau nagrinėti gaunamas bylas, 
jų išnagrinėjimo terminai dėl pastaruoju metu ypač 
padidėjusio gautų bylų skaičiaus pailgėjo. Esu įsi-
tikinęs, jog įsigaliojus Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtoms Administracinių bylų teisenos įstatymo 
pataisoms bylų nagrinėjimo terminai laikui bėgant 
sutrumpės. 

Pastaraisiais metais ypatingą dėmesį skyrėme į 
teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimui – LVAT 
yra vienas pirmųjų teismų, įdiegęs kokybės vadybos 
sistemą, klientų aptarnavimo standartą. Manau, dar-
bo kultūros puoselėjimas, mokymų ir seminarų orga-
nizavimas, optimalus teismo išteklių valdymas – tai 
elementai, būtini kuriant kokybiškam teismo užduo-
čių įgyvendinimui palankią aplinką.

Be to, kaip rodo nūdienos realijos, vien teismo 
darbo kokybės ir sprendimų priėmimo operatyvumo 
užtikrinimo visuomenei nebepakanka, būtina garan-
tuoti ir teismų veiklos skaidrumą, ir rezultatų prista-
tymą visuomenei. Teisme siekiame, kad teisėjai pa-
kankamai dėmesio skirtų sprendimams komentuoti 
ir paaiškinti visuomenei, pritariame idėjai, jog teismo 
sprendimų paskelbimas būtų fiksuojamas vaizdo, gar-
so įranga. Per visą savo gyvavimo laikotarpį LVAT 
nuosekliai laikosi atvirumo kultūros: organizuojame 
atvirų durų dienas, nuolat sulaukiame svečių iš už-
sienio teismų, įvairaus amžiaus moksleiviams ir stu-
dentams rengiame ekskursijas teisme, LVAT metinės 
veiklos pristatymus visuomenei, pas mus dažnos aps-
kritojo stalo diskusijos su visuomenės atstovais, kito-
mis valstybės institucijomis viešojo intereso gynimo 
ir kitais aktualiais klausimais, taip pat vykdome įvai-
rias socialines akcijas.

Galiausiai nė vienas iš išvardytų prioritetų negali 
būti tinkamai ir efektyviai įgyvendintas be sklandžiai 
dirbančio kolektyvo. Noriu pasidžiaugti LVAT su-
burtu darniu, kvalifikuotu ir motyvuotu kolektyvu, 

kuriame juntama puiki darbo dvasia. Nuolat skatina-
me keitimąsi naujomis idėjomis ir jų įdiegimą, džiau-
giamės kolegų iniciatyvumu – malonu matyti, kaip jie 
auga ir kaip profesionalai, ir kaip asmenybės. 

Apžvelgus nuveiktus darbus norisi paklausti 
Jūsų nuomonės, kaip įsivaizduojate LVAT veiklą 
po dešimtmečio?

Turint galvoje dinamiškus visuomenės pokyčius 
sunku įsivaizduoti, kaip mūsų pasaulis atrodys po 
dešimties metų. Vertinant artimesnę perspektyvą 
reikia pasakyti, kad 2018 m. planuojama apygardų 
administracinių teismų reforma sujungiant Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų administra-
cinius teismus. Tai žada nemažai permainų adminis-
tracinių teismų sistemoje. Visų pirma, bus lengviau 
paskirstyti darbo krūvius apygardos teismų teisėjams, 
antra, taps paprasčiau asmenims kreiptis į teismą, nes 
proceso dalyviai dokumentus teismui galės pateik-
ti bet kuriame padalinyje, o bylų nagrinėjimo vieta 
bus nustatoma lanksčiau, arčiau asmens gyvenamo-
sios vietos. Nuo liepos mėn. įsigaliosiančios Lietuvos 
Respublikos Seime priimtos Administracinių bylų tei-
senos įstatymo pataisos leis optimizuoti administraci-
nę teiseną, geriau organizuoti administracinių teismų 
darbą, veiksmingiau panaudoti turimus išteklius. Taip 
pat manau, kad laikui bėgant ir toliau didės elektroni-
nių bylų skaičius.

Žvelgdamas į ateitį neabejoju, kad LVAT veiklos 
prioritetai nesikeis – ir toliau sieksime užtikrinti vis 
didesnę teismo veiklos kokybę, operatyvų teismo 
sprendimų priėmimą. Pagrindinis dėmesys turi būti 
skiriamas sprendimuose dėstomų motyvų kokybei 
gerinti, teismo praktikos vientisumui ir nuoseklumui 
užtikrinti, šitaip garantuojant, kad bus ne formaliai, 
o realiai laikomasi teisės viršenybės principo. Turime 
aiškią viziją ir toliau išlikti atvira ir profesionalia aukš-
čiausios instancijos teismine institucija, tarnaujančia 
žmonėms.

2015 m. LVAT gautos bylos pagal apeliacinius skundus
Valstybės institucijų atsakomybė už žalą

Sveikatos ir socialinė apsauga

Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir 
kardomojo suėmimo subjektų veikla

Mokesčiai ir muitinės veikla

Valstybės tarnyba

Nuosavybės teisių atkūrimas 

Kitos 33 %
3 %

6 %

11 %
12 %

27 %

8 %
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Živilė Navickaitė-Babkin
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Lietuvos ir Ukrainos teisinės sistemos skiriasi ne tik dydžiu. Nors Ukrainoje teisėjų skaičius  
12 kartų didesnis nei Lietuvoje ir viršija 9 tūkstančius, didžiausias skirtumas, ko gero, yra pažanga.  
Per 25 nepriklausomybės metus Lietuvos teismai tapo atviri ir atskaitingi žmonėms, visuomenė aktyviai 
dalyvauja formuojant teisėjų korpusą, informacija apie bylas ir teismų darbą prieinama visiems, kas tik 
jos nori, teisėjai vis dažniau eina į viešumą ir paprasta kalba aiškina, kodėl priimtas vienas ar kitas teismo 
sprendimas. Ukrainoje situacija kitokia. Nors siekiant teismų atvirumo ir skaidrumo žengtas ne vienas 
žingsnis, apčiuopiamų rezultatų dar nedaug. Apie tai, kodėl pokyčiai Ukrainos teisingumo sistemoje 
vyksta lėtai, pasakoja jau trečius metus prie teisingumo reformos Ukrainoje prisidedantis teisininkas 
Dovydas Vitkauskas. 

Vadovaujate vienam iš didžiausių Europos 
Sąjungos remiamų projektų, skirtų teismams ir 
teisėsaugos institucijoms Ukrainoje reformuoti. 
Ko konkrečiai siekiama įgyvendinant projektą 
„Parama teisingumo sektoriaus reformai“? 

Mūsų projektas apima visą teisingumo  
sektorių – prokuratūrą, naują antikorupcijos policiją 
(sutrumpintai vadinama NABU), kitas baudžiamojo 
tyrimo institucijas, teismų sistemą, advokatūrą, tei-
singumo ministeriją, teisinės pagalbos priemones. 
Į reformas Ukrainoje žvelgiame strategiškai ir pa-
čius ukrainiečius kviečiame taip dirbti – reformuoti 
ne atskiras institucijas, o visą sektorių. Kaip ir visi 
projektai, turime detalų veiksmų planą. Šiuo metu jį 
esame priderinę prie Ukrainos teisingumo sektoriaus 

reformos strategijos ir veiksmų plano, kurį, beje, taip 
pat padėjome parengti Ukrainos institucijoms. Deja, 
iki šiol ne visos institucijos jį patvirtino kaip neginči-
jamą politiką, kurios reikia laikytis. To priežastys pa-
prastos – strateginio požiūrio ir planavimo trūkumas, 
taip pat įprotis daryti viską tam kartui.

Ukrainos institucijose iki šiol nėra aiškaus strate-
ginio planavimo, nėra tai darančių skyrių, šiam dar-
bui priimtų žmonių. Požiūris į planavimą skeptiškas, 

Reformuojant Ukrainos 
teisingumo sistemą – Lietuva 
tiesia pagalbos ranką

Į reformas Ukrainoje žvelgiame strategiškai 
ir pačius ukrainiečius kviečiame taip dirbti – 
reformuoti ne atskiras institucijas, o visą sektorių.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. BIRŽELIS NR. 2
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lemtas sovietinės patirties, į tai žvelgiama kaip į be-
reikšmį formalų dalyką. Iki šiol čia reformos nėra 
susietos su biudžetu – reformą kuriantys organai 
nemąsto apie finansines pasekmes. Taigi vienas pa-
grindinių mūsų projekto tikslų – stiprinti strateginį 
planavimą Ukrainos teisingumo sektoriuje ir refor-
mas įgyvendinti sistemiškai. Jau pasiekėme ir aiškių 
rezultatų – pirmą kartą šalies istorijoje Ukrainai pa-
dėjome sukurti koordinavimo mechanizmą, kuris 
vadinamas Teisingumo reformų taryba. Tai patariamoji 
Prezidento administracijai priklausanti grupė, suda-
ryta iš privačiajam ir viešajam sektoriui atstovaujančių 
svarbių asmenų. Taryboje reguliariai aptariami refor-
mų įgyvendinimo klausimai, įstatymų iniciatyvos. Kiti 
apčiuopiami rezultatai – pagalba kuriant probacijos 
tarnybą, antikorupcijos policiją, privatizuojant spren-
dimų vykdymo (antstolių) sistemą, taškiniai pasikei-
timai prokuratūroje ir teismuose. Pavyzdžiui, teisėjų 
vertinimas, atskaitingumo skatinimas, skaidrumo ir 
atskaitomybės didinimas. 

Lietuva nuolat ieško būdų teismų sistemos 
efektyvumui ir kokybei gerinti, ruošiasi teismų 
reformai, diskutuoja apie tarėjus teismuose ir 
mokosi iš senosios demokratijos valstybių. Kodėl 
būtent Lietuva, o ne kuri kita senosios Europos 
šalis padeda Ukrainai eiti teisingumo sistemos 
reformų keliu?  

Iš tiesų lietuvių, prisidedančių prie Ukrainos teisi-
nės sistemos reformos, yra nemažai. Jeigu lygintume 
su kitomis Baltijos šalimis, galime drąsiai teigti, kad 
lietuvių yra daugiausia. Viena iš pagrindinių priežas-
čių, kodėl Ukraina pasirinko Lietuvą, yra istorinis ir 
politinis kontekstas, taip pat rusų kalbos mokėjimas. 
Anglų kalbos žinios Ukrainos valstybinėse institu-
cijose nėra labai geros, ypač teisingumo sektoriuje. 
Be to, lietuviai yra gana aktyvūs konsultacinėje srity-
je. Lietuvoje yra daug žmonių, kurie yra savo srities 

ekspertai, turi didelę viešojo sektoriaus valdymo pa-
tirtį, pavyzdžiui, Nacionalinės teismų administracijos 
vadovė Reda Molienė, galinti pasidalyti gausia teismų 
sistemos valdymo patirtimi ir išmoktomis pamoko-
mis. Manau, labai svarbu, kad projekte turime ir vie-
šojo valdymo konsultantų, ir įvairiausių sričių profe-
sionalų. Tai padeda Ukrainai perduoti patį geriausią 
patyrimą. 

Ukrainiečiai turi savitą kultūrą ir mentalitetą, 
tad kaip priimami Lietuvos teikiami pasiūlymai 
ir patarimai?

Svarbiausia tai, kad mes nesiekiame primesti vieno 
patarimo arba recepto. Pirmiausia bandome suprasti, 
kas lemia dabartinį neefektyvų Ukrainos teisingumo 
sistemos darbą, kokios to priežastys. Tai suvokus siū-
lomi keli receptai, jokiu būdu nebrukame kurio nors 
vieno. Juk net ES nėra vienareikšmiško požiūrio, kaip 
organizuoti teisingumo sektorių. Visada labai plačiai 
žvelgiame, kadangi kiekviena institucija susijusi su 
daugybe kitų įstaigų. Automatiškai vienos instituci-
jos patirtį išimti iš vienos šalies ir perkelti į kitą nėra 
veiksminga. Tai, kas veikia vienoje šalyje, nebūtinai 
suveiks kitoje. Dėl to stengiamės teikti labai siste-
minius patarimus, paaiškinti, koks, mūsų nuomone, 
turi būti sprendimas, ir neprimetame vieno ar kito 
modelio. Pati šalis turi pasirinkti. Lietuviai pasako-
ja apie savo patirtį, tačiau visada teikia ir lyginamąjį  
požiūrį – vienus elementus siūlo imti iš Lietuvos, ki-
tus – iš kitų valstybių patirties. 

Ukrainoje teismais pasitiki labai maža gyven-
tojų dalis, dažnai kalbama apie korupciją ir kol 
kas tokių kalbų nemažėja. Kodėl? 

Taip, korupcija yra viena dažniausių priežasčių, 
kodėl nepasitikima teismais Ukrainoje. Korupcijos 
istorijos dažnai netgi anekdotinės, bet jos tokios daž-
nos ir taip dažnai aprašomos spaudoje, kad kol kas 
paneigti ar panaikinti korupcijos prezumpciją labai 
sunku. Neseniai olandų atlikta gyventojų apklausa pa-
rodė, kad Ukrainoje teismais pasitiki tik 10–12 proc. 
apklaustųjų. Policijos reitingas šiek tiek didesnis.

