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Kiekvieną sekundę, minutę ar 
valandą kažkur visai šalia mūsų vyks-
ta ar jau įvyko kažkas gero. Jeigu tai 
ir pastebime, didelės reikšmės tam 
nesuteikiame. Jeigu tie geri dalykai 
susiję su mumis pačiais, dažniausiai 
ir pasidžiaugiame tik patys arba labai 
mažame savo artimiausių žmonių 
rate. Garsiai DŽIAUGTIS kažkuo 
geru – kažkaip NEDRĄSU, NEPATO-
GU, NEĮPRASTA.

Taip ir su bylas teismuose 
laimėjusiomis proceso šalimis. 
Kaskart triumfavus teisingumui 
girdime GARSŲ nubaustųjų  

NEPASITENKINIMĄ ir liejamas emo-
cijas sprendimą priėmusio teismo 
neteisingumu. Laimėjusioji šalis lieka 
nuošalyje, tyliai pasidžiaugia sulauku-
si teisingumo ir iš tiesų lieka niekam 
neįdomi. Juk, sutiksite, dėmesį atkrei-
pia tie, kurie rėkia garsiausiai.

Baigiantis seniesiems metams ir 
artėjant naujiesiems, norėtųsi palin-
kėti – daugiau įsiklausymo, dėmesio 
šviesiems ir pozityviems teismų 
veiklos įvykiams. Juk iš esmės teis-
muose kiekvieną sekundę, minutę 
ar valandą paprastai vyksta tik geri 
dalykai – triumfuoja teisingumas.

 

Jaukių ir gražių Jums švenčių!

Irmantas KUZAS
Teismai.LT redaktorius

Apie klientų aptarnavimo kultūrą teismuose ir ką tik 
baigtą slaptojo kliento tyrimą žurnalas Teismai.LT kalbė-
josi su klientų aptarnavimo standartų ekspertais: Žmo-
gaus studijų centro prezidentu  dr. Gintaru Chomentausku, 
Mokymo padalinio direktore dr. Edita Dereškevičiūte ir 
konsultantu Justinu Buroku.

Koki& teism$ sistem& matote 'iandien?

Šiandieninė teismų sistema atrodo besikeičianti ir 
dedanti kryptingas pastangas, kad būtų patikima, 
profesionali, atvira visuomenei, orientuota į asmenį. Vis 
labiau jaučiamas teismų noras padėti žmogui ne tik 
užtikrinant teisingumą, bet ir išgirstant jo poreikius ir 
lūkesčius, padedant suprasti, kaip teismų sistema gali 
pagelbėti sprendžiant kylančius sunkumus. Projekto 
metu lankantis įvairaus tipo teismuose ir bendraujant 
su juose dirbančiais darbuotojais didelį įspūdį paliko jų 
entuziazmas ir nuoširdus noras padėti žmonėms net ir 
esant sudėtingoms situacijoms. Be abejonės, šiandieni-
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Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Visuomenės poreikiais besirūpinantis teismas – 
ne utopija ir ne siekiamybė. Jau kitais metais kai 
kurie šalies teismai sulauks Klientų aptarnavimo 
standarto, kuris turėtų kilstelėti ir suvienodinti 
klientų aptarnavimo lygį teismuose.

nei teismų sistemai tenka susidurti su įvairiais iššūkiais, 
bet nuoširdžiai tikime, kad, demonstruodama sistemin-
gą požiūrį į kylančias problemas bei nuosekliai siekdama 
užsibrėžtų tikslų, teismų sistema toliau sėkmingai žengs 
tobulėjimo keliu.

Jau atliktas slaptojo kliento tyrimas. Kas teism$ 
veikloje keistina? ! kokias sritis teismai labiausiai turi 
atkreipti d%mes( ir kur pasitempti?

Pirmiausia reikėtų pasidžiaugti tyrimo rezultatais. Jie 
parodė, kad bendras klientų aptarnavimo kokybės lygis 
teismuose yra aukštas. Be abejonės, yra sričių, į kurias 
reikėtų atkreipti dėmesį. Dauguma jų susijusios su dabar 
diegiamu Klientų aptarnavimo standartu, kuris leis 
suvienodinti reikalavimus, keliamus darbuotojų pasis-
veikinimui, atsiliepimui į skambučius ir pan. Dar viena 
sritis – asmenų poreikių išaiškinimas ir informacijos 
teikimas. Gebėjimas tinkamai išsiaiškinti paskambinusio 
ar atėjusio asmens poreikį ir deramai suteikti informaciją 



Kod%l teismams apskritai reikia klient$ aptarnavimo 
standarto ir kokia i' to nauda visuomenei?

Standarto reikalingumui pagrįsti turime keletą argu-
mentų.

Vienodas aptarnavimo kokybės supratimas. Teis-
muose dirba daug darbuotojų. Kiekvienas jų savaip 
įsivaizduoja ir supranta tai, kaip reikėtų bendrauti su 
klientais, koks elgesys yra būtinas, o koks – tik pageidau-
tinas. Standarto paskirtis – suvienodinti žinojimą, ką ir 
kaip reikia daryti, o kas yra neleistina. Tai turi užtikrinti, 
kad klientai visuose teismuose būtų tinkamai aptarnau-
jami. 

Efektyvi veikla. Standartas apibrėžia tuos bendra-
vimo ar elgesio būdus, kurie padeda išsiaiškinti klientų 
kreipimosi tikslus, pateikti jų poreikius atitinkančius 
atsakymus ar informaciją, konstruktyviai spręsti konflikti-
nes situacijas ir kita. Taigi standartas apibrėžia efektyvius 
sąveikos būdus, kurie užtikrina klientų pasitenkinimą ir 
padeda siekti nustatytų veiklos rodiklių (pvz., sumažina 
skundų skaičių).

Teismų įvaizdžio kūrimas. Klientas susidaro nuo-
monę apie teismus ne tik iš iškabos, gražaus interjero ar 
veiklos ataskaitų. Teismų „veidas“ yra kiekvienas darbuo-
tojas, kurį klientas sutinka atėjęs į teismą. Standartas 
aprašo teismų darbuotojų elgesį, išvaizdą ir kalbą, kuria 
teismų, kaip patikimos, žmogų gerbiančios, solidžios ir 
profesionalios įstaigos, įvaizdį. Darbuotojas privalo taip 
bendrauti su klientu, kad klientas susidarytų apie jį ir jo 
atstovaujamą teismą palankią nuomonę: suprastų, jog 
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iš tiesų reikalauja tam tikrų praktinių įgūdžių. Jiems lavinti 
prioritetinį dėmesį skirsime mokymų, kurie bus rengiami 
siekiant gerinti teismų darbuotojų klientų aptarnavimo 
gebėjimus, metu. 

teismuose dirba darbuotojai, kurie yra dėmesingi kliento 
poreikiams, pagarbiai elgiasi su visais žmonėmis, jaučia ir 
prisiima atsakomybę už suteiktą informaciją, tęsi paža-
dus ir įsipareigojimus, geba rasti sprendimus sudėtin-
giausiose situacijose. 

Galimybė nuolat gerinti aptarnavimo kokybę. Įdiegu-
si standartą įstaiga įgyja pagrindą toliau tobulinti klientų 
aptarnavimą, nes standartas nustato pamatuojamus 
elgesio su klientais rodiklius, leidžia juos įvertinti ir nu-
statyti stiprias bei tobulintinas vietas. Todėl aptarnavimo 
standartas – ne vienadienė akcija, o nuolatinė darbuoto-
jų elgesio su klientais tobulinimo priemonė.   

Ar standartas i'spr)s teism$ klient$ problemas?

Standartas padeda apibūdinti, ko klientai gali tikėtis iš juos 
aptarnaujančių darbuotojų, todėl padeda suderinti klientų 
lūkesčius ir reikalavimus darbuotojų bendravimui su klientais.

Standartas yra elgesio gairės, kuriomis siekiama užtikrinti 
tam tikrą bendravimo kokybę: reglamentuoti klientų aptar-
navimo sąlygas, aplinką, darbo laiką ir vietą, klientus aptarnau-
jančio darbuotojo išvaizdą, jo elgesį su klientais ir kolegomis, 
pretenzijų ir konfliktų sprendimą, bendravimą telefonu ir pan. 

Standartas padeda suformuoti ir įtvirtinti į klientą (žmo-
gų) orientuotą organizacijos kultūrą, pagerinti darbo efektyvu-
mą (tobulinamas viešojo administravimo procesas), pakeisti 
klientų požiūrį į instituciją (įvaizdžio gerinimas).

Žinoma, standartas nėra ir negali būti panacėja visoms 
teismų klientų problemoms spręsti.

atrinko VMI projektą „Mokesčių mokėtojų aptarnavimo 
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje standartų įgyvendi-
nimas“ kaip gerosios patirties pavyzdį, kuris buvo prista-
tytas 2009 m. gruodį Lietuvoje vykusioje konferencijoje 
„Kokybės iniciatyvos Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos“.

Šis pavyzdys yra ilgalaikio ir nuoseklaus darbo rezulta-
tas, kuriame itin didelis pačios VMI indėlis. Svarbiausi sė-
kmės veiksniai – pirmiausia aukščiausios VMI vadovybės 
supratimas, jog valstybinė įstaiga yra sukurta tam, kad 
kurtų vertę visuomenei, piliečiui, ir aktyvus dalyvavimas 
kuriant ir diegiant klientų aptarnavimo sistemą. Toliau 
svarbu nuoseklūs veiksmai užtikrinant aukštą klientų 
aptarnavimo kokybę: standarto sukūrimas, vadovų mo-
kymas apie jų atsakomybę diegiant standartą, vykdant 
klientų aptarnavimo stebėseną ir tobulinimą, vidinių 

lektorių komandos parengimas perteikti standartą dar-
buotojams, darbuotojų mokymas, kaip praktiškai taikyti 
standartą, slaptojo kliento tyrimai ir klientų apklausos, 
siekiant įvertinti darbuotojų elgesio atitiktį standarto rei-
kalavimams, klientų pasitenkinimą aptarnavimo kokybe, 
darbuotojų įtraukimas. Kuriant standartą visi darbuotojai 
galėjo teikti siūlymus, vyko atviros diskusijos su darbuo-
tojais dėl slaptojo kliento tyrimų rezultatų ir kūrybiškos 
paieškos, ką ir kaip dar reikėtų tobulinti. Be to, labai svar-
bu atkaklumas – VMI standartą pradėjo diegti 2005 m. ir 
iki šiol tęsia veiksmus, kurie skirti aukštai klientų aptarna-
vimo kokybei įtvirtinti ir palaikyti. 

Žmogaus studijų centras dalyvavo mokant vadovus 
ir rengiant vidinius lektorius, atliekant slaptojo kliento 
tyrimus ir klientų apklausas.

„Šiandieninė teismų sistema 
atrodo besikeičianti ir 
dedanti kryptingas pastangas, 
kad būtų patikima.“

„Teismų „veidas“ yra 
kiekvienas darbuotojas, 
kurį klientas sutinka 
atėjęs į teismą.“

Mokes*i$ inspekcij& pristatote kaip ger&j( klient$ 
aptarnavimo standarto pavyzd(. Kaip pavyko tai pa-
daryti?

Džiaugiamės, kad 2009 m. Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro patvirtinta Gerosios patirties pavyzdžių iš 
viešojo sektoriaus srities tarpžinybinės atrankos komisija 

KOMENTUOJA 

Stas% ALIUKONYT+-,NIRIEN+
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos  
Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė 

Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartas nusta-
to Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojų 
elgesio su mokesčių mokėtojais normas ir aptarnavimo 
sąlygas.

Standarto tikslas (paskirtis): suvienodinti mokesčių 
mokėtojų kokybiško aptarnavimo VMI reikalavimus; api-
brėžti efektyvius VMI darbuotojų bendravimo su mokes-
čių mokėtojais būdus, kurie padėtų išsiaiškinti mokesčių 
mokėtojų poreikius, rasti juos atitinkančius sprendimus, 
konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas ir pan.; gerinti 
VMI įvaizdį, kurį privalo kurti kiekvienas VMI darbuotojas, 
bendraujantis su mokesčių mokėtojais.

Trumpoji standarto versija skelbiama viešai, todėl 
mokesčių mokėtojai ir kiti klientai žino, kokias aptarna-
vimo nuostatas VMI taiko jų atžvilgiu, bei gali įvertinti, 
ar jų laikomasi.

Patvirtinusi šį standartą VMI parengė jo įgyvendini-
mo priemonių planą, pagal kurį buvo sukurta kompleksi-
nė aptarnavimo kokybės vertinimo sistema. Sukurtos ati-

tinkamos darbo ir klientų aptarnavimo sąlygos, apmokyti 
darbuotojai, parengta programinė priemonė darbuotojų 
aptarnavimui vertinti. Daug dėmesio skiriama aptarna-
vimo kokybės kriterijams. Per tą laikotarpį įvyko septyni 
aptarnavimo kokybės vertinimai slaptojo kliento metodu, 
pasitelkiant išorės vertintojus, be to, vertinama ir VMI 
pastangomis, vyksta anoniminės apklausos, yra galimybė 
pareikšti pasiūlymus lankantis VMI.