Pažvelgę giliau į priežastis, kodėl taip yra, galime 
sakyti, kad Ukrainoje korupcija yra kultūrinis reiški-
nys, su kuriuo kovoti reikia įvairiais būdais ir meto-
dais – baudžiamuoju, administraciniu, mokestiniu, 
drausminiu. Pavyzdžiui, teismų sistemoje valdymas 
labai fragmentiškas, veikia daug institucijų, kurios 
atlieka vieną ar kitą funkciją, tačiau nėra nė vienos, 
kuri būtų atskaitinga visuomenei už visą teismų siste-
mą. Niekas nevertina, ko teismai siekia, kokią naudą 

Korupcija yra viena dažniausių priežasčių, 
kodėl nepasitikima teismais Ukrainoje.

Dovydas Vitkauskas

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT
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atneša visuomenei, kokia jų veiklos kokybė. Sistemos 
fragmentacija tikrai neprisideda prie teismų, kaip 
stiprios ir patikimos valdžios, įvaizdžio formavimo. 
Esant tokiam susiskaldymui, kitų institucijų ir valdžių 
įtaka teisėjams gali būti nemaža. Šiuo klausimu mes 
taip pat dirbame, siekdami sukurti aiškesnį ir efek-
tyvesnį teismų sistemos valdymo mechanizmą, bet 
šie procesai labai sudėtingi ir reikalaujantys didelio 
įdirbio. 

Kalbant apie gyventojų pasitikėjimą taip pat svar-
bu paminėti, kad skaidrumas ir atskaitingumas, kaip 
vertybės, dar nėra suvokiamos iki galo. Valdžios 
struktūros iki šiol veikia gana uždarai nuo visuome-
nės. Teismų sistemoje skaidrumo pradedama siekti 
įgyvendinant sprendimų priėmimo procesų viešu-
mą, geresnę komunikaciją, parodant visuomenei, kas 
vyksta teismuose, kaip priimami politiniai sprendi-
mai, susiję su teismų valdymu. 

Ukrainos teismuose jau beveik metus leidžia-
ma filmuoti visus teismo posėdžius – nuo bylos 
nagrinėjimo pradžios iki sprendimo paskelbimo. 
Negana to, teisėjų vertinimo procedūros taip pat 
transliuojamos specialiuose ekranuose ir juos 
gali stebėti visi norintys. Tai priemonės, kurio-
mis siekiama parodyti visuomenei, kad teismai 
atsiveria. Kaip šias naujoves vertina teismo pro-
ceso šalys ir visuomenė? 

Šie projektai yra bandomieji, jais siekiama didinti 
teismų veiklos skaidrumą. Visuomenė tai vertina la-
bai teigiamai. Teismo posėdžių filmavimas drausmi-
na visas šalis, įskaitant ir teisėjus, padeda optimizuoti 
procesą, leidžia atsisakyti popierinių protokolų, dėl 
kurių turinio dažnai ginčijasi šalys. Tačiau ir čia nėra 
sistemos – skaidrumą skatinančios priemonės taiko-
mos siaurai ir apima ne visas teismų veiklos sritis, iki 
šiol likę daug neatsakytų klausimų visuomenei. Jeigu 
skaidrumo iniciatyvos būtų taikomos sistemingai, 
manau, rezultatų pasiektume greičiau. 

Dar svarbu suvokti, kad, atvėrus teismo procesą 
visuomenei, išryškėjo daug negatyvo – pamatėme ne-
išsilavinusias šalis, ne visada kompetentingą teisėją. 
Taigi teigiamiems vaisiams reikia daugiau laiko, tu-
rime išlaukti, kol teisėjų kompetencija pakils ir šalys 
bei teisėjai bus drausmingesni, galvos apie tai, ką ir 
kaip kalba. Nepamirškime, kad situaciją pakeitę kon-
ceptualūs sprendimai Lietuvoje buvo priimami prieš  
20 metų ar daugiau, o Ukrainoje daromi tik dabar, 
todėl praeis tikrai nemažai laiko, kol situacija pagerės.

Ukrainos Aukščiausiasis Specializuotas Ūkinis Teismas 

Ukrainos teismų sistemoje valdymas labai 
fragmentiškas, veikia daug institucijų, kurios 
atlieka vieną ar kitą funkciją, tačiau nėra nė 
vienos, kuri būtų atskaitinga visuomenei už visą 
teismų sistemą. 

Situaciją pakeitę konceptualūs sprendimai 
Lietuvoje buvo priimami prieš 20 metų ar 
daugiau, o Ukrainoje daromi tik dabar.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. BIRŽELIS NR. 2
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P
Pagrindinis Jūsų apsilankymo Vilniuje  

tikslas – teisėjų mokymai, tačiau taip pat turėjo-
te progą pabuvoti ir Lietuvos kalėjimuose. Kokie 
Jūsų įspūdžiai?

E. Kūris: Pagrindinis tikslas, dėl kurio mes visi 
trys atvykome į Vilnių, – tai Lietuvos teisėjams skir-
tas seminaras apie EŽTT praktikos tendencijas, pro-
cesinius bylų nagrinėjimo aspektus, kitas aktualijas. 
Tai pagrindinė mūsų programos dalis. Be jos, mes 
lankėmės ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime 
bei Kauno tardymo izoliatoriuje. Būdamas teisėju iš 
Lietuvos, norėjau, kad mano draugai ir kolegos pa-
matytų ne vien seminaro salę, bet ir kitą Lietuvos  
dalį – ne tik tą, kurią paprastai rodome turistams, o 
ir tai, kas aktualiau mūsų profesinei veiklai. Kadangi 
ir prieš Lietuvą, ir prieš daugelį kitų šalių yra daug 
bylų dėl sulaikymo ir kalinimo sąlygų, naudinga, kad 
kolegos galėjo patys susidaryti įspūdį. Žinoma, mes 
negalime nieko sakyti, kas trukdytų mums dalyvauti 
esamose ar būsimose bylose, susijusiose su padėtimi 
kalinimo įstaigose. Tačiau esame dėkingi organizato-
riams už galimybę jose apsilankyti.

Kaip atrodo Lietuva visame EŽTT bylų 
kontekste?

P. Lemmensas: Jums gerai sekasi. Tai nėra „blo-
ga šalis“. Žmogaus teisių pažeidimų nėra labai daug. 
Be abejo, gaunama skundų dėl tam tikrų incidentų, 
situacijų. Galėčiau griežčiau pasakyti apie kai kurias 
kitas šalis, o Lietuva, manau, nėra ypač žinoma dėl 
žmogaus teisių pažeidimų.

Kalbant apie kalinių sąlygas, kiek Lietuva 
skiriasi nuo kitų Europos šalių?

P. Lemmensas: Sunku pasakyti. Lukiškių ka-
lėjimas, kuriame lankėmės, yra seno tipo kalėjimas. 
Kaip ir daugelyje kitų šalių, taip pat ir mano šalyje, 
Belgijoje, tokio tipo kalėjimuose kaliniai tikrinami. 
Svarbu nubausti. 

Šiuolaikiniuose kalėjimuose kaliniams duodama 
daugiau veiklos, sudaroma galimybė tam tikram lai-
kui išeiti iš kalėjimo, kad tie žmonės būtų pasirengę 
grįžti į normalų gyvenimą. Būtų gana sudėtinga pa-
teikti galutinį vertinimą, tačiau iš to, ką matėme, gali-
ma pasakyti, kad dedamos didelės pastangos ir kad iš 

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai: 
„Kaliniai – taip pat žmonės“

Bausmių politikos ir perpildytų kalėjimų tema Lietuvoje visada aktuali ir dažnai skaldanti visuomenę. 
Akademikų įžvalgos ne visada sutampa su visuomenei atstovaujančių politikų nuomone, o diskusijos 
teisininkų bendruomenėje nerimsta. Gegužės mėnesį mokymų tikslais į Lietuvą atvykę Europos 
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjai prof. Egidijus Kūris, prof. Paulas Lemmensas ir prof. Paulas Pinto 
de Albuquerquene‘as formalaus vizito metu turėjo progą ne tik su Lietuvos teisėjais aptarti pagrindines 
EŽTT aktualijas, bet ir aplankyti netradicines vietas – Lietuvos kalėjimus. Kokie šių garbingų ir gerai 
žinomų teisininkų įspūdžiai, teiravosi žurnalas TEISMAI.LT.

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

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai (iš kairės): prof. Paulas Pinto de Albuquerquene‘as, prof. Egidijus Kūris, prof. Paulas Lemmensas 
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tiesų gyvenimą sulaikytiesiems čia įmanoma padaryti 
bent jau pakenčiamą. Nebuvau čia visą dieną, todėl 
nežinau visko apie tai, koks kalinių gyvenimas, bet 
manau, jog reikalai neabejotinai juda tinkama linkme.

Dėl sąlygų įkalinimo įstaigose EŽTT pasie-
kia nemažai peticijų. Jūsų nuomone, kokia svar-
biausia Lietuvos kalėjimų problema? 

P. Lemmensas: Perpildymas – didelė problema. 
Trūksta veiklos. Kartais trūksta higienos, kartais – 
sveikatos priežiūros paslaugų. Tai keturios didžiau-
sios problemos daugelyje šalių. Kaliniai nėra populia-
ri žmonių kategorija. Dėl jų nedaug kas daroma, bet 
jie – vis tiek žmonės.

Ekonomiškai dar gležnoms valstybėms euro-
piniai standartai dažnai yra nelengvas iššūkis. Ar 
EŽTT imasi kokių nors veiksmų, kai šalys ne-
vykdo šio Teismo sprendimo?

P. Albuquerque‘as: Teismo sprendimų įgyven-
dinimas – tai Ministrų Komiteto kompetencijos sri-
tis. Tad jis ir prižiūri, kaip šalys įgyvendina EŽTT 
sprendimus, kurie priimami tų šalių atžvilgiu. Dažnai 
nutinka taip, kad Ministrų Komitetas „užsiblokuoja“, 
nes suteikia pareiškėjams galimybę dar kartą kreiptis į 
EŽTT dėl to, jog valstybė atsakovė tinkamai nevykdė 
Teismo sprendimo. Kita vertus, šitaip suteikiama gali-
mybė siekti, kad būtų užtikrinta efektyvi, o ne iliuzinė 
žmogaus teisių apsauga.

Grįžkime prie EŽTT misijos – padėti galutinį 
tašką žmogaus teisių gynimo procese. Gal prisi-
menate ir galite įvardyti jautriausią bei sudėtin-
giausią nagrinėtą bylą?

E. Kūris: Sunku išskirti. Tokių bylų buvo daug. 
Man, teisėjui iš Lietuvos, dvi svarbiausios paskutinio 
laikotarpio bylos – tai Didžiosios Kolegijos bylos prieš 
Lietuvą, būtent Vasiliauskas prieš Lietuvą ir Kudrevičius 
prieš Lietuvą. Viena pasibaigė devyniems teisėjams 
prieš aštuonis pripažinus pažeidimą (aš buvau mažu-
moje, kuri pažeidimo neįžvelgė), o kita – vienbalsiai 
nustačius, kad pažeidimo nebuvo. Jas miniu dar ir to-
dėl, kad šiose bylose turėjau dalyvauti kaip nacionali-
nis teisėjas. Be abejo, buvo ir daug įdomių bei svarbių 
Didžiosios Kolegijos bylų prieš kitas valstybes, pvz., 
bylos dėl tariamų Konvencijos 10 straipsnio pažeidi-
mų, kaip antai Pentikäinen prieš Suomiją arba Delfi AS 
prieš Estiją.

P. Lemmensas: Man labai įsiminė byla prieš 
Ukrainą, kai kaliniai pasipriešino kalėjimo sąlygoms, 
protestavo, teikė reikalavimus, o po kurio laiko atvy-
kusi kariuomenė juos puolė, nemažai jų sužeidė. Tada 
juos išvežiojo po 20 ar panašiai, jie daugiau nebega-
lėjo su niekuo susitikti... Visi ilgai tylėjo, kol pirmieji 
kaliniai išėjo iš kalėjimo ir pradėjo kalbėti. Tai neįtikė-
tinas nesankcionuoto smurto atvejis.

P. Albuquerque‘as: O man įsimintiniausia byla 
Sejdić ir Finci prieš Bosniją ir Hercegoviną. Kodėl? Todėl, 
kad EŽTT Didžioji Kolegija priėmė sprendimą, jog 
ji kompetentinga vertinti konstitucinės nuostatos ati-
tiktį Konvencijai ir jos Protokolui. Tai ypač svarbu. 
Teismas palietė labai jautrią sritį – konstitucinę teisę 
ir nutarė, kad jis gali atlikti valstybių narių konstitucijų 
kontroliavimo funkciją. Šioje byloje teismas nustatė 
pažeidimą, susijusį ne tik su labai svarbiomis Bosnijos 
ir Hercegovinos Konstitucijos nuostatomis, bet ir su 
užslėptu ilgalaikiu susitarimu. Tai iš tikrųjų labai svar-
bu, nes šios nuostatos siejamos su mažumų, tarp jų 
žydų ir romų, diskriminacija toje šalyje: jų atstovai ne-
galėjo dalyvauti tam tikruose rinkimuose. Teismas nu-
statė, kad ir politinis susitarimas, ir pati Konstitucija 
neatitiko Europos standartų. Man tai bene pati svar-
biausia byla EŽTT istorijoje, nes joje Teismas atliko 
Europos konstitucinio teismo funkciją.