Pagal 2007 m. atliktą pirmą tokį tyrimą mokesčių 
mokėtojų aptarnavimo kokybė VMI buvo įvertinta 
3,5 balo (iš 5 balų), o 2012 m. bendras mokesčių mokė-
tojų aptarnavimo kokybės lygis aptarnaujant tiesiogiai 
VMI mokestinių prievolių padaliniuose pagal suminį 
visų mokesčių mokėtojų aptarnavimo kriterijų įverti-
nimą yra labai aukštas – 4,53 balo, bendras mokesčių 
mokėtojų aptarnavimo kokybės lygis aptarnaujant 
telefonu – 4,54 balo. Taigi konkretūs rezultatai liudija 
aptarnavimo kokybės kilimą, vertinant balais – viduti-
niškai daugiau nei per vieną balą.
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Kaip vertinate vie'ai kritikuojamus teism$ sprendimus?

Reikia skirti du dalykus. Ar kritikuojamas teismo sprendimas, 
kuris jau priimtas, ar keliamas ažiotažas dėl sprendimo, kurio 
dar laukiama. Jeigu tai antrasis atvejis, tai vieša diskusija apie 
teismą, nagrinėjamą bylą, vieši pareiškimai ir komentarai gali 
būti vertinami ir kaip teisėtas dalykas (juk gyvename demo-
kratiškoje šalyje), ir kaip spaudimas teismui. 

Kalbėdami apie teismų sprendimų kritiką turime 
atkreipti dėmesį į tai, ar visi esame laisvi ir kompetentingi 
dalyvauti tokiose diskusijose. Antai asmenys, kurie valdžios 
atžvilgiu nėra kaip nors įpareigoti ir jų nesaisto pareigos, be 
abejo, gali bet kada laisvai reikšti savo nuomonę. Aukščiau-
si šalies ir statutiniai pareigūnai turi nepamiršti, kad teis-
mas – tai taip pat viena iš valdžių. Todėl lojalumo valstybei 
pareiga juos verčia būti santūresnius reiškiant savo nuomo-
nę arba ją išsakyti itin dalykiškai ir atsakingai. Šie asmenys, 
nepakenkdami teisingumo vykdymo pagrindams, turėtų 
savo poziciją išsakyti taip, kad nesusidarytų įspūdis, jog už 
teismą jau yra nuspręsta. 

Dar vienos specifinės asmenų grupės kritikos formų 
laisvę saisto jų etikos reikalavimai. Tai teisininkai. Vadovauda-
miesi savo profesijos etika jie turi suprasti, kad jų, teisininkų, 
viena iš priedermių yra gerbti teismą ir puoselėti jo nepri-
klausomumą, o ne demonstruoti savanaudiškumo principu 
pagrįstas ambicijas bet kokia kaina laimėti bylą. Šių asmenų 
pateikiama teismo sprendimo ar jo veiksmų kritika turi būti 
dalykiška, profesionali, nežeminanti teismo ar teisėjo.  

Ar vie'a kritika kam nors naudinga ir kam ji kenkia? 

Aš kritiką suprantu, kaip konstruktyviai ir dalykiškai reiš-
kiamą nuomonę bei teikiamus pasiūlymus, bet jokiu būdu 
ne pareiškiamus asmeniškumus ir užgauliojimus. Norėčiau, 
kad tokio žemo lygio būtų išvengta bet kokioje diskusijoje. 
Teismo sprendimų ir jų pagrįstumo kritika turėtų būti ne 
„patiko-nepatiko“ lygmens, o analizuojant ir paneigiant, 
ginčijant argumentus. Vieša neargumentuota kritika tik 
klaidinama visuomenė, nes bandoma sudaryti įspūdį, kad 
„ten kažkas negerai sprendžiama“. Jeigu dėl teismo sprendi-
mo ar panaudotų motyvų reiškiamos pagrįstos abejonės, 
tai tokia kritika yra naudinga ir visuomenei, ir teismui, ir tei-
sėjams. Jie neabejotinai turi žinoti ir atsižvelgti į visuomenės 
realijas. Tai nereiškia, kad jomis reikia vadovautis ar joms 
pataikauti, bet į jas nekreipti dėmesio neįmanoma.

Kas da.niausiai kritikuoja teismo sprendimus?
Kritikuoja visi, kam tai tuo metu aktualu. Visuomenės nuo-
monė apie teismų sprendimus dažniausiai paremta bendru 
teisingumo suvokimu. Konkretus žmogus, pralaimėjęs 
bylą, neretai mano, kad teisingumas neįvykdytas ar kad jo 
nėra. Juk sprendimas jam nenaudingas, vadinasi, anot jo, 
ir neteisingas. Toks žmogus stengiasi kuo garsiau apie tai 
kalbėti. Nesakau, kad pralaimėjusieji turėtų tylėti, tačiau 
labai norėtųsi, kad jų pasisakymai būtų konstruktyvesni. 
Šie asmenys yra labiau girdimi, nes jie dažniau įvairiais 
būdais teikia informaciją visuomenei. Tiems, kas laimi bylą, 
išsprendžia ginčą savo naudai, kaip ir nėra prasmės viešintis 
ar girtis. Svarbu suvokti, kad girdimi nusiskundimai apie 
neva neteisingus teismų sprendimus yra natūralūs ir jie 
neturi būti sureikšminami. Tai anaiptol nereiškia, kad šalies 
teismai dirba visiškai negerai. O taip kartais atrodo klausan-
tis viešų diskusijų ar komentarų. Lygindami Lietuvos teismų 
darbą su kitomis Europos valstybėmis matome, kad bylų 
nagrinėjimo kokybe ir tempais tikrai nenusileidžiame. Šalies 
teismuose nagrinėjamos ir išsprendžiamos labai sudėtin-
gos teisinės situacijos, kurios neretai persikelia į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą Liuksemburge ar Europos 
Žmogaus Teisių Teismą Strasbūre. Neseniai paskelbtų tyri-
mų duomenimis, Lietuvos teismai pagal komercinių bylų 
nagrinėjimo terminus yra vieni iš sparčiausiai jas nagrinė-
jančiųjų.

A. NORK$NAS:
TEISM# SPRENDIM# KRITIKOJE 
PASIGENDAMA ARGUMENT#

"ivil% NAVICKAIT+-BABKIN
Nacionalinės teismų administracijos 
Komunikacijos skyriaus vedėja

Vakarų demokratijose gerbdami teismus, kaip teisinės valstybės pamatą, net 
bylas pralaimintys asmenys santūriai vertina teismų sprendimus suvokdami, 
kad byloje negali būti dviejų laimėjusių šalių. Tai, kad visi turime savo 
nuomonę, – natūralu. Tačiau Lietuvoje teismų sprendimų kritika dažniausiai 
yra be argumentų, vadovaujamasi vien emocijomis ar stereotipais. 

Teismai.LT su Teisėjų etikos ir drausmės 
komisijos pirmininku Algiu Norkūnu kalbė-
josi apie teismų sprendimų kritiką, jos prie-
žastis ir poveikį teisinei valstybei.