Pabaigai skaitytojų išrinktas klausimas: kokie 
šiandien aktualiausi žmogaus teisių klausimai 
Europoje?

P. Albuquerque‘as: Terorizmas ir migrantai. Tai 
du svarbiausi darbotvarkės klausimai. Terorizmas – 
dėl akivaizdžių priežasčių. Susidūrėme su labai jau-
triomis bylomis baudžiamosios teisės ir baudžiamo-
jo proceso srityje. Šiuo metu tebenagrinėjama byla 
Ibrahim ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, kurioje Didžioji 
Kolegija turi įvertinti, ar teisės turi būti vienodai gina-
mos ir su terorizmu susijusiose bylose.

Ir, žinoma, migrantai. Milžiniškas jų antplūdis 
Europoje kelia daug sunkių klausimų dėl Konvencijos 
3, 5 ir 6 straipsnių. Taigi kalbama apie daugybę teisių 
ir laisvių. Susidūrėme su struktūrinėmis problemo-
mis, kurias turime spręsti kartu, ne tik tos šalys, kurios 
geografiškai yra priešakinėje pozicijoje, kaip Graikija, 
Austrija. Turime spręsti visi bendromis jėgomis.

E. Kūris: Galėčiau pridurti, kad klausimai, susiję 
su žmogaus privatumu, taps vis svarbesni, ypač turint 
galvoje tai, kad technologinės galimybės pažeisti pri-
vatumą nuolat didėja. Tai ateities išbandymai.

P. Lemmensas: Taip pat manau, kad daugelyje 
šalių dėmesys žmogaus teisėms, deja, mažės.Kaliniai nėra populiari žmonių kategorija. Dėl 

jų nedaug kas daroma, bet jie – vis tiek žmonės.

Šiuolaikiniuose kalėjimuose kaliniams duo-
dama daugiau veiklos, sudaroma galimybė tam 
tikram laikui išeiti iš kalėjimo, kad tie žmonės 
būtų pasirengę grįžti į normalų gyvenimą.

Terorizmas ir migrantai – šiandien aktualiausi 
žmogaus teisių klausimai Europoje.
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V
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Tapti teisėju – nelengva užduotis, tam reikia nueiti ilgą kelią, o vienas iš didžiausią nerimą keliančių 
etapų – būti svarstomam Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje (PTAK), kuri šalies Prezidentei 
padeda formuoti teisėjų bendruomenę. PTAK barjerą kasmet įveikia apie 80 proc. kandidatų, didžiajai 
jų daliai tam prireikia ne vieno, o kelių, kai kuriems net keliolikos bandymų. Savo patirtimi apie tai, 
kaip jaučiasi pretendentai į teisėjus dalyvaudami PTAK atrankose, kokie išbandymai jų laukia ir kaip 
jie vertina patį procesą, sutiko pasidalyti prieš metus teisėjomis tapusios Panevėžio miesto apylinkės 
teismo teisėja Vaida Motiejūnienė ir Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Railienė.

STRESAS, NERIMAS IR KRUOPŠTUS 
PASIRENGIMAS

„Daugiausia nerimo kėlė pirmasis PTAK posėdis 
bei pasirengimas – motyvuoti save, suvaldyti stresą, 
jaudulį, nerimą. Iki posėdžio vis svarsčiau, kokie ko-
misijos narių klausimai gali būti užduoti. Žinojau – 
turiu atsakyti sąžiningai, juk pretenduoju į pareigas, 
kur sąvokos „tiesa“, „teisingumas“ yra vienos svar-
biausių“, – apie pirmąjį savo susidūrimą su PTAK 
pasakoja Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja 
V. Motiejūnienė.

Šiai teisėjai PTAK atrankose per vieną pusmetį 
teko dalyvauti tris kartus. Pasak jos, dėl nemažo pre-
tendentų į teisėjus skaičiaus ir konkurencijos atsaky-
mus PTAK jie turi pateikti taip, kad kuo tinkamiau 
prisistatytų komisijai. „Norėjau, kad komisijos nariai 

pamatytų ir įžvelgtų mano tinkamas asmenines savy-
bes bei tai, kad pasirinktu keliu einu drąsiai ir kryp-
tingai. Vis dėlto po pirmojo posėdžio turėjau sau 
priekaištų, kritiškai vertinau savo atsakymus. Vėliau 
juos kruopščiai išanalizavau ir kitą kartą vykti į posėdį 
buvo lengviau, jaučiausi drąsesnė ir ryžtingesnė“, – 
sako V. Motiejūnienė.

Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja V. Railienė 
šypsosi prisiminusi, kiek įvairiausių kalbų buvo girdė-
jusi apie PTAK dalyviams užduodamus keblius, keis-
tus klausimus: „Dabar net juokinga prisiminti, kaip 

Teisėjų atrankos užkulisiai:  
dėl ko nerimauja  
pretendentai į teisėjus?

Visa sėkmė ir atrankos procesas priklauso tik 
nuo pačių pretendentų.
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savaitę prieš posėdį iš anksto ruošiau atsakymus į 
„pasufleruotus“ komisijos klausimus, tačiau nė vienas 
jų man nebuvo pateiktas. Būsimiems kandidatams 
patarčiau pokalbio su komisija metu išlikti savimi ir 
tikrai neklausyti auksinių taisyklių, kaip atsidurti rei-
tingo viršūnėje, nes, visų pirma, tokių taisyklių nėra, 
o, antra, visa sėkmė ir atrankos procesas priklauso tik 
nuo pačių pretendentų.“

Pasak teisėjų, tai, jog PTAK atrankose jos daly-
vavo jau turėdamos darbo teisme patirties – dirbo 
teisėjo padėjėjomis, neturėjo didelės įtakos atrankų 
sėkmei. „Mano turėta darbo teisme patirtis kiek pa-
lengvino dalyvavimą atrankoje, tačiau negalėčiau teig-
ti, kad teisme nedirbusiems asmenims sudėtingiau 
dalyvauti atrankose. Taip, teisme padirbėti naudinga 
ir tai yra privalumas, tačiau kitokia pretendentų pa-
tirtis, savitas jų mąstymas, gebėjimai matyti teisines 
problemas kitaip, manau, taip pat yra pretendentų iš-
skirtinumas“, – teigia V. Motiejūnienė. 

KELIAMI AUKŠČIAUSI REIKALAVIMAI

Teisėjų atranka – ilgas ir sudėtingas proce-
sas, susidedantis iš kelių skirtingų etapų. PTAK su  
kiekvienu pretendentu susitinka asmeniškai, gili-
nasi į jo motyvaciją, asmenines savybes, susipažįsta 
su jį charakterizuojančia rašytine medžiaga, vertina 
pretendento turimą teisinio darbo patirtį. Vėliau at-
sižvelgiant į vertinimo kriterijus rengiamos išvados 
apie tinkamiausius pretendentus, kurios pateikiamos 
Respublikos Prezidentei – galutinį sprendimą dėl pre-
tendento tinkamumo eiti teisėjo pareigas priima šalies 
vadovė.

Abi kalbintos teisėjos atrankos procedūrą vertina 
gana palankiai, vienu iš didžiausių privalumų išskir-
damos komisijos darbo viešumą, kuris, V. Railienės 
nuomone, „neabejotinai padeda stiprinti visuomenės 
pasitikėjimą teismais ir teisėjais“. 

V. Motiejūnienė dideliu privalumu laiko tai, kad 
PTAK sudaro įvairių profesijų atstovai. „Komisijoje 
dirba žurnalistai, mokslininkai, psichologai, teisė-
jai – tai rodo, kad teisėjų atrankoje dalyvauja pačios 
visuomenės deleguoti atstovai. Šis veiksnys užtikrina 
proceso skaidrumą ir objektyvumą. Be to, komisijos 
išvados yra viešos ir kiekvienam suinteresuotam len-
gvai prieinamos internete (teismų interneto svetainė-
je www.teismai.lt – aut. past.)“, – sako ji. 

Pasak V. Motiejūnienės, analizuodama jai pateik-
tas pretendentų į teisėjus vertinimo lenteles, atrankos 
kriterijus, skaitydama išvadas ji suprato, jog PTAK 
vykdomos atrankos yra labai kruopštus ir atsakin-
gas procesas. Jos nuomone, pretendentams keliami 

reikalavimai yra tikrai aukšti ir tai suprantama, at-
sižvelgiant į tai, kokių atsakingų pareigų siekiama. 
„Suprantu PTAK darbo svarbą, atsakomybę, juk nau-
jų į teismų sistemą ateinančių asmenų atranka yra tie-
siogiai susijusi su būsima teismų darbo kokybe. Todėl 
pasirinkti vertinimo kriterijai ir reikalavimai preten-
dentams, mano nuomone, nėra per aukšti – teisėjai 
sprendžia kitų žmonių likimus, todėl jais turi būti pa-
rinkti tik stipriausi, žmones gerbiantys ir jų pagarbos 
verti teisininkai“, – teigia teisėja V. Motiejūnienė.  

V. Railienė sako, jog „ne kartą tobulintas teisėjų 
atrankos procesas yra pakankamai skaidrus ir objek-
tyvus“. Ji teigia neturinti pagrindo abejoti PTAK at-
rankų skaidrumu: „Atsižvelgiant į tai, kad bendri teis-
mų vertinimo rodikliai kasmet gerėja, galima daryti 
išvadas, kad atrankos procesas, koks jis yra šiandien, 
tinkamas ir į teisėjus atrenkami geriausi kandidatai.“ 

Per pastaruosius dvejus metus prie teisėjų ben-
druomenės prisijungė pusšimtis naujų teisėjų, kurių 
amžiaus vidurkis siekė 38-erius metus. Pastebima, 
jog kasmet teisėjų amžius jaunėja, taip pat teismuose 
daugėja moterų teisėjų, kurios pernai sudarė 61 proc. 
visų teisėjų.

DISKUTUOTINI ATRANKŲ KRITERIJAI

Kalbant apie tobulintinas PTAK veiklos sritis, 
daugiausia teisėjų diskusijų kelia atrankos kriterijai – 
teisėjų bendruomenėje pasigirsta svarstymų, jog ne 
visi jie yra aiškūs ir suprantami. 

V. Railienės nuomone, nors atrankos kriterijai yra 
pakankamai aiškūs, kai kurie iš jų yra gana formalūs, 
kaip, pavyzdžiui, „darbo stažas, už kurį skiriama ne-
maža dalis balų, tačiau šis rodiklis realiai neatspindi 
nei kandidato turimų profesinių žinių, nei jo asme-
ninių savybių“. Teisėja mano, kad teisinis darbo sta-
žas turėtų būti vertinamas tik kaip nepertraukiamas 
penkerių metų darbo stažas, o šiuo metu „galimos 
situacijos, kai pretendentai dėl tam tikrų priežasčių – 
ilgalaikės ligos, nėštumo ir pan. – nebus išdirbę šio 
laikotarpio, todėl nebus įgiję reikiamos kvalifikacijos 
ir patirties“. 

Taip pat, jos nuomone, vertinant pretendentus į 
teisėjus netikslinga atsižvelgti į teismo, į kurį preten-
duojama, nuomonę dėl konkretaus pretendento tin-
kamumo. „Dalyvaujant atrankose ir man pretenduo-
jant į kitus teismus, visada iškildavo klausimas, kokiais 
kriterijais remiantis susiformuoja teismo nuomonė 
dėl mano tinkamumo būti to teismo teisėja. Nors 
šiuo metu formuojama praktika, kai teismo pirminin-
kai ir teisėjai gali įvertinti kandidatą ir pareikšti savo 
poziciją dėl jo tinkamumo pasikviesdami jį pokalbio, 

Teisėjai sprendžia kitų žmonių likimus, todėl 
jais turi būti parinkti tik stipriausi, žmones 
gerbiantys ir jų pagarbos verti teisininkai, – 
teigia teisėja V. Motiejūnienė.
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Daugiausia teisėjų diskusijų kelia atrankos 
kriterijai – ne visi jie aiškūs ir suprantami. 
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tačiau ne visi teismai tokius susitikimus organizuo-
ja dėl laiko stokos ar dėl kitų priežasčių. Tad neretai 
teismo nuomonė apie teisėją išreiškiama nematant ir 
nepažįstant kandidato – tai sąlygoja nevisiškai objek-
tyvų kandidato tinkamumo pretenduoti į tą teismą 
vertinimą“, – sako teisėja V. Railienė.

V. Motiejūnienė PTAK atrankų trūkumu laiko 
proceso trukmę. „Nors atrankose dalyvauja nemažai 
pretendentų, manau, jog atrankos procesas turėtų 
būti spartesnis. Esant laisvai teisėjo vietai teisme, ati-
tinkamai padidėja kitų teisme dirbančių teisėjų darbo 
krūvis, todėl susidaro kliūtys jiems efektyviai, koky-
biškai atlikti pareigas, o tuomet ilgėja bylų nagrinė-
jimo trukmė bei nukenčia viso teismo darbo koky-
bė“, – teigia teisėja. 

TEISĖJO PROFESIJA – NE KIEKVIENAM 

Pasak kalbintų teisėjų, nors teisėjo profesija – 
aukščiausias teisininko profesijos laipsnis, šiuo keliu 
eiti pasirenka tikrai ne kiekvienas. Didžiausios įtakos 
tam, jų nuomone, turi sudėtingas atrankos procesas. 
„Manau, kad sudėtingas, gana ilgai trunkantis atran-
kos procesas yra viena iš priežasčių, dėl kurių teisėjo 
profesija, nors ir laikoma prestižine, tačiau nėra po-
puliariausia tarp teisininkų. Visas atrankos į teisėjus 
procesas, įskaitant ir egzamino laikymą, reikalauja 
labai daug valios pastangų, ryžto, itin kruopštaus pa-
sirengimo, todėl akivaizdu, kad egzaminą įveikia tik 
nedidelė dalis pretendentų. Be kita ko, neribotas tei-
sėjo darbo laikas, didžiulė atsakomybė, nemaža teis-
mų sistemos kritika žiniasklaidoje taip pat turi įtakos 
komplikuotam šios profesijos pasirinkimui“, – minti-
mis dalijasi V. Railienė.

V. Motiejūnienė sako, kad siekiantieji teisėjo kar-
jeros turi turėti labai aiškų tikslą ir stiprų profesinį 
pasirengimą, būti atsidavę teisingumo vykdymui, 
pasiruošę nuolat tobulėti. „Teisėjo darbas reikalauja 
milžiniškos atsakomybės, kruopštumo, sąžiningu-
mo – tam ryžtasi tikrai ne kiekvienas“, – teigia teisėja.
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Teisėjo darbas reikalauja milžiniškos atsako-
mybės, kruopštumo, sąžiningumo – tam ryžtasi 
tikrai ne kiekvienas.

KOMENTARAS

Rasa Svetikaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja

Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (PTAK), į kurios sudėtį įeina ne tik tei-
sėjai, bet ir visuomenės atstovai, dalyvavimas teisėjų atrankos procedūroje yra neabe-
jotinai vertingas. Nors šios komisijos išvada dėl kandidatų į teisėjus ar teisėjų karjeros 
siekiančių asmenų tinkamumo eiti šias pareigas yra patariamojo pobūdžio, priimdama 
sprendimus dėl teisėjų skyrimo ir jų karjeros šalies vadovė visais atvejais atsakingai 
įvertina PTAK nuomonę dėl tinkamiausių pretendentų. 

Praktika rodo, jog tik išimtiniais ir itin retais atvejais Respublikos Prezidentės ir 
PTAK nuomonės dėl tinkamiausių pretendentų į teisėjų pareigas nesutampa. Tai lemia objektyvios aplinkybės – 
Respublikos Prezidentei yra teikiama informacija apie pretendentus pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, didelę 
reikšmę turi ir šalies vadovės susitikimas bei pokalbis su kiekvienu pretendentu, jo motyvacija, pasirengimas prisi-
imti didžiulę atsakomybę sprendžiant žmonių likimus. 

Teisėjų korpuso formavimui, jo atsinaujinimui Respublikos Prezidentė skiria ypatingą dėmesį. 
Nuo pirmosios kadencijos iki šios dienos šalies vadovė yra paskyrusi 199 naujus teisėjus. Taigi teisėjų korpusas 

atsinaujino 25 procentais. Galima drąsiai teigti, kad teisėjo darbą šiandien renkasi atsakingi ir motyvuoti teisininkai. 
Siekiant pagerinti teisėjų atranką, Respublikos Prezidentės iniciatyva PTAK buvo suteikta daugiau svertų at-

renkant teisėjus, pavyzdžiui, lemiamu kriterijumi nebėra darbo stažas, kur kas didesnę reikšmę įgijo darbo kokybės 
rodikliai, pradėta klausytis karjeros siekiančių teisėjų vedamų posėdžių garso įrašų, ypatingas dėmesys skiriamas 
etikos taisyklių laikymuisi bei požiūriui į žmogų. 

Nuo to, kokie žmonės ateis vykdyti teisingumo, priklauso visuomenės pasitikėjimas teismais, bylų nagrinėjimo 
trukmė, kokybė, todėl teisėjais turi tapti tik patys geriausi teisininkai. Teisėjo karjerą turi lemti ne tai, ar asmuo, pre-
tenduojantis tapti teisėju ar daryti karjerą teismų sistemoje, atitinka tik formalius įstatyme nustatytus reikalavimus. 

Respublikos Prezidentė teisėjams kelia pačius aukščiausius skaidrumo reikalavimus, jų veikla neturi kelti jokių 
abejonių, vykdydami teisingumą, teisėjai privalo būti nešališki ir nepriklausomi. Pagrindiniai kriterijai, kuriais rem-
damasi Respublikos Prezidentė priima sprendimą dėl asmenų skyrimo teisėjais, – profesionalumas, kvalifikacija, 
nepriekaištinga reputacija, žmogiškumas, padorumas, sąžiningumas. Jokios tolerancijos korumpuotiems, aplaidžiai 
dirbantiems teisininkams.
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Aistė Žilinskienė
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narė,  
Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė

Pretendentų į teisėjus ar siekiančių aukštesnių pareigų teisėjų vertinimas susideda 
iš daugybės kriterijų. Apibendrintai galima būtų juos suskirstyti į dvi dalis: teisinių ži-
nių, teisinio darbo patirties ir kokybės rodikliai bei visuomeninė patirtis, reputacija.  Ir 
čia vieno lemiamo veiksnio nėra. Teisėjo įvertinimą lemia visų šių kriterijų atitikties 
visuma. Dirbdama  PTAK pastebiu, kad dauguma kandidatų puikiai atitinka aukštus 
teisinio raštingumo kriterijus, bet neatsveria papildomos, asmeninės iniciatyvos ir entu-

ziazmo reikalaujančių kriterijų, kurie yra svarbūs kiekvienos srities profesionalui, taip pat ir teisėjui, ir pamatuojami 
papildoma veikla bei domėjimusi įvairiomis sritimis.

Be abejo, tam tikri rodikliai kelia klausimų dėl jų išpildymo bei tikslumo. Tarkime, kai į aukštesnės instancijos 
teismą kandidatuojantį asmenį vertina visi būsimos darbovietės kolegos. Kaip išsamiai jie susipažinę su kandidatu? 
Kiek jie geba atsiriboti nuo asmeninio santykio su kandidatu? Taip pat, ar visuose teismuose tokiam vertinimui 
taikoma vienoda sistema? Čia, mano manymu, reikėtų didesnio aiškumo.

AKTUALUSIS INTERVIU2016 m. BIRŽELIS NR. 2

TEISĖJŲ ATRANKA – MITAI IR FAKTAI

1 Mitas: teisėjais tapti lengva, jais tampa giminės, įtakingų žmonių draugai

   Faktas: tapti teisėju – nelengva užduotis, tam reikia nueiti ilgą kelią:

   1 įgyti teisės mokslų magistro diplomą; 

   2 turėti penkerių metų teisinio darbo stažą ir nepriekaištingą reputaciją; 

   3 laikyti atrankos į teisėjus egzaminą arba tapti teisės mokslų daktaru;

   4 praeiti Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos vertinimą (PTAK).

80 proc. kandidatų – įveikia 
PTAK barjerą

1/3 pretendentų – išlaiko 
pretendentų į teisėjus egzaminą

Pretendentai į teisėjus privalo nurodyti 
visus artimus asmenis ar kitus jiems 
žinomus žmones arba duomenis, dėl kurių 
gali kilti interesų konfliktas, todėl visi šie 
faktai yra žinomi atsakingų institucijų

Galutinį sprendimą dėl 
asmenų skyrimo teisėjais 
priima šalies Prezidentė

2 Mitas: jauniems pretendentams kelias į teisėjus užvertas

   Faktas: 2015 metais prie teismų bendruomenės prisijungė:

Jų amžiaus vidurkis – 38 metai Jauniausiai teisėjai buvo 28 metai38 nauji teisėjai  
(2014 m. – 12, 2013 m. – 25)
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• PTAK narius 3 metams skiria Respublikos Prezidentas.
• Komisiją sudaro 7 nariai: 3 teisėjai, 4 visuomenės atstovai.
• Šiuo metu komisijoje dirba 2 žurnalistai, mokslininkas, psichologas ir 3 teisėjai.

Pretendentų į teisėjus atrankos procesas

Pretendentai į teisėjus 

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (PTAK) 
Padeda Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teisėjo pareigoms užimti

Lietuvos Respublikos Prezidentas  
Priima galutinį sprendimą dėl asmenų skyrimo teisėjais 

2015 m. PTAK atrankose dalyvavo 230 pretendentų į teisėjų ir 
teismų vadovų pareigas (2013 m. – 234, 2014 m. – 230).

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT



17

Lietuvoje vykstant ikiteisminiam tyrimui ar teismo 
procesui vaikus teisininkams apklausti padedame mes, 
teismų psichologai, taip pat vaiko teisių apsaugos spe-
cialistai. Mūsų pagalbos dažniausiai sulaukia nuo su-
dėtingų nusikaltimų nukentėję ar liudytojai, specialiųjų 
poreikių ir neįgalūs vaikai. 

Beveik visi teismų psichologai yra įgiję teisės psi-
chologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir specialiai 
apmokyti pagrindinių vaikų teisinių apklausų principų.  

Tik antrus metus dirbdami teismų sistemoje, daž-
nai susiduriame su sudėtingais atvejais, situacijomis, 
kai tenka konsultuotis su kolegomis teisininkais (pro-
kurorais, teisėjais), psichologais ekspertais, taikyti tam 
tikrus, tik tam atvejui tinkančius, metodus, kurti indi-
vidualias apklausos strategijas, todėl mums labai svarbi 
užsienio šalių patirtis.

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

„Buvimas su vaikais gydo sielas“, – kadaise sakė Fiodoras Dostojevskis. Pritardami nusikaltimo 
priežastis viename žymiausių savo veikalų analizavusiam literatūros klasikui galime pridurti: vaikai taip 
pat padeda atskleisti šias priežastis ir atsakyti į neatsakomus „kas“, „kaip“, „kodėl“... Tereikia gebėti 
prakalbinti ir klausytis. Tokį gebėjimą – vaikų apklausų metodus Lietuvoje ir Norvegijoje – lygina ką 
tik iš stažuotės tvirta vaikų teisių apsaugos politika pasižyminčioje šalyje grįžusi Aušra Augaitienė – 
Klaipėdos apygardos teismo psichologė, Vakarų Lietuvos teisėjams ir prokurorams padedanti apklausti 
nepilnamečius nukentėjusiuosius ir liudytojus.

Vaikas teisme: nepilnamečių 
apklausos Lietuvoje ir Norvegijoje

NUOMONIŲ RINGAS2016 m. BIRŽELIS NR. 2

Norvegijoje vaikų teisinių apklausų sistema ir prak-
tika gyvuoja daugiau nei 10 m. Čia teisines nepilname-
čių apklausas ikiteisminiame procese vykdo specialiai 
apmokyti policijos pareigūnai-apklausėjai specializuo-
tuose vaiko apklausos kambariuose.

Šie pareigūnai rengiami Oslo policijos universitete, 
kur išklauso 1 m. trukmės teisinį vaikų apklausų kursą, 
susidedantį tiek iš teorinių, tiek iš praktinių modulių. 
Vėliau specializuoti policijos pareigūnai-apklausėjai 
turi nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, vykdomos 
sudėtingų atvejų, su kuriais jie susiduria darbe, analizės. 

Manau, kad toks atsakingas norvegų požiūris į su 
vaikais dirbančių specialistų pasirengimą gali būti pa-
vyzdžiu tobulinant mūsų šalies teismų darbo su vaikais 
schemą.

Kas vykdo vaikų apklausas? Kokia jų procedūra?

Lietuva Norvegija
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Lietuvos teismuose yra įrengti vaikų apklausų 
kambariai – vaikams patogiai įrengtos patalpos, atitin-
kančios teisinėms apklausoms keliamus reikalavimus. 
Šiuose kambariuose yra žaislų, minkštų baldų, reikia-
mų priemonių, t. y. sukurta kuo mažiau streso kelianti, 
saugi aplinka. 

Pirmieji tokie kambariai atsirado Lietuvos ne-
vyriausybinėse organizacijose dar 2004 m., o nuo  
2008 m. – tam tikruose Lietuvos teismuose, policijos 
komisariatuose. Šiuo metu mes, visi 5 Lietuvos teismo 
psichologai, dirbdami regioniniu principu, pagal porei-
kį dalyvaujame šiuose kambariuose vykdomose teisi-
nėse vaikų apklausose. 

Čia teisėjo, prokuroro pavedimu apklausiame sun-
kių smurtinių ir seksualinės prievartos prieš vaikus nu-
sikaltimų 3–18 m. aukas ir liudytojus. Tiesa, yra buvę 
atvejų, kai į teismo psichologus pagalbos kreipėsi teisi-
ninkai ir prašė apklausti 18–21 m. asmenis, kurie turė-
jo tam tikrą negalią, jų psichosocialinė branda nebuvo 
pakankama ir neatitiko fizinio amžiaus. 

Norvegijoje vaikų apklausos kambariai įrengti ne 
teismo ar policijos patalpose, o neutraliose, neigiamų 
emocijų apklausiamiesiems nekeliančiose įstaigose – 
vadinamuosiuose Vaiko namuose, nuo 2008 m. įsikū-
rusiuose net 10-yje Norvegijos vietų, kad būtų galima 
dirbti regioniniu principu. Vaiko namo organizacijose 
apklausiami 3–15 m. amžiaus sunkių smurtinių, sek-
sualinės prievartos ar virtualiojoje erdvėje prieš vaikus 
padaromų nusikaltimų aukos ir liudytojai, taip pat spe-
cifinių sutrikimų, protinę ar kitokias sunkias negalias 
(autizmą, dauno sindromą ir kt.) turintys suaugusieji.