Ar vie'a emocionali kritika turi (takos  
pasitik%jimui teismais?

Manau, kad taip. Tačiau patys teisėjai negali ir neturi viešai 
atmušinėti kritikos. Mus, teisėjus, saisto ir etikos reikalavi-
mai, ir profesiniai dalykai. Reaguoti į nepagrįstą kritiką ar 
reikalauti klaidingos informacijos paneigimo turėtų teismų 
savivaldos institucijos ir pareigūnai (Teismų taryba, Nacio-
nalinė teismų administracija, teismų pirmininkai, atstovai 

„Teismo sprendimų ir jų pagrįstumo  
kritika turėtų būti ne „patiko-nepatiko“ 
lygmens, o analizuojant ir paneigiant,  
ginčijant argumentus.“
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spaudai). Tačiau yra ir kita pusė. Kaskart reikėtų pasverti, 
ar verta ir būtina ginčytis dėl kiekvieno pasakymo ir su 
kiekvienu. Be to, manau, neretai svarbu tiesiog paaiškinti 
įstatymą ir teisiškai šviesti visuomenę. 

Nepamirškime, kad priimdamas sprendimą teisėjas 
vertina konkretų atvejį ir aplinkybes, tačiau nepaisyti 
įstatymų jis taip pat negali. Štai Teisėjų etikos ir drausmės 
komisija dažnai gauna skundų, neva teisėjai klastoja do-
kumentus, nes teismo posėdžių protokoluose atsiranda 
žodžių, kurių bylų šalys nesako. Tačiau procesinis įsta-
tymas yra nustatęs, kad protokoluose neturi būti viskas 
surašoma pažodžiui, o tik perteikiama pagrindinė mintis 
arba pasisakymų santrauka. Žmonės to nežino, todėl 
piktinasi. 

Taigi, pasikartosiu, labai didelę reikšmę turi teisinis 
švietimas, o mūsų valstybėje ši sritis smarkiai apleista. 
Tikėtis, kad patys teismai tai padarys, tiesiog naivu, nes 
pagrindinis teismų uždavinys – greitai ir tinkamai įgy-
vendinti teisingumą. Tačiau ne vienos šalies institucijos 
tiesioginė pareiga ir yra teisinis švietimas. Nesulaukda-
mi pagalbos pastaruoju metu patys teismai labai daug 
daro – organizuoja viešas diskusijas, leidžia leidinius, 
rengia atvirų durų dienas ir kitaip bando šviesti visuome-
nę teisiniais klausimais. 

Ar Lietuvoje yra atsakomyb% u. vie'& kritik&? 

Kaip minėjau, vieša argumentuota kritika – būtinas reiški-
nys demokratinėje visuomenėje. Problema atsiranda tada, 
kai peržengiamos ribos – atsiranda šmeižtas, įžeidinėji-
mai, užgautos ambicijos. Šiuo metu už šiuos veiksmus gali 
būti priteisiamas žalos atlyginimas, baudžiama kriminali-
ne bausme, reikalaujama žinių paneigimo.

Iki šiol labai aktualus klausimas, kaip taikyti atsakomy-
bę žurnalistui ir paprastam žmogui, kuris reiškia savo nuo-
monę. Tokiu atveju susiduria asmens laisvė rinkti ir skleisti 
informaciją, aktualizuoti problemas su kitų asmenų 
laisvėmis ir teisėmis. Čia kyla klausimas, ar žurnalistams 
gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, jei informacija 
netiksli ar nevisai tiksli, jei nuomonė neobjektyvi ar visai 
be pagrindo. Mūsų baudžiamieji įstatymai šios profesi-
jos neišskiria ir numato jiems vienodas bausmes, kaip ir 
visiems kitiems. Manau, kriminalinė bausmė yra itin griež-
tas poveikio būdas ir taikytinas tik ypatingais atvejais, ty-
činėse asmens teisių pažeidimo situacijose. Kitais atvejais 
asmeninės teisės gali būti apgintos žalos priteisimu, viešu 
melagingos informacijos paneigimu, netgi teismo spren-
dimu padarytu teisių pažeidimo pripažinimu. Taip pat yra 
žurnalistų savireguliacijos ir etikos institucijos, kurios turi 
tikrinti, ar nėra pažeistos žmonių teisės. 
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Teismai neegzistuoja ir negali egzistuoti vakuume, 
todėl tam tikra kritika ar dėmesys teismų sprendimams 
yra visiškai natūralus ir būtinas demokratinėje visuo-
menėje. Teisminės valdžios kritiką galima drąsiai vadinti 
brandžios demokratijos požymiu, nes tik pilietiškai 
aktyvi ir atvira visuomenė, nebijanti išsakyti pagrįstą, ar-
gumentuotą, „pamatuotą“ valdžios institucijų, įskaitant 
ir teismus, darbo kritiką, gali įgyvendinti reikšmingus 
politinio ir visuomeninio gyvenimo pokyčius, būtinus 
demokratinėje visuomenėje. Nors ginčai sprendžiami 
teismuose, ginčų diskusijos gali vykti ir už jo ribų, pavyz-
džiui, žiniasklaidoje ar visuomenėje. O viešoje diskusijo-
je galima tikėtis ir tam tikro perdėjimo, hiperbolizavimo 
ar tam tikros provokacijos, kurie turi būti neišvengiamai 
toleruojami demokratinėje visuomenėje.

Vis dėlto saviraiškos teisė ir teisė kritikuoti nėra 
absoliučios: jas riboja teismo nepriklausomumo prin-
cipas, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
109 straipsnio 1 dalyje, ir teisminės valdžios autoriteto 
garantavimas. Aiškindamas pirmosios normos turinį 
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad 
teisingumo vykdymas – teismų funkcija, lemianti šios 
valdžios vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje ir 
teisėjų statusą.

Nuoseklioje Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikoje yra pabrėžiama, kad saviraiškos laisve besi-
naudojantys asmenys privalo elgtis sąžiningai „informa-
cijos adresato“ atžvilgiu, siekti pateikti tikslią ir patikimą 
informaciją, laikytis etikos normų. Todėl akivaizdu, kad 
teismai turi būti apsaugoti nuo nepagrįstų ir destrukty-
vių išpuolių, o kritika neturi tapti asmens ar institucijos 
įžeidimu. Kritika, kuria siekiama vien tik įžeisti teismą 
ar jo narius, yra neteisėta. Kitaip tariant, diskusija dėl 
teismo sprendimų ar jų kritika yra leistina demokratinė-
je visuomenėje, jei ji yra proporcinga, neperžengia ribos, 
kai tokia kritika tampa įžeidimu. 