Vaiko name vyksta ne tik teisinės vaikų apklausos, 
bet ir teikiamos kitos būtinos paslaugos: medicinines 
apžiūras atlieka medikai, pagalbą teikia psichologai, 
psichoterapeutai ir kt. Taigi čia taip pat teikiama pa-
galba nepilnamečiams ir jų šeimoms, specifinių sutri-
kimų turintiems vaikams. Kompleksinis šių paslaugų 
organizavimas padeda efektyviai vykdyti vaikų teisines 
apklausas, pasiekti gerų jų rezultatų ir apsaugoti vaikus 
nuo antrinio traumuojamojo poveikio. 

Kur vykdomos apklausos?  
Kokio amžiaus ir kokių įvykių aukos bei liudytojai apklausiami specialioje aplinkoje?

Lietuva Norvegija

Lietuvoje tiriant su vaikais susijusius nusikalstamus 
įvykius bendradarbiaujama su policija, prokuratūra, 
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialis-
tais bei kitomis su vaiko priežiūra, ugdymu ir gydymu 
susijusiomis įstaigomis. 

Mūsų šalyje svarbus tarpinstitucinis bendradarbia-
vimas ruošiantis vaiko apklausai. Prieš apklausdami 
vaikus mes, teismo psichologai, paprastai bendraujame 
su teisininkais, aptariame vaiko, kurį ketiname apklaus-
ti, psichologinę būseną, numatome aktualius klausi-
mus, kuriame bendrą apklausos strategiją. Šitaip siekia-
me užtikrinti būsimų pokalbių su jaunaisiais liudytojais 
kokybę ir išvengti įvairių netikėtumų bei pakartotinių 
apklausų. 

Domėdamasi Norvegijos vaikų apklausomis pa-
stebėjau, kad šioje šalyje visų sričių specialistai, teisi-
ninkai, vaiko artimieji deda visas pastangas, kad vaiko 
apklausa įvyktų tinkamai. 

Prokurorai, policijos pareigūnai ir kiti specialistai 
iki numatytos vaiko apklausos organizuoja vaizdo kon-
ferencijas, susitikimus, planuoja apklausą. Tai viena iš 
teisinės vaiko apklausos dalių, kuriai čia skiriama ypač 
daug dėmesio ir laiko. 

Beje, glaudų ilgalaikį institucijų bendradarbiavimą 
rodo ir tai, kad Vaiko namas yra teisėsaugos, sveikatos 
apsaugos, socialinės vaiko apsaugos ir švietimo institu-
cijų įkurta organizacija. 

Kaip teisėsaugos institucijos bendradarbiauja apklausdamos vaikus?

Vaiko apklausą galima suskirstyti į šiuos pagrindi-
nius etapus: vaiko prisistatymą; laisvo pasakojimo eta-
pą, kai vaikas pateikia savo įvykio versiją; tikslinamųjų 
klausimų, kuriuos per psichologą užduoda teisininkai, 
kiti dalyviai, klausimų etapą. Apklausa dažniausiai atlie-
kama be pertraukų vaikui bendraujant su psichologu, 
kuris per ausinę girdi ir apklausiamajam perteikia kitų 
teismo proceso dalyvių, pokalbį stebinčių nuotoliniu 
būdu, klausimus. Vėliau rašomas apklausos protokolas 
bei parengiamas apklausos vaizdo ir garso įrašas, kuris 
kaip svarbus vaiko liudijimas keliauja į teismą. Galime 
pasidžiaugti, jog Lietuvos ir Norvegijos specialistų 
vykdomos teisinės vaikų apklausos yra panašios tiek 

Norvegijoje apklausos vykdomos panašiai, tačiau 
taikomas tam tikrų sesijų principas: vieną apklausą 
sudaro 3–4 sesijos po 30 min., tarp kurių daromos 
pertraukos. Per jas vaikas ilsisi, žaidžia laukiamajame 
kambaryje su jį atlydėjusiais tėvais, globėjais, darželio 
ar mokyklos atstovais, o apklausėjas kitoje patalpoje 
su specialistais aptaria galimus klausimus vaikui ir kitą 
apklausos etapą. Specialistai (psichologai, medikai, tei-
sininkai ir kt.) apklausėjui teikia pasiūlymus, kaip tin-
kamai bendrauti su mažuoju liudytoju, stebi jo būseną 
ir emocijas.

Priešingai nei Lietuvoje, apklausėjas savarankiš-
kai bendrauja su vaiku, t. y. be ausinių, sujungtų su 

Kokia apklausos eiga?
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metodiškai, tiek procesiškai: abiejose šalyse siekiama 
apsaugoti vaiką nuo antrinio traumavimo, padėti teisi-
ninkams surinkti visą reikiamą informaciją apie įvykį. 
Panašiais metodais dirba ir abiejų šalių specialistai, ap-
klausiantys vaikus. 

teisininkais, kurie drauge su kitais proceso dalyviais 
kitoje patalpoje dalyvauja apklausoje nuotoliniu būdu 
monitoriuose stebėdami vaiko ir apklausėjo pokalbį. 
Apklausos laikas neribojamas, vaikui duodama daugiau 
laisvės bendrauti taip, kaip jam priimtina, o tai, manau, 
lemia ir gerą vaiko savijautą, ir kokybiškus apklausų 
rezultatus.

Lietuva Norvegija

Ir Lietuvoje, ir Norvegijoje naudojamos panašios 
apklausos priemonės. Abiejų šalių apklausose naudo-
jami balti popieriaus lapai, kuriuose vaikas gali detaliai 
nupiešti įvykio vietą, žmonių ar kitų objektų išsidėsty-
mą, taip pat schemiški žmogaus paveikslėliai, kuriuose 
mažasis liudytojas gali tiksliai nurodyti sužalotą kūno 
vietą. Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje jau seniai atsi-
sakyta apklausose naudoti anatomines lėles, kurios yra 
nepatikimos, skatina vaikučius fantazuoti, o tai iškrei-
pia parodymų patikimumą.

Analizuodama Norvegijos apklausėjų darbą vis dėl-
to pastebėjau, kad čia apklausose daug dėmesio skiria-
ma vaiko jausmams, savijautai prieš ir po įvykio, pvz., 
aiškinantis nuotaikas naudojamos specialios priemo-
nės – jausmų pagalvėlės (paveikslėliai) su veido išraiš-
komis. Norvegijos specialistai taip pat naudoja medi-
cinos ekspertizių metu padarytas nuotraukas, kuriose 
užfiksuoti tam tikri kūno sužalojimai. Į jas žiūrėdamas 
vaikas gali geriau atgaminti įvykį bei parodyti tam ti-
kras detales, jas paaiškinti. 

Kokios priemonės naudojamos apklausų metu?

Abiejose šalyse stengiamasi vaikus išsamiai ir koky-
biškai apklausti vieną kartą ir šitaip išvengti pakartoti-
nių apklausų bei antrinio traumavimo. Deja, Lietuvoje 
neretai to padaryti nepavyksta, nes jaunasis liudytojas 
apklausiamas policijoje, o tik po to organizuojama de-
talesnė vaiko apklausa su psichologu ir ikiteisminio ty-
rimo teisėju. 

Norvegijoje nepilnametis vaikas apklausiamas vie-
ną kartą. Vaikas gali būti pakartotinai apklausiamas tik 
Vaiko name ir tik esant būtinybei, pvz., kai paaiškėja 
naujos svarbios įvykio aplinkybės ar pan. Pakartotinėje 
apklausoje nekalbama apie jau užfiksuotus faktus, už-
duodami tik aktualūs nauji klausimai. Taip mažieji ap-
saugomi nuo dar kartą patiriamų neigiamų išgyvenimų.

Kiek kartų ikiteisminio ir teisminio tyrimo metu paprastai apklausiami vaikai?

Manau, kad galėtume pasimokyti geriau įsiklausyti į vaikus, jų emocijas, daugiau dėmesio skirti darbo su vaikais 
sąlygoms bei jaunųjų liudytojų apklausėjų kvalifikacijai. Derėtų pasvarstyti apie galimybę neleisti vaikų apklausose 
dalyvauti įtariamiesiems. Norvegijoje nuo 2015 m. vaiko apklausoje gali dalyvauti tik įtariamojo advokatas, per kurį 
užduodami klausimai. Šitaip vaikas apsaugomas nuo itin stipraus antrinio traumuojamojo poveikio bei susitikimo 
su skriaudėju.

Grįždama prie jau aptartų dalykų pabrėžčiau, kad dėl Vaiko name taikomo vieno stogo paslaugų principo, kai 
nukentėjusių vaikų medicininė apžiūra po įvykio, teisinės apklausos ir kitos paslaugos teikiamos vienoje vietoje, 
užtikrinama ne tik aukšta apklausų kokybė, bet ir gera net ir turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų vaikų savijauta. 

Mano nuomone, didelės investicijos į Norvegijos vaikų apklausėjų kvalifikaciją atsiperka. Šie specialistai turi 
galimybę specializuotis ir dirbti su tam tikromis tikslinėmis grupėmis: su sutrikusios raidos ir intelekto vaikais bei 
neįgaliaisiais ar psichikos sutrikimų turinčiais suaugusiaisiais dirba vieni apklausėjai, ikimokyklinio amžiaus vaikus 
apklausia kiti ir t. t. Tai leidžia specializuotis, gilinti savo kompetenciją vienoje srityje ir pasiekti puikių apklausų 
rezultatų, tinkamai saugoti vaikus nuo papildomo traumuojamojo patyrimo.

Stažuotė organizuota pagal Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos „Efektyvumas, kokybė 
ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant 
saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

Ko galėtume pasimokyti iš Norvegijos specialistų?
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KOMENTARAS

Nerijus Ogintas
Panevėžio apygardos teismo psichologas

Psichologo galimybės atliekant apklausą užmegzti kontaktą, kurio metu atsiranda vaiką išsipasakoti skatinantis 
ryšys, kartais būna labai ribotos. Dažnai vaikai labai miglotai įsivaizduoja apklausos teisme procedūrą, o pasakojimą 
apie tai, kas jiems nutiko, jie vertina kaip kažko blogo kitam žmogui darymą, skundimą ar pan., jaučiasi patys kalti 
dėl įvairių įvykių, ypač jei tai susiję su seksualine prievarta. Be to, mokykloje, policijoje ar kitoje institucijoje kalbin-
tas, vėliau dar ir teismo psichologo apklausiamas vaikas užmiršta svarbias aplinkybes ar tiesiog nebesupranta, kodėl 
turėtų viską vėl kartoti.

Kartais pas psichologą į teismą vaikas atvyksta netinkamai parengtas, pvz., jam ne tik nepranešama, kad bus 
susitikimas, kurio metu turės papasakoti visą tiesą apie tai, kas nutiko, bet dar ir pasakoma, kad dabar važiuos į 
parduotuvę. Tik vėliau vaikas pamato, kad iš tikrųjų jį atvežė į kažkokią apklausą teisme. Tuomet vaikas išsigąsta, 
supyksta ir tiesiog nebebendrauja su psichologu.

Kartais vaikui prasitarus, kad jam kažkas nutiko (pvz., mamos sugyventinis jį nepadoriai lietė), apie tai išgirdęs 
specialistas praneša vaiko mamai, kuri ima ginti savo draugą, pykti ant vaiko (kodėl šis prisigalvoja tokių nesąmo-
nių?). Tuomet į apklausą atėjęs vaikas bijo nuliūdinti mamą. 

Tokie pavyzdžiai parodo, koks svarbus su vaiko apklausomis susijusių institucijų bendradarbiavimas ir aiškūs 
procesiniai veiksmai dar iki apklausos: kas vienų institucijų turi būti pranešama kitoms, ką vaikui turėtų pasakyti jį į 
apklausą išlydintis žmogus (t. y. kaip vaiką tinkamai parengti apklausai), kas turi vaikui pranešti apie apklausą ir pan. 
Šie momentai svarbūs siekiant, kad vaiko apklausos metu būtų surinkta kuo patikimesnė informacija ir nereikėtų 
jos kartoti.

Vaiko apklausos kambarys Lietuvoje Vaiko apklausos kambarys Norvegijoje



21

PPasidomėti naujovėmis ir apsikeisti šalių patirtimi 
į Azerbaidžaną buvo pakviesti Klaipėdos miesto apy-
linkės teismo atstovai. Atkurtosios Nepriklausomybės 
laikais tai pirmasis Lietuvos teismų sistemos atstovų 
lankymasis Azerbaidžano teismuose. 

MODERNIZUOJAMA TEISMŲ SISTEMA

Žlugus Sovietų Sąjungai Azerbaidžanas tapo lais-
vas 1991 m. Tačiau demokratinių permainų tempai 
čia lėti – šalies veidą vis dar niokoja korupcija, su-
varžytos žmogaus teisės ir ribojama žiniasklaidos lais-
vė. „Transparency International“ šiemet paskelbtais 
2015 m. tyrimo duomenimis, Azerbaidžanas pagal 
korupciją prilygsta Rusijai. Jos abi užima 119 vietą iš 
168 tirtų valstybių. Lietuva – 32 vietoje.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko 
patarėja Aira Štrimaitienė pasakojo, kad, nepaisydama 
lėto demokratijos vystymosi, Azerbaidžano valdžia 
stengiasi ištraukti šalį iš sovietinio šešėlio ir parody-
ti pasauliui, jog yra demokratiška Europos valstybė. 
Azerbaidžano teismų sistemoje itin didelis dėmesys 

skiriamas kovai su korupcija ir teismų nepriklauso-
mumui stiprinti. Imtos kurti aktyviai veikiančios teis-
mų savivaldos institucijos. Sukurta ir įdiegta elektro-
ninė informacinė teismų sistema AZEMIS, kurios  
tikslas – užtikrinti teisminio proceso skaidrumą. 
Patvirtintas teismų pastatų įrengimo standartas, pagal 
kurį teismo pastatas suskirstytas į dvi zonas – admi-
nistracinę ir viešą. Šitaip siekiama užkirsti kelią tiesio-
giniam proceso dalyvių ir bylą nagrinėjančio teisėjo 
kontaktui.