Derėtų atkreipti dėmesį į diskusijas dėl neįsiteisė-
jusių teismų sprendimų kritikos. Neįsiteisėjusių spren-
dimų kritika reiškia, kad nėra aiškus galutinis teismo 
sprendimas, todėl tokia politikų ar valstybės pareigūnų 
kritika gali nulemti nepagrįstą galutinį teismo sprendi-
mą, t. y. turėti įtakos subjektyviajam teismo ir teisėjo 
nešališkumui, reiškiančiam, kad nė vienas teisėjas neturi 
išankstinio nusistatymo ir nėra tendencingas. Tuo pačiu 
tenka pastebėti, kad neįsiteisėjusių teismo sprendimų 
kritika vis dėlto yra leistina piliečiams. 

KOMENTUOJA 

Orijana MA,AL+
Lietuvos ryšių su visuomene 
specialistų sąjungos pirmininkė 

Tai, kad teismų sprendimai yra ir bus neigiamai verti-
nami ir viešai kritikuojami, yra „užprogramuota“ pačioje 
teismo prigimtyje – viena pusė visada bus nepatenkinta 
teismo sprendimu. Argumentuota, korektiška, mandagi 
kritika, manyčiau, yra netgi naudinga teismų darbui. Tačiau 
pastaruoju metu žiniasklaidoje dažniau tenka perskaityti 
ar išgirsti proceso dalyvių vertinimus, daugiau susijusius 
su teisėjų išvaizda, o ne su jų darbu. Žinoma, emocijomis 
patraukti visuomenės dėmesį yra lengviau, tačiau tuo susi-
žavėjusi visuomenės dalis praranda galimybę sužinoti tikrąją 
istoriją, t. y. kodėl tiesa buvo ne garsiai rėkiančiojo pusėje.

KOMENTUOJA 

Ignas V+G+L+
Mykolo Romerio universiteto profesorius, habilituotas daktaras, advokatas 

Kita vertus, galima kelti klausimą, ar padažnėjusi nega-
tyvi ir neargumentuota teismų sprendimų kritika nėra ir 
pačios teismų sistemos problema – ar tikrai teismai visada 
aiškiai, išsamiai ir suprantamai pristato savo sprendimus 
visuomenei, ypač rezonansinėse bylose? Ar teismų siste-
moje pakanka profesionalių ryšių su visuomene specialistų, 
kurie padėtų teisėjams tą darbą tinkamai atlikti? Deja, kaip 
ir daugelyje valstybės tarnybos sričių, teisinėje srityje ryšių 
su visuomene vaidmuo suvokiamas per siaurai, o šios srities 
ekspertų žiniomis ir patirtimi naudojamasi nepakankamai.

Teismai yra viena svarbiausių valstybės grandžių, nes jie 
yra paskutinė viltis ne vienam piliečiui. Todėl labai svarbu, 
kad teismais būtų pasitikima, kad teisėjai būtų gerbiami, 
o teismų sprendimai vykdomi. Tad tiek patys teismai, tiek 
žiniasklaida turėtų siekti objektyvios informacijos apie teis-
mų darbą sklaidos. O tie, kurie įžeidinėja teismus ar teisėjus, 
turėtų sulaukti atitinkamų sankcijų – neturime leisti griauti 
teisinės valstybės pagrindų.

„Akivaizdu, kad teismai 
turi būti apsaugoti 
nuo nepagrįstų 
ir destruktyvių išpuolių, 
o kritika neturi 
tapti asmens 
ar institucijos įžeidimu.“

Advokatų teisę kritikuoti teismo sprendimus lemia 
advokato padėties visuomenėje ir teisingumo sistemoje 
specifika. Viena vertus, advokatai yra tie patys piliečiai, 
kurie turi teisę reikšti pamatuotą kritiką teismo spren-
dimų atžvilgiu visuomenėje ar žiniasklaidoje. Kaip ir 
kiekvienas pilietis, advokatas, pastebėjęs pažeidžiamas 
žmogaus teises ir laisves, privalo į tai teisėtais būdais 
reaguoti, užkirsti kelią pažeidimams. Vis dėlto atsižvel-
giant į advokatų padėtį visuomenėje jiems yra nustaty-
ta ir papildomų pareigų – vadovautis etikos kodeksais, 
keliami aukštesni kritikos pagrįstumo reikalavimai, ypač 
komentuojant teismo sprendimą teismo salėje ar pro-
cesiniame dokumente. 
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Aurelija "UTAUTIEN+

Supaprastintas procesas

Problemų teisėjams, kaip taikyti vieną ar kitą įstatymą, 
neretai padaro patys įstatymų leidėjai, nežinia dėl ko 
neišgirdę teisės specialistų nuomonių, neįsigilinę ir painių, 
iki galo aiškiai nesuformuluotų įstatymų taikymo rebusus 
palikdami spręsti patiems teisėjams. 

Panašiai nutiko, kai šių metų liepos pradžioje Seimas 
priėmė įstatymą Nr. XII-499, kuriuo LR baudžiamasis ko-
deksas buvo papildytas 641 straipsniu. 

„641 straipsnis. Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus 
supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą 
įrodymų tyrimą

1.  Baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso 
tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat 
kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju 
įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu 
nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma tik 
tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.“

PAIN!S "STATYM# 
PAKEITIMAI
Neretai tie, kurie teismuose įrodinėja savo tiesas, keiksnoja teisėjus už tai, kad šie 
nevienodai taiko įstatymuose numatytas bausmes: neva už tokį patį nusikaltimą 
vienas skiria vienokią bausmę, kitas – kitokią. Tačiau taip teigiantieji, pavartę 
kodeksus (tarkim, Baudžiamąjį), turėtų matyti, jog už nusikalstamas veikas įstatymai 
nenumato konkrečių bausmių – paprastai nustatomos ribos nuo švelniausios iki 
griežčiausios bausmės už įvykdytas atitinkamas nusikalstamas veikas. 

Suk%l% sumai't(

Rodos, viskas labai gražu – priimdami šį įstatymo pakeiti-
mą Seimo nariai tikėjosi, jog teisėjams bus mažiau vargo. 
Jei nusikaltimą padaręs asmuo pripažįsta savo kaltę ir 
nusikalstamos veikos nekelia jokių papildomų klaustukų, 
procesą galima užbaigti greitai, todėl bus sutaupoma ir 
laiko, ir lėšų. Na, o kaip kompensaciją prasižengėliui, pasiūlė 
pagrūmoti tik piršteliu, ypač jei šis mušasi į krūtinę tarda-
mas: „Aš kaltas!“ (t. y. mažinti bausmę trečdaliu). Tačiau 
šio naujojo straipsnio taikymas šalies apylinkių teismuose 
sukėlė nemažą sumaištį. 