Reformuojant teismų sistemą, statomi nauji teis-
mų pastatai, optimizuojamas darbuotojų skaičius. 
Šalis teismų sistemai modernizuoti gavo finansinę 
paramą iš Pasaulio banko, kuris griežtai kontroliuoja 
paramos įsisavinimą, viešųjų pirkimų skaidrumą. 

Besikeičiant teismų sistemai, imta rinkti naujus 
teisėjus. „Pagal naujuosius reikalavimus pretenduoti 

Živilė Radytė 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene 

Azerbaidžanas – viena pirmųjų valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika užmezgė de facto tarp-
valstybinius santykius. Naftos ir dujų turtingas Azerbaidžanas sparčiai auga ir modernėja. Taip pat mo-
dernėja ir čionykščiai teismai – statomi nauji pastatai, diegiamos inovatyvios informacinės technologi-
jos, atnaujinama teismų sistema.
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Azerbaidžano teismų sistemos 
reforma: didžiulės ambicijos ir 
spartus šuolis į modernumą

Nepaisydama lėto demokratijos vystymosi, 
Azerbaidžano valdžia stengiasi ištraukti šalį iš 
sovietinio šešėlio ir parodyti pasauliui, jog yra 
demokratiška Europos valstybė.
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į teisėjus gali ne jaunesni nei trisdešimties metų as-
menys, turintys ne mažesnį nei penkerių metų teisi-
nio darbo stažą. Teisėjai, įveikę atranką, iš pradžių 
skiriami penkeriems metams. Po to, įvertinus jų dar-
bą, įgaliojimai pratęsiami iki šešiasdešimt penkerių 
metų arba net iki septyniasdešimties“, – pasakojo 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo administracijos 
sekretorė Eglė Baužienė. 

Pasak E. Baužienės, prasidėjus teismų reformai 
visi tuo metu dirbę teisėjai privalėjo iš naujo įveikti at-
rankos ir žinių patikrinimo procedūras, todėl dalis jų 
neteko darbo. Po atestacijų teisėjų korpusas atsinau-
jino šešiasdešimčia procentų. Dabar Azerbaidžane, 
turinčiame daugiau nei devynis milijonus gyventojų, 
dirba apie šešis šimtus teisėjų. 

AZEMIS – FUNKCIONALI INFORMACINĖ 
SISTEMA

Modernizuotuose Azerbaidžano teismuose veikia 
teismų informacinė sistema AZEMIS, kurioje saugo-
mi elektroniniai teismo posėdžių protokolai, dirbama 
su elektroniniais dokumentais, teikiamos elektroninės 
teismo paslaugos, panašios į Lietuvoje veikiančios 
sistemos e.teismas.lt. Informacinėje sistemoje įdiegta 
daug patogių automatizuotų įrankių, pavyzdžiui, už-
klausos į migracijos įstaigą, įtariamųjų, kaltinamųjų 
ir nuteistųjų ar administracinių teisės pažeidimų re-
gistrus. Sistema gauna duomenis apie asmens nekil-
nojamąjį turtą, darbą ir dar daug kitos informacijos, 
reikalingos nagrinėjant bylą. 

„Atsakymą teisėjas gauna automatizuotai ir iš kar-
to, tam nereikalingas žmogus. Pati sistema atrenka 
duomenis ir suformuoja ataskaitą pagal konkrečią 
užklausą. Tai labai palengvina darbą ir spartina teis-
mo procesą – nereikia laukti, kol kitos įstaigos dar-
buotojas parengs atsakymą. Taip teisėjas gali gauti 
reikiamą informaciją tiesiog posėdžio metu“, – sakė 
A. Štrimaitienė.

Anot teismo pirmininko patarėjos, sistema leidžia 
šaukimus į teismo posėdį išsiųsti į visus bylos dalyvių 
turimus telefono numerius, kurie sistemoje automa-
tiškai sugeneruojami įrašius asmenį kaip proceso šalį. 

Nors Azerbaidžane elektroninės bylos dubliuoja-
mos su popierinėmis ir visi bylos dokumentai spaus-
dinami, procesinius sprendimus galima pasirašyti 
mobiliuoju elektroniniu parašu tiesiog mobiliajame 
telefone.

Pagal teismų sistemos modernizavimo projektą 
visi teismai sujungiami į bendrą internetinį tinklą. 
Skirtos didelės lėšos pagrindiniam teismų sistemos 

mobiliajam serveriui diegti, jame nuomojama vieta 
kitoms valstybinėms institucijoms. Samdomi tarptau-
tiniai konsultantai darbuotojams apmokyti. 

TEISMŲ PASTATAMS – VIENODI 
STANDARTAI

Azerbaidžane visi teismų pastatai statomi pagal 
patvirtintą teismų įrengimo standartą. Jis kas kelerius 
metus atnaujinamas atsižvelgiant į to meto naujausias 
technologijas. Teismų įrengimo standarte nustatyti 
bendri reikalavimai teismų pastatams, jų funkciona-
lumui, informacinių technologijų įrangai, posėdžių 
salėms, mokymams, susirinkimams ir konferencijoms 
skirtoms patalpoms, taip pat kabinetų skaičiui ir jų 
įrengimui.

„Visiems teisėjams, sekretoriams, raštinės ir ki-
tiems darbuotojams pagal pareigas vienodai įrengia-
mi kabinetai, skiriama atitinkama technika, kuri pa-
tvirtinta teismų įrengimo standarte. Po kelerių metų 
ta technika morališkai pasensta, atsiranda naujesnių 
kompiuterių, geresnių telefonų, spausdintuvų. Tada 
teismų įrengimo standartas atnaujinamas, pakei-
čiant ten nurodytus technikos modelius modernes-
niais“, – pasakojo teismo administracijos sekretorė  
E. Baužienė.

„Visai neseniai imti kurti teismų kompleksai – 
viename komplekse įkurdinami keli teismai su ben-
dru įėjimo kontrolės postu. Tų teismų darbuotojai 
dalijasi viena mokymų, konferencijų ir susirinkimų 
sale, kavine, biblioteka bei kitomis patalpomis. Šitaip 
sutaupoma lėšų ne tik įrengiant patalpas, bet ir nau-
dojant apsaugos techniką. Be abejo, reikia ir mažiau 
darbuotojų“, – aiškino teismo pirmininko patarėja 
A. Štrimaitienė.

Tik 2015 m. spalį pradėjusiame veikti Sabunchu 
teismų komplekse įrengta konferencijų salė, kurioje 
sumontuota įranga leidžia teisėjams ir teismo dar-
buotojams tiesiogiai stebėti Teisingumo ministerijoje 
vykstančius posėdžius, taip pat Aukščiausiojo Teismo 
plenarinius posėdžius.

Visi teismai pritaikyti neįgaliesiems – įrengti  
specialūs pakėlimai prie pastato įėjimų, o piliečiams 
skirtose zonose specialiai tam skirtomis grindų ply-
telėmis nurodytos juostos, kurios padeda regėjimo 
negalią turintiems žmonėms orientuotis aplinkoje. 
Taip pat Brailio raštu pažymėtos ant kabinetų durų 
esančios lentelės. 

Teismuose įrengtas automatas reikiamiems mo-
kėjimams atlikti, pavyzdžiui, galima sumokėti teismo 
paskirtas baudas.

Archyvuose, esančiuose teismų rūsiuose, įrengta 
gesinimo sistema dujomis. „Išgirdę gaisro pavojaus 
signalą, žmonės per tam tikrą laiką turi išeiti iš pa-
talpos. Tada automatiškai užsandarinamos durys, kad 
į patalpas nepatektų oro. Naudojant specialias dujas 
iš patalpos išgarinamas visas deguonis, todėl ugnis 

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT

Azerbaidžano teismų sistemoje itin didelis 
dėmesys skiriamas kovai su korupcija ir teismų 
nepriklausomumui stiprinti.

22



23

nustoja degti. Gesinimo sistemos neužpila patalpos 
vandeniu, todėl nesugadinami ten esantys doku-
mentai“, – kalbėjo teismo administracijos sekretorė 
E. Baužienė.

SAUGUMAS – DIDŽIAUSIAS PRIORITETAS

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja 
Audronė Gaižutienė pabrėžė, kad Azerbaidžano 
teismuose itin didelis dėmesys skiriamas saugumui. 
Teismo zona, kurioje lankosi piliečiai (dokumentų 
priėmimas ir išdavimas, susipažinimas su bylomis, 
atskiras teismo pirmininko ar konsultanto priėmimo 
kambarys ir teismo posėdžių salės), atskirta nuo zo-
nos, kurioje dirba teismo darbuotojai – čia piliečiams 
negalima eiti. 

Teismuose įrengta įėjimo kontrolė – metalo de-
tektoriumi tikrinami ateinantys žmonės, skenuojami 
jų daiktai. Yra ir kraštutinių priemonių – į teismo pas-
tatą neleidžiama neštis mobiliojo telefono, tam įreng-
tos saugyklos prieš įėjimo punktą. Apsaugą teisme 
užtikrina ne tik apsaugos darbuotojas (policininkas), 
bet ir teismo pastate įsikūrę teismo antstoliai, kurie 
taip pat atsakingi už tvarką teisme.

„Tiesa, ne tik teismo klientai turi pereiti tam tikrą 
kontrolės zoną, bet ir teismo darbuotojai – jie atėję į 

darbą gali patekti tik pasižymėję darbuotojo kortelę. 
Netgi darbuotojų įėjimas filmuojamas siekiant užti-
krinti darbo drausmę. Visų teisme esančių kamerų 
vaizdas ne tik įrašomas, bet ir esamuoju laiku vaizdą 
gali matyti teismo pirmininkas savo kabinete“, – pa-
sakojo A. Gaižutienė.

Teismo rūsyje įrengta areštinė, į kurią atskiru įva-
žiavimu atvežami konvojuojami asmenys. Šiuos as-
menis prižiūrintis pareigūnas yra visiškai atskirtoje 
patalpoje, iš kurios valdo areštinės durų atidarymo 
sistemą. Areštinėje taip pat įrengtos patalpos, skirtos 
konvojuojamų asmenų ir jų atstovų susitikimams. Iš 
areštinės atskirais laiptais konvojuojami asmenys pa-
lydimi tiesiai į posėdžių salę. 

Matyt, ne tik dėl saugumo į lietuvių aplankytą-
jį prabanga ir didybe pasižyminčio Azerbaidžano 
Aukščiausiąjį Teismą patekti gali ne kiekvienas – eks-
kursijos ar atvirų durų dienos čia iš viso nerengiamos. 
Piliečiams, kurie nėra bylų, nagrinėjamų šiame teisme, 
šalys, patekti į teismą neįmanoma. 

„Apskritai šioje šalyje aiškiai formuojamas didin-
gos teismų sistemos įvaizdis. Azerbaidžano teismų 
sistema, priešingai nei, tarkime, Norvegijos, nesuka 
atvirumo keliu. Saugodami tam tikrą teismo didybę, 
teisėjų sprendimo neginčytinumą, Azerbaidžano teis-
mai deklaruoja saugantys ir bylos dalyvių garbę bei 
asmeninį jų gyvenimą. Šioje šalyje ypač saugomas 
šeimų privatumas“, – įspūdžiais dalijosi Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduoto-
ja, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas, Zita 
Romanovaitė.
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Piliečiams, kurie nėra bylų, nagrinėjamų 
Azerbaidžano teisme, šalys, patekti į teismą 
neįmanoma. 

Narimanovo apylinkės teismo teisėja Kamala Amirkhanova, Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja, laikinai einanti pirmininko 
pareigas, Zita Romanovaitė, Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, Yasamalio teismo pirmininkas Aladinas Jafarovas, Yasamalio 
apylinkės teismo teisėjas dr. Raminas Gurbanovas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo administracijos sekretorė Eglė Baužienė, Klaipėdos miesto 
apylinkės teismo pirmininko patarėja Aira Štrimaitienė, Narimanovo apylinkės teismo pirmininkas Tofigas Pashayevas
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Šimtametės 
teisėjo  
P. Bugailiškio 
mintys 
aktualios ir 
šiandien

Pasitikėjimas teismais, teisėjų gebėjimas atsispirti politinei ir socialinei įtakai, etika, drausmė, pagarba 
teisingumui – nuolat teismų bendruomenės ir plačiosios visuomenės diskusijose pasirodančios aktualios 
temos, kuriomis jau prieš šimtą metų kalbėjo vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos teisėjų Peliksas 
Bugailiškis. Artėjant nepriklausomos Lietuvos teismų šimtmečiui kviečiame prisiminti P. Bugailiškio 
kalboje 1928 m. minint teismų atkūrimo dešimtmetį išsakytas mintis ir jas lėmusias aplinkybes.

Straipsnių ciklas artėjančiam nepriklausomų Lietuvos 
Respublikos teismų įsteigimo šimtmečiui paminėti

Alfredas Vilbikas
Šiaulių apygardos teismo teisėjas, teismų istorijos entuziastas

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

BIOGRAFIJA

Teisininkas, vienas pirmųjų nepriklausomos Lietuvos teisėjų, daugelio kultūros draugijų steigėjas ir vadovas, kultūros žurnalų 
(„Sietynas“, „Kultūra“) redaktorius, žurnalistas, kraštotyrininkas Peliksas Bugailiškis gimė 1883 m. gruodžio 3 d. Panevėžio apskrityje. Nuo 
1915 m. dirbo Šiauliuose. Čia ne tik teisėjavo (1918–1922 m. dirbo Šiaulių taikos teisėju, 1922–1944 m. apygardos teismo teisėju, Vilniaus 
ir Šiaulių apygardos teismo pirmininku), bet ir kurį laiką dirbo Šiaulių apskrities tarybos pirmininku, ėjo Vyriausiosios tardymo komisijos 
(tyrė didelio masto baudžiamąsias bylas), Vyriausybinės komisijos nario (dalyvavo nustatant 
Lietuvos ir Latvijos sieną) ir kitas svarbias pareigas. 1927 m. įsteigė Šiaulių kraštotyros draugiją 
ir „Aušros“ muziejų, vėliau tapusį žymiausiu kraštotyros muziejumi Lietuvoje.

P. Bugailiškis buvo tvirtos moralės, teisingumo jausmu vadovavęsis žmogus. Spręsdamas 
jam tekusias politines bylas, sugriovė prokuratūros praktiką, kuri kaltinimui įrodyti naudojo 
vien žvalgybos agentų pranešimus, o ne konkrečius liudytojų parodymus. Teisėjaudamas 
nešykštėdavo kritikos savo kolegoms, nuolat primindavo, parodydavo teisininkų bendruomenei 
jos ydas ir skatindavo spręsti kylančias problemas. Už įvairiais pasisakymais ir veiksmais reikštą 
nuomonę buvo kritikuotas tautininkų, teistas dėl „Šiaulių metraštyje“ keliais žodžiais aprašytų 
1919–1920 m. įvykių (nors, pasak P. Bugailiškio, juos aprašydamas labai sąmoningai ir sąžiningai 
stengėsi išlaikyti istorinį objektyvumą). Pastarasis rašinys 1953 m. jam lėmė tarybinio teismo 
paskirtą penkerių metų sunkiųjų darbų kalėjimo bausmę, kuri dėl amnestijos vis tik nebuvo 
įvykdyta. 

P. Bugailiškis mirė 1965 m. spalio 27 d., palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

LIETUVOS TEISMŲ 
ĮSTEIGIMO ŠIMTMETIS TEISMAI.LT
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„Visi mes privalome būti teisės ir teisėtumo 
sargyboje ir ginti savo justicijos garbę ir teises. 
Teisingumo darbe negali būti pakenčiamas są-
moningas iš teisininkų pusės konfliktas su teise, 
vis viena koks ir kuriais sumetimais bei tikslais 
jis būtų daromas.“

Taip P. Bugailiškis kalbėjo suprasdamas, kad kurian-
tis Lietuvos valstybei reikėjo kurti ir teismų sistemą, 
diegti teisingumo suvokimą tiek kalbomis, tiek dar-
bais. 1918–1919 m. trūko teisėjo pareigas eiti tinka-
mo išsilavinimo žmonių, vienam asmeniui tekdavo 
eiti dvejas (taikos teisėjo ir teismo tardytojo) pareigas. 
Esant sunkioms ekonominėms gyvenimo sąlygoms, 
teisingumo vykdymas neretai būdavo ne vienintelis 
darbas – nebuvo galima pragyventi iš teisėjo atlygini-
mo, todėl iki 1924 m. teisingumo ministro draudimo 
beveik visi teismo teisėjai turėjo papildomų uždarbių: 
daugiausia dirbo juriskonsultais privačiuose bankuose 
arba valdžios įstaigose ir gaudavo atlyginimą už dvi 
tarnybos vietas. Nors ir negalį pasigirti turtais, teismo 
darbuotojai kas mėnesį privalėdavo tėvynės gynimo 
reikalams paaukoti 5 proc. savo algos, rinkti aukas iš 
savo artimųjų ir pažįstamų. Tik praėjus daugiau kaip 
dešimtmečiui teismai pradėjo normaliai funkcionuoti, 
atsirado daugiau kvalifikuotų teisininkų, formavosi pa-
garba teisingumui, jo vykdymas suvoktas kaip garbin-
gas darbas.

„Temidės Rūmuose ne vieta žmonėms, kurių 
sąmonę nustelbia pašaliniai motyvai prieš teisės 
imperatyvus; ne vieta ir tiems, kurie vaduojasi ne 
savo teisine sąžine, bet tų ar kitų visuomeninių 
grupių nusistatymu ar direktyvomis, kurie dau-
giau gimę yra gaudyti stipresnių visuomeninių 
bei politinių vėjų kryptį ar pataikauti įtakingųjų 
asmenų norams, negu žiūrėti į įstatymų lentą.“

P. Bugailiškis pabrėžė vadovavimosi įstatymu ir 
savo sąžine svarbą teisėjo darbe, nes jau tais laikais 
pasitaikydavo įvairių bylų neišnagrinėjimo, vilkini-
mo atvejų. Pavyzdžiui, baudžiamoji byla, iškelta ke-
liems asmenims dėl arklių vagystės, pradėta nagrinėti  
1920 m. Kauno apygardos teisme, o baigta 1924 m. 
Šiaulių apygardos teisme. Bylos neretai buvo spren-
džiamos skubotai ir iki galo neišsiaiškinant visų įro-
dymų. Posėdžiai vykdavo net 6 valandas, per kurias 
būdavo išsprendžiama 15 ir daugiau bylų. Pasak P. 
Bugailiškio ir pirmojo teisingumo ministro P. Leono, 
nesprendžiamos, užsigulėjusios bylos, laiku nenu-
bausti nusikaltėliai didino nusikalstamumą ir kėlė 
visuomenės nepasitenkinimo bei nepasitikėjimo teis-
mais lygį. Pastebėjus šią problemą, ji buvo išspręsta 
iki 1928 m.: per metus neišsprendžiamų bylų skaičius 
sumažėjo net 3 kartus.

Susirūpinimą dėl sąžiningumo rodė ir anuomet 
teisėjams keltos bylos už dokumentų klastojimą, 
taip pat drausminės bylos, pasitaikė teisėjų perkėli-
mo atvejų (pvz., Šiaulių teisėjas už šališkumą vienoje 
byloje perkeltas dirbti į Rietavą), teisėjams tekdavo 
rašyti pasiaiškinimus (pvz., dėl ne laiku pradėto posė-
džio). Naujasis 1933 m. Teismų santvarkos įstatymas 
įtvirtino teisėjų nepriklausomumo principą, taip pat 
aukštus reikalavimus norintiesiems tapti teisėjais: jie 
turėjo turėti autoritetą, pasitikėjimą, reikiamas mora-
lines savybes, būti profesionalai.

„Ta didžiai įvertinamoji teismo valdžios 
reikšmė ir jos organų išimtinė padėtis iš savo 
pusės įpareigoja teisingumo darbuotojus būti 
savo pašaukimo ir pareigų aukštumoje, neužvilti 
ir pateisinti valstybės ir visuomenės teikiamąjį 
jiems pasitikėjimą ir plačias prerogatyvas.“

Pasitikėjimo teismais problemos sprendimo buvo 
ieškoma ne tik sprendžiant bylų vilkinimo klausimą. 
Jau 1918 m. teisingumo ministras P. Leonas viename 
savo aplinkraščių rašė, kad siekiant visuomenės pasi-
tenkinimo teismų darbu sprendimai turėtų būti rašo-
mi aiškiai, glaustai ir bylų šalis pasiekti kaip įmanoma 
greičiau. Kitas teisingumo ministras L. Noreika taip 
pat minėjo, kad, gavęs nepakankamai įrodymų, tu-
rėtų pats mėginti išsiaiškinti teisybę, priimti teisingą 
sprendimą byloje ir šitaip mažinti per klaidą į laisvę 
paleidžiamųjų skaičių.

„Tikras teisininkas <...> neprivalo niekuo-
met užmiršti, kad Temidė tik užrištomis akimis 
sprendžia, gi teisininkas, būdamas tų ar kitų 
vėjų fliugeriu, ne tik nustoja jai tarnauti, bet ir 
padaro žalos teisingumo darbui, iškreipdamas 
jo tiesiąją vagą, griaudamas pasitikėjimą.“

Jau 1918 m. Laikinojoje Konstitucijoje kons-
tatuota, kad visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą, 
t. y. Temidė visų likimus turinti spręsti aklai. Pagal 
Baudžiamąjį statutą bajorai jokių privilegijų neturė-
jo, tad ir bausmė už vagystę jiems galėjo būti tokia 
pat, kaip ir kiekvienam vagiui, paskirta net ir žemiau-
sios grandies teismo. Visi nuteistieji nepriklausomai 
nuo luomo galėjo būti laikomi toje pačioje vietoje. 
Nubaustieji mirties bausme, sunkiųjų darbų kalėjimu, 
taip pat paprastuoju kalėjimu netekdavo garbės titu-
lų, laipsnių, ordinų, pensijų, bažnyčios ir visuomeni-
nių pareigų. Taikos teisėjo P. Bugailiškio teisėjavimo 
laiku buvo nemaža aukštesniems pareigūnams iškeltų 
baudžiamųjų bylų už valstybinio turto pasisavinimą, 
kyšių ėmimą ir kitokius nesąžiningus veiksmus atlie-
kant savo pareigas.

Teisėjas tarpukario Lietuvoje buvo nukentėjusiojo 

Teisingumo kūrybai neužtenka vien biuro-
kratinio tiesioginių pareigų ėjimo. Kūrybos re-
zultatai pareina nuo aktingo visų teisininkų ko-
lektyvo dalyvavimo savo Rūmų statyboje.

Jau 1918 m. teisingumo ministras P. Leonas 
viename savo aplinkraščių rašė, kad siekiant vi-
suomenės pasitenkinimo teismų darbu spren-
dimai turėtų būti rašomi aiškiai, glaustai ir bylų 
šalis pasiekti kaip įmanoma greičiau. 
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gynėjas. Tuo metu Lietuvoje pasitikėjimas teisėjais 
buvo didelis, nes kuriantis ir augant teismams kar-
tu augo ir visuomenė. Daug mažiau viešoje erdvėje 
buvo kritikuojami jų sprendimai.

„Tik stovėdami virš politinių ir socialinių 
kovų, tam kartui užmiršdami savo asmeninį 
„credo“, mes apsaugosime teismą nuo įtarimų 
ar užmetimų jį esant partiniu ar klasiniu.“

P. Bugailiškis savo teisėjavimo metais matė vietos 
administracijos, kariuomenės, okupantų kišimosi į 
teismo darbą apraiškas (pvz., vieni žmonės į kalėji-
mą būdavo siunčiami be pagrįsto kaltinimo, kiti pa-
leidžiami iš įkalinimo įstaigų pagal valdžios įsakymus 
ir pan.), įtaką teisėjams bandydavę daryti net ir kuni-
gai. Pačiam P. Bugailiškiui teko susidurti su bandy-
mu daryti įtaką sprendimams jo tarėjais paskiriant du 
vykdomųjų komitetų atstovus, tačiau P. Bugailiškiui 
pavyko nepasiduoti jų politinėms užgaidoms.

„Teisingumo kūrybai neužtenka vien biu-
rokratinio tiesioginių pareigų ėjimo. Kūrybos 
rezultatai pareina nuo aktingo visų teisininkų 
kolektyvo dalyvavimo savo Rūmų statyboje; o jų 
vaizdas ir stiprumas pareina ne nuo vienų „in-
žinierių“, bet ir nuo eilinių darbininkų pastan-
gų, apsireiškiančių įvairiausiomis formomis: 
ar teismui kuriant savo sprendimais pagrindus 
naujoms teisės normoms, ar sprendžiant kurį 
svarbų teisės atžvilgiu gyvenimo klausimą, ar or-
ganizuojant bei administruojant teismo įstaigas, 
ar spaudoje, ar su atitinkamomis teisingumo įs-
taigomis dalijantis savo žiniomis bei praktikos 
patyrimais, – jei tik tą ar kitą darbą dirbant neiš-
leidžiamas iš akių vedamasis tikslas – bonum publi-
cum arba, konkrečiai tariant, teisinės santvarkos 
tobulinimas.“

1920 m. gegužės 14 d. Lietuvoje teisingumo mi-
nisterija patvirtino Taikos teismo etatus: taikos teisė-
jo, sekretoriaus, I ir II eilės raštininkų bei tarno. Dėl 
išsilavinusių žmonių stokos sekretoriais ar raštininkais 

dirbti dažnai buvo kviečiami tik rašyti temokantys 
žmonės, be jokio specialaus teismų darbui tinkančio 
išsilavinimo. Todėl teismų raštuose, sprendimuose 
buvo gausu klaidų, raštas būdavo neįskaitomas, o tai 
aukštesnės instancijos teismams vėliau trukdydavo 
greitai ir teisingai išnagrinėti bylas. Ši ne vienam teismui 
opi problema buvo iškelta XX a. ketvirtąjį dešimtmetį. 
To pasekmė – teismų darbuotojams vėliau pradėti kelti 
aukštesni išsilavinimo reikalavimai – suprasta kiekvieno 
teisingumo vykdymo sraigtelio svarba.