„Kai byla nagrinėjama šiuo metu teisme, nėra jokių 
kliūčių taikyti šį įstatymą ir teismai jau tą daro. Teismus 
užplūdo nuteistųjų pareiškimai ir prašymai peržiūrėti 
bylą ir, pasivadovavus BK 641 str., sumažinti jau paskirtą ir 
atliekamą bausmę trečdaliu, – situaciją paaiškino Apylin-
kių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) pirmininkas Vytautas 
Krikščiūnas. – Štai čia ir iškilo dilema. Daugumos teismų 
teisėjai šiuo metu vadovaujasi apygardų teismų vadovų yo
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žodiniu išaiškinimu, kad nebūtų užvedamos naujos bylos, o 
prašymai turi būti grąžinami nuteistiesiems be nagrinėjimo. 
Tačiau su tokia pozicija nesutinka nei Vilniaus, nei Kauno, nei 
Klaipėdos, nei Šiaulių, nei Panevėžio apylinkių teismų teisėjai, 
nes, jų manymu, teismai tokiu atveju privalo atlikti BPK 3621 
straipsnyje (Įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, 
švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką 
padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo tvarka) nurodytus 
veiksmus, t. y. pakviesti į bylos nagrinėjimą nuteistąjį (jeigu 
jis yra laisvėje), jo gynėją, prokurorą ir išspręsti, ar yra visos 
BK 641 straipsnio 1-oje ir 2-oje dalyje nustatytos sąlygos. 
Jeigu jos yra, vadovautis BK 3 straipsnio 2 dalies nuostata 
ir sumažinti paskirtąją bausmę trečdaliu. Apygardų teismų 
vadovai mano, kad įstatyme išreikšta mintis „tuo pačiu nuos-
prendžiu“ užkerta kelią taikyti BPK 3621 straipsnį, todėl reikia 
tokius prašymus grąžinti nenagrinėtus.“

Beje, kai kurie teisėjai ėmė nuogąstauti, kad, nutarus 
laikytis kitokios praktikos, nei nurodyta dabar, kai prašymai 
ir pareiškimai net nėra nagrinėjami (kai kurie nuteistieji 
reikalauja laikytis būtent BPK 3621 str. nurodytos tvar-
kos), nuteistajam atlikus daugiau bausmės, nei jis atliktų ją 
sumažinus trečdaliu pagal naująjį įstatymą, yra pagrindas 
pateikti ieškinius valstybei.  

Negali nurodyti

Pasitaręs su kolegomis ATTS pirmininkas V. Krikščiūnas 
kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT), kad būtų 
išaiškinti šie neatitikimai. Į paklausimą atsakęs LAT Baudžia-
mųjų bylų skyriaus pirmininkas Jonas Prapiestis akcentavo: 
„(...) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą 
konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją 
teismų praktika formuojama tik teismams patiems spren-
džiant bylas. Nors pagal Konstituciją žemesnės instancijos 
bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus 
atitinkamų kategorijų bylose, apskritai yra saistomi aukštesnės 

instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – 
precedentų tų kategorijų bylose, aukštesnės instancijos 
bendrosios kompetencijos teismai (ir tų teismų teisėjai) ne-
gali kištis į žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos 
teismų nagrinėjamas bylas, teikti jiems kokių nors privalo-
mų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti 
sprendžiamos atitinkamos bylos ir pan.; tokie nurodymai 

teisėtvarkos komitetui rašė teisės specialistai. – Pirma, ga-
liojančiame BK jau yra panaši norma 61 straipsnio 4 dalyje. 
Tad greičiau reiktų kalbėti apie šios normos tobulinimą, 
o ne apie naujos kūrimą. Antra, įprasta bausmės skyrimo 
taisykles formuluoti remiantis BK straipsnio sankcijoje nu-
matytais, o ne teismo faktiškai paskirtais bausmių dydžiais, 
bausmių rūšimis (BK 55, 56, 61 str.). Pagrindo nukrypti nuo 
tokios normų formulavimo tradicijos nematome. Abejo-
tina, kiek yra logiška skaidyti bausmės skyrimo procesą į 
du etapus. LAT praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog 
bausmė skiriama atsižvelgus į aplinkybių visumą. Bausmės 
skyrimas keliais etapais pažeistų šį principą. Būtų neaišku, 
į kurią aplinkybių dalį teismas turėtų atsižvelgti pirma-
jame bausmės skyrimo etape, į kurią – antrajame (nors 
jau savaime toks bausmės skyrimo modelis, kai pradžioj 
atsižvelgiama tik į dalį aplinkybių, vėliau į likusias aplinky-
bes (šiuo atveju – į prisipažinimą) prieštarauja bausmės 
skyrimo proceso logikai). Be to, kiltų pavojus, kad į asmens 
prisipažinimą kaltu būtų atsižvelgiama du kartus: kaip į 
lengvinančią aplinkybę ir kaip pagrindą švelninti bausmę 
BK 641 str. pagrindu.“ 

Teisės specialistai priminė, jog „teismas skiria bausmę 
vadovaudamasis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais 
pagrindais: pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies 
straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikals-
tamą veiką, sankciją, atsižvelgdamas į padarytos nusikalsta-
mos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, veikos 
motyvus ir tikslus, stadiją, kaltininko asmenybę, jo kaip 
bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą 
ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinky-
bes“ – LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus 2009 m. kovo 24 d. 
nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-77/2009; „Teismas, 
svarstydamas klausimą dėl bausmės atidėjimo vykdymo, 
turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias ir su padaryta 
veika, ir su nuteistojo asmenybe: įvertinti nusikalstamos 
veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės 
teigiamas ir neigiamas savybes, jo elgesį šeimoje ir visuome-
nėje, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, 
elgesį po nusikalstamos veikos padarymo“ – LAT 2009 m. 
praktikos baudžiamosiose bylose aktualijos.

Tačiau į šią teisės specialistų nuomonę nebuvo atsi-
žvelgta. Beje, kaip kalbama užkulisiuose, ne pirmą kartą 
„prastumiami“ tokie įstatymai, kuriuos vėliau tenka taisyti 

ar net keisti. Nors teigiama, kad prieš priimant įstatymus 
ar pataisas jų projektai yra atidžiai išnagrinėjami, daug 
diskutuojama, bet, deja, būna, kad įstatymas (ar pataisa) 
dienos šviesą išvysta toks, kokio „reikia“, o ne toks, kuris 
buvo priimtas bendru sutarimu.