„[...] kiekvienam iškrypimui iš teisingumo 
kelio turi būti pastatyta griežta ir stipri atspara, 
jų reiškinius aikštėn kelti privalo kiekvienas tei-
sininkas, ypač turįs reikalo santykiauti su teisi-
nės etikos prasižengėliu.“ 

Anuomet veikė Teisėjų drausmės teismas, kurį 
sudarė pirmininkas (juo buvo Vyriausiojo tribunolo 
(dabartinio Aukščiausiojo Teismo atitikmens) pir-
mininkas) ir keturi  teisėjai, kuriuos kasmet iš savo 
tarpo rinko Vyriausiojo tribunolo visuotinis susirin-
kimas. Gavęs pasiūlymą iškelti teisėjui drausmės bylą, 
teismas arba nutardavo ją iškelti, arba pasiūlymą at-
mesdavo. Teismo posėdžiai buvo nevieši, sprendimai 
neskundžiami, o paskirtos bausmės įrašomos į teisėjo 
tarnybos lapą. Teisėją atleisti galima buvo jam netekus 
Lietuvos pilietybės, paskelbus skolininku ir pan., ne-
buvo reikalaujama teisėjo sutikimo. Teisėjas, neištar-
navęs trejų metų, ilgą laiką nevykdęs pareigų dėl ligos 
arba sulaukęs 65 metų amžiaus, galėjo būti atleistas 
bet kada. Taigi teisininkų, teisėjų etika ir drausmė ir 
prieš šimtmetį buvo suvokta kaip vienas pagrindinių 
teismų veiklos principų. 

P. Bugailiškis jau prieš 100 metų suprato, o šian-
dien telieka pakartoti: teisėje nėra nieko garbingesnio 
ir atsakingesnio už teisėjo darbą. Tačiau užimamos 
pareigos automatiškai neužtikrina garbingo teisėjo 
vardo ir padėties visuomenėje. Jį kiekvienam teisėjui 
reikėjo ir reikia išsikovoti savo darbu, atliekant jį sąži-
ningai, kruopščiai ir nepažeidžiant profesinės etikos.

ĮDOMYBĖS
LOTYNIŠKŲ POSAKIŲ ŽODYNĖLIS 

A priόri
Iš anksto; nepatikrinus faktų; 
nepriklausomai nuo patirties 
(spręsti, daryti išvadą)

Informaciją parengė vertimų biuras „Ars libri“.
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De facto 
Faktiškai; iš tikrųjų

Ad hoc
Konkrečiai situacijai; tik 
šiuo atveju; tik šį kartą

Per se 
Pats savaime

Jus soli 
Žemės teisė (vaikų, gimusių 
tam tikros valstybės teritorijoje, 
pilietybės teisė)

De iure 
Teisiškai; pagal teisę

Lex generalis 
Bendrasis įstatymas
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JJau metus savanoriauji „Jaunimo linijoje“. 
Kodėl? Gal neturi, kur dėti savo laisvalaikio? 

Turiu ir kur, ir su kuo leisti laisvalaikį, tačiau labai 
noriu gyventi tenkindama ne vien savo egoistinius 
įgeidžius. „Jaunimo linija“ mano gyvenime atsira-
do gana sunkiu laikotarpiu – ieškant naujos veiklos, 
kuri būtų ne tik miela širdžiai, bet ir prasminga. Iš 
tikrųjų į šios organizacijos potencialių savanorių at-
ranką užsiregistravau paskui savo vyrą – jis buvo 
šios minties autorius. Kai abu gavome atsakymą, jog 
mums leidžiama mokytis savanoriauti, susėdome ir 
sprendėme, kuriam to labiau reikia, nes abu mokytis 
vienu metu negalėjome – turime namus, sūnų, kitų 
įsipareigojimų. 

Nusprendėme, kad šis klausimas labiau rūpi man, 
todėl iškeliavau į mokslus. Esu nepaprastai dėkinga 
savo vyrui, kad jis tuos gana intensyvius mėnesius ne 
tik pavadavo mane buityje, bet ir sudarė sąlygas užsi-
imti savišvieta kitose srityse.

Tavo darbas labai įtemptas. Ar neužverda 
smegenys po darbo dienos dar bandant „atsipa-
laiduoti“ būtent tokiu būdu – tiesiant ranką kri-
zės ištiktam jaunuoliui?  

Į „Jaunimo liniją“ gali skambinti ne tik  

jaunuoliai – bet kokio amžiaus žmonės. Būna,  
kad skambina ir pensininkai, ir brandūs suaugusieji, ir 
visai nedideli vaikai. Kartais sulaukiama klausimų dėl 
pavadinimo, tačiau iš tiesų organizacija ištiesia ranką 
kiekvienam besikreipiančiam laišku arba skambučiu.

Smegenys neužverda, atvirkščiai – po budėjimo 
jaučiuosi rami, pasitikinti savimi. Ši veikla kaip tik lei-
džia palikti savo darbą darbe – šioje tarnystėje lengvai 
„persijungiu“. Dažniausiai net nejaučiu, kad laisva-
laikiu veikiu kažką dėl kitų – „Jaunimo linija“ tapo 
integralia mano gyvenimo dalimi, ji mane visokerio-
pai praturtina; juk padėdamas sunkumus patiriančiam 
nepažįstamam žmogui gauni neįkainojamos žmogiš-
kos patirties.  Apskritai labai remiu savanorystės idė-
jas, todėl mielai ir pati šioje veikloje dalyvauju.

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Kristina Petrošienė plačiai 
nesireklamuoja, kad savo laisvalaikio valandas leidžia ne taip, kaip visi, o budėdama prie telefono ir 
bandydama padėti gyvenimo sunkumų ištiktiems žmonėms, skambinantiems į „ Jaunimo liniją“. Apie tai, 
kodėl ji tapo savanore, kas tai yra ir ką jai tai duoda, TEISMAI.LT ir kalbina Kristiną, kerinčią aplinkinius 
savo energija ir šypsena.  

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

Savanorė 
Kristina 
klauso...

LAISVALAIKIS2016 m. BIRŽELIS NR. 2

Kristina Petrošienė 

„ Jaunimo linija“ tapo integralia mano gyve-
nimo dalimi, ji mane visokeriopai praturtina; juk 
padėdamas sunkumus patiriančiam nepažįsta-
mam žmogui gauni neįkainojamos žmogiškos 
patirties.
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Ar prisimeni pirmąjį pagalbos skambutį?
Puikiai prisimenu, tačiau kalbėti apie konkretų 

pokalbį negaliu – organizacija skrupulingai saugo at-
siveriančių žmonių privatumą, laikydamasi griežtos 
pokalbių konfidencialumo politikos. Tačiau papasa-
koti, kaip to pokalbio metu jaučiausi, galiu. Teoriškai 
pirmasis pokalbis įvyko dar mokantis, todėl drebėjo 
ne tik rankos ir kojos, bet ir visas vidus. Bijojau paimti 
į rankas telefono ragelį, o dar buvau stebima paty-
rusio savanorio. Tačiau pokalbis įvyko, po jo gavau 
konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, pasiūlymus, ką galima 
daryti kitaip, padrąsinimą, jog klysta ir patyrę savano-
riai, todėl nusiraminau. Kiti tos dienos pokalbiai ėjosi 
sklandžiau. 

Ne prasčiau pamenu ir pirmąjį savarankišką bu-
dėjimą – buvau rami ir laiminga, nes atrodė, kad net 
fiziškai jaučiau šios veiklos prasmę. Sunkią akimirką 
būti išklausytam, priimtam, nenuvertintam, sulaukti 
empatijos ir šilto ryšio reikia kiekvienam iš mūsų, ta-
čiau ne kiekvienas turime tokių artimų žmonių, ku-
riems išdrįstame pasipasakoti.  

Kokie pokalbiai būna patys sudėtingiausi?   
Kartais po pokalbių jaučiuosi pavargusi ar nuliū-

dusi, kadangi išklausius skambintoją ateina suprati-
mas, kaip mūsų šalyje stigmatizuojami tokie reiškiniai, 
kaip depresija, psichikos ligos, kaip sunku gyventi 
žmonėms, kurie visada turi būti stiprūs ir „patogūs“, 
nes taip reikalauja visuomenė, o sutrikę, silpni ar su-
sirgę – atstumiami. Kiek daug žmonių jaučiasi vieniši 
ar atstumti, kiek daug yra baimės atsiverti, pasirodyti 
pažeidžiamiems. 

Be abejo, emociškai sudėtingiausia kalbėtis 
su žmonėmis, kurie galvoja apie savižudybę arba 
paskambina jau susižaloję. Priimdama faktą, jog tai – 
tų žmonių sprendimas, būnu su jais tomis akimirko-
mis ir taip, kaip jiems tuo momentu reikia. Žmogaus 
gyvybė yra didžiulė vertybė, ir savanoris stengiasi pa-
rodyti skambintojui, dėl ko verta gyventi.

Ką pati gauni iš tų pokalbių?
Kartais man atrodo, jog pradėjus savanoriauti pa-

sikeitė mano gyvenimo būdas, t. y. tam tikros nuosta-
tos, vertybės išplito ir į kitas gyvenimo sritis. Pajutau, 
kad geriau suvaldau stresą darbe, tapo lengviau ben-
drauti su konfliktiškai nusiteikusiais ar agresyviais 
žmonėmis, o per tai – suprasti ir padėti. Vienas la-
biausiai mane pakeitusių dalykų – „Jaunimo linijos“ 
savanorių kvalifikacijos kėlimo kursuose išgirsta fra-
zė, kad jeigu žmogus ant tavęs rėkia, tai jis nori ne tau 
pakenkti, o sau padėti.  

Liepos mėnesį 7 Lietuvos teismuose darbą 
pradės savanoriai, pasiruošę padėti nukentėju-
siems, fizinį, psichologinį smurtą patyrusiems ir 
į teismą su nerimu atvykusiems asmenims. Kaip 
vertini šią iniciatyvą? 

Tai puikus ir, manau, laiku vykdomas projektas. 
Pastaraisiais metais daug investuota į teismų sistemos 
atvirumą, sukurta daug pasitikėjimą didinančių įran-
kių, tačiau šis projektas, mano nuomone, bus labai 
realus ir netgi išmatuojamas pokytis, nes sistema pa-
sirūpina tuo, kas svarbiausia – žmogumi.

Vizitas teisme – stresinė, nekasdienė patirtis, to-
dėl pabuvimas kartu su liudytoju ar nukentėjusiuo-
ju tomis minutėmis prieš posėdį, papasakojimas jam 
svarbiausių dalykų apie teismo procesą ar jo organi-
zavimo tvarką, tiesiog išklausymas nerimo, baimės, 
nepasitikėjimo kamuojamo žmogaus, nepalikimas 
vienišo prieš nepažįstamą patirtį yra nuoširdus rūpes-
tis juo. Savanoriai atliks prasmingą darbą; mes turime 
būti jiems be galo dėkingi, kad ne susikoncentruoja į 
asmeninius interesus, o skiria savo laisvalaikį nesava-
naudiškai veiklai.

Mane asmeniškai labai džiugina, kad šalyje, kur 
savanorystė nėra senos, gilios tradicijos dalis, tokia, 
pavadinkime, daugeliui vis dar atrodanti konservatyti 
sistema įsileidžia savanorius į savo koridorius ir sten-
giasi kaip įmanoma geriau pasirūpinti lankytojais. Tai 
leidžia didžiuotis institucija, kurioje dirbame.  

 
Kaip manai, ko labiausiai stinga mūsų 

visuomenei? 
Esame neatsikratę posovietinio įtarumo, kitokio 

saviškio baimės, kaltinimų ir draudimų kultūros, ne-
tolerancijos, teisuoliškumo, nešiojame kaukes net bū-
dami vieni. Kaip sakė Gintaras Beresnevičius, švelnus 
paklaikimas – tipiškai lietuviška būsena. 

Man atrodo, jog mūsų visuomenei šiuo metu la-
biausiai stinga atvirumo, paprastumo, gerumo ir 
savistabos. Save stebėdami geriau suprastume, galė-
tume įvardyti savo jausmus, išmoktume geriau juos 
suvaldyti, neužgniaužti. Šitaip lengviau suprastume 
ir priimtume kitą žmogų – gal tuomet apskritai rei-
kėtų mažiau pagalbos su sunkumais susiduriantiems 
žmonėms? 

Sorenas Kierkegaard‘as sakė, kad niekas nėra taip 
įkalintas ir iš jokio įkalinimo nėra taip neįmanoma iš-
siveržti, kaip iš to, kuriame individas laiko pats save. 
Tad to ir noriu palinkėti mums visiems ir pačiai sau – 
vidinės laisvės. Ne dirbtinės, o tos ramios, paprastos, 
priimančios ir sau atleidžiančios.

Sunkią akimirką būti išklausytam, priimtam, 
nenuvertintam, sulaukti empatijos ir šilto ryšio 
reikia kiekvienam iš mūsų, tačiau ne kiekvienas 
turime tokių artimų žmonių, kuriems išdrįstame 
pasipasakoti.
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