Praktik& formuos patys

Kodėl buvo priimtas būtent toks 641 straipsnis, šių 
eilučių autorė pabandė išsiaiškinti su Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininku Juliumi Saba-
tausku. Iš pradžių teigęs, kad teisėjai per vėlai „atsibudo 
iš letargo miego“, nes įstatymo projektą rengė specialistai, 
o pastabas galėjo pareikšti visi, ir šis įstatymo projektas 
buvo derintas su Teisėjų taryba, kuri jokių pastabų netu-
rėjo, J. Sabatauskas vis dėlto nutarė atidžiau pasigilinti į 
teisėjams kilusius neaiškumus dėl šio įstatymo taikymo. 
Taigi TTK pirmininko nuomonė tokia: „Teisminę praktiką 
turėtų formuoti patys teismai. Šis 641 straipsnis galioja 
tik padariusiems naujas nusikalstamas veikas. Įstatyme 
išreikšta mintis „tuo pačiu nuosprendžiu“ užkerta kelią 
taikyti BPK 3621 straipsnį, todėl prašymus peržiūrėti bylą 
reikia grąžinti nenagrinėtus.“

Konstitucijos atžvilgiu būtų vertintini kaip atitinkamų 
teismų (teisėjų) ultra vires (...). Tai sudaro pagrindą daryti 
išvadą, kad teismai ir teisėjai neturi įgaliojimų nejurisdik-
cine tvarka teikti nurodymų, kaip turi būti nagrinėjamos 
bylos.“

Tačiau J. Prapiestis sutiko, jog minėtasis įstatymas 
nėra vienareikšmis ir kad siūlomi BK ir BPK pakeitimai ar 
papildymai galimai prieštarauja šiuose kodeksuose įtvir-
tintiems principams ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Specialistai buvo prie'

Prieš priimant šį įstatymo projektą, nuomonę dėl BK 
641 straipsnio buvo išdėstę ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetui pateikę Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios 
justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas 
Skirmantas Bikelis ir to paties skyriaus specialistas Darius 
Šneideris. Pasak S. Bikelio, atkreiptas dėmesys į įstatymo 
projekto logiką.

„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 
641 straipsniu pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu 
Nr. XIP-4760 siūloma papildyti galiojantį BK nustatant 
teismui pareigą baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitin-
tu procesu ar sutrumpintu įrodymų tyrimu, taip pat kai 
baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, 
nuteistajam skirti bausmę, kuri tuo pačiu nuosprendžiu 
mažinama vienu trečdaliu, kai asmuo prisipažįsta esąs 
kaltas. Šiam įstatymo projektui nepritariame, – Teisės ir 

„Problemų teisėjams, 
kaip taikyti vieną ar 
kitą įstatymą, neretai padaro 
patys įstatymų leidėjai.“

„Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, 
kad teismai ir teisėjai neturi įgaliojimų 
nejurisdikcine tvarka teikti nurodymų,  
kaip turi būti nagrinėjamos bylos.“

Anot TTK pirmininko, stengiamasi, kad įstatymai 
būtų aiškūs ir nesukeltų sumaišties – tam skiriama 
tikrai pakankamai laiko diskusijoms ir pastaboms išsa-
kyti. „Tačiau šį kartą apylinkių teismų teisėjai teisūs – 
naujasis straipsnis iškėlė nemažai klausimų“, – teigė 
J. Sabatauskas.

Beje, teisininkai prasitaria, jog tai ne pirmas kartas, kai 
priimant naujus įstatymus, rodos, įstatymų ir jų pataisų 
projektai analizuojami – ir diskutuojama, ir įsiklauso-
ma į teisės specialistų bei praktikų nuomonę, bet galų 
gale įstatymas dienos šviesą išvysta toks, „kokio kažkam 
reikia“...

„Deja, būna, kad įstatymas 
(ar pataisa) dienos šviesą išvysta toks, 
kokio „reikia“, o ne toks, 
kuris buvo priimtas bendru sutarimu.“
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Apie rašytinio proceso naudą Teismai.LT kalbėjosi su 
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja 
Rasa Gudžiūniene. 

Ar (sigaliojus CPK pataisoms civilin%s bylos 
nagrin%jamos spar*iau?

Bylų nagrinėjimas akivaizdžiai paspartėjo, kadangi anksčiau 
bylų posėdžiai dažnai neįvykdavo, nes proceso dalyviai ne-
galėdavo tą dieną dalyvauti posėdyje arba jie tiesiog neat-
vykdavo į posėdį apie tai nepranešę iš anksto. Ir advokatai, 
ir byloje dalyvaujantys asmenys dažnai prašydavo atidėti 
bylos nagrinėjimą. Tad šiuo metu, kai posėdžiai beveik 
nerengiami, ši proceso atidėjimo priežastis automatiškai 
išnyksta. Teismuose apeliaciniai procesai vyksta greičiau 
ir sklandžiau. Iš principo jie išvis neužtrunka, sutaupoma 
laiko, o proceso dalyvių teisės, be abejo, užtikrinamos lygiai 
taip pat kokybiškai. Teisėjas ar teisėjų kolegija prieš nagri-
nėdama bylą turi susipažinti su bylos medžiaga nepriklau-
somai nuo to, ar byla bus nagrinėjama rašytinio, ar žodinio 
proceso tvarka. Susipažinimas su byla, jos aptarimas, 

liudija apie savo valią, ketinimus sudarant sandorius). Ta-
čiau, pavyzdžiui, Lietuvos apeliaciniame teisme daugiausia 
nagrinėjami ūkiniai santykiai, bylos dalyviai yra juridiniai, 
o ne fiziniai asmenys, subjektyvūs dalykai apskritai nelabai 
egzistuoja, tad dažniausiai bylos aplinkybių vertinimas 
atliekamas remiantis dokumentais. Tokiais atvejais žodinio 
proceso nebuvimas visiškai nekliudo priimti teisingą spren-
dimą, o laiko tikrai sutaupoma. 

Ar J/s da.nai sulaukiate proceso dalyvi$  
pra'ym$ pereiti prie .odinio proceso ir  
koki$ argument$ pateikia 'alys? 

Tokių pageidavimų labai sumažėjo. Įsigaliojus pataisoms 
sulaukdavome nemažai tokių prašymų. To priežastys, 
manau, yra įvairios. Galbūt daliai į bylą įtrauktų asmenų 
svarbu asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje ir išsaky-
ti savo poziciją , būti išklausytiems. Dažniausiai tokie 
prašymai motyvuojami tuo, kad pirmosios instancijos 
teismas netinkamai vertino įrodymus, manoma, kad 
atėjus ir pasisakius jie bus geriau ar kaip nors kitaip 
įvertinti. Paprastai tokius prašymus atmetame, nes jie 
nebūna pagrįsti aplinkybėmis, dėl kurių reikia taikyti 
žodinį procesą . Ir praktika, ir įstatymas sako, jog proce-
so dalyviai gali prašyti bylą nagrinėti žodinio proceso 
tvarka, tačiau šis prašymas teismo nesaisto. Beje, teismas 
ir savo iniciatyva gali pripažinti žodinį bylos nagrinėjimą 
būtinu, tačiau tai rodo, jog procese egzistuoja kokios 
nors komplikacijos, kurias pašalinti galima tik surengus 
posėdį. Būna atvejų, kai teismas, susipažindamas su byla, 
nusprendžia, kad ją būtina nagrinėti žodinio proceso 
tvarka nelaukiant proceso dalyvių prašymo. Teismas 
apie šią būtinybę paprastai sprendžia pasirengimo 
teismo procesui stadijoje. Būna situacijų, kai abejonės 
dėl žodinio proceso iškyla jau išnagrinėjus bylą ir rašant 
sprendimą .

Ar da.nai pasitaiko, kad ra'ydami  
sprendim& nusprend.iate atnaujinti  
proces& ir pereiti prie .odinio proceso,  
surengti teismo pos%d(? 

Kartais abejonių dėl žodinio proceso iškyla jau išnag-
rinėjus bylą ir rašant sprendimą . Tiesa, tokios situa-
cijos labai retos ir išimtinės. Taip būna, kai rašant 
sprendimą byloje nerandama atsakymo į tam tikrus 

iškilusius klausimus, o pirmosios instancijos teismas 
žodinio proceso tvarka nagrinėdamas bylą neatkreipė 
į tai dėmesio, pavyzdžiui, aiškinantis sandorių suda-
rymo aplinkybes, kai svarbi šalių valia: kas galėjo ją 
lemti, kaip asmuo suvokė sudaromą sandorį, ar būtų jį 
sudaręs, jeigu žinotų tikrąją situaciją , ir pan. To do-
kumentais niekaip nepagrįsi. Tokiais atvejais siekiama 
išvengti bylos grąžinimo pirmosios instancijos teismui 
nagrinėti iš naujo ir papildomai išsiaiškinamos svarbios 
aplinkybės apeliacinėje instancijoje. 

Ar per%jimas prie .odinio nagrin%jimo  
stipriai pailgina teismo proces&? 

Kai prireikia paskirti žodinį posėdį, proceso pabaiga nusi-
kelia ir vėl tampa priklausoma nuo išorinių priežasčių: ar 
proceso dalyviai galės atvykti paskirtu metu, ar nesusirgs, 
ar neturės kitų svarbių reikalų, ar nevilkins (t. y. sąmonin-
gai neatvyks) ir pan. Tačiau lyginant su tuo, kaip procesas 
vyktų, jeigu bylą grąžintume iš naujo nagrinėti pirmosios 
instancijos teismui, perėjimas prie žodinio proceso laiko 
požiūriu yra efektyvesnis. 

procesinio dokumento surašymas ir kiti bylos nagrinėji-
mo elementai išlieka, tačiau išnyksta momentas, kai visi 
susirenka į salę ir proceso dalyviai yra „fiziškai“ išklausomi. 
Tiesa, pasigirsdavo nuomonių, kad rašytinis procesas neva 
neužtikrina šalių teisės į viešą teismo procesą, tačiau Lietu-
vos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog 
svarbiausia, ar byloje dalyvaujančių asmenų teisės rašytinia-
me procese nėra susiaurinamos. Tai, kad posėdis nevyksta 
žodine tvarka, dar nereiškia, jog procesas nėra viešas. 
Pagal CPK apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėjant 
rašytinio proceso tvarka laikomasi CPK įtvirtintų proceso 
principų. Rašytinis procesas tiesiog leidžia bylą išnagrinėti ir 
sprendimą įvykdyti be nepateisinamų pertraukų.

Ar Jums asmeni'kai 'ie pakeitimai darb&  
padar% patogesn(?

Tikrai teigiamai vertinu šias pataisas. Kai byloje egzistuo-
ja svarbios aplinkybės subjektyviąja prasme, tai aktualu 
„fiziškai“ išklausyti šalis (pvz., su darbo ar šeimos santykiais 
susijusiose bylose ar sutarčių aiškinimo atvejais, kai šalys 

RA%YTINIS PROCESAS:
GALIMYBI" VILKINTI BYLAS
BEVEIK NELIEKA

2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusios Civilinio proceso kodekso (CPK) pataisos iš esmės 
pakeitė civilinį procesą – apeliacinėje instancijoje nuo žodinio proceso pereita prie 
rašytinio proceso principo, t. y. žodinis procesas civilinėse bylose, nagrinėjamose 
apeliacine tvarka, įsigaliojus minėtoms pataisoms vyksta gana retai. 

Kristina PETRO,IEN+
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja (atstovė spaudai)

„Kai prireikia paskirti 
žodinį posėdį, proceso pabaiga 
nusikelia ir vėl tampa priklausoma 
nuo išorinių priežasčių.“

Ar galima teigti, kad ra'ytinis procesas beveik  
eliminuoja vilkinimo galimyb)?

Sąlygų vilkinti iš tiesų beveik nelieka. Be abejo, negalima 
pamiršti, kad šalys kaip ir bet kuriame kitame teismo 
procese gali teikti prašymus, kuriuos reikia išnagrinėti, ir 
pan. Kartais, pavyzdžiui, prašymai yra pateikiami prieš pat 
posėdį, su jais prireikia supažindinti kitą šalį, išklausyti jos 
poziciją. Taigi rašytinis procesas visiškai neužkerta kelio 
vilkinti, tačiau gerokai sumažina vilkinimo galimybes. 
Paprastai rašytiniame procese prireikia tik vieno posė-
džio. Kita vertus, žodine tvarka nagrinėjant bylas neretas 
atvejis, kai taip pat pakanka vieno posėdžio. 
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Kaip jau*iasi proceso dalyviai negaudami  
galimyb%s dalyvauti pos%dyje? 

Sunku pasakyti, kaip jaučiasi skirtingi žmonės. Kaip minė-
jau, pačioje pradžioje, t. y. tik įsigaliojus CPK pataisoms, 
sulaukdavome labai daug prašymų nagrinėti bylas žodine 
tvarka. Gali būti, kad žmogus jaučiasi saugiau, užtikrinčiau, 
jeigu teisėjui į akis išsako savo poziciją, akcentuoja jam 
svarbius dalykus, kurių teisėjas, jo manymu, galbūt nepaste-
bės susipažindamas su byla. Tai psichologinis momentas. 
Tačiau prašymų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka 
mažėjimo tendencija liudija, jog proceso dalyviai įsitikino, 
kad bylų nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nereiškia 
mažiau kokybiško nagrinėjimo.

rašytoja, o ne teisėja. Iš tiesų svarbu akcentuoti, kad teisėjo 
darbas vyksta ne tik posėdžių salėje. Visada geriausia yra 
balansas. Kartais žodinis procesas padeda geriau suprasti 
bylos esmę, įsigilinti į svarbias aplinkybes ir suformuoti vidi-
nį įsitikinimą, o kartais betarpiškai išklausyti bylos dalyvius 
nėra reikšminga bylai, teisingam sprendimui priimti. 

Ar (.velgiate kokias nors ypatingas apskundimo  
tendencijas, susijusias su ra'ytiniais procesais? 

Ne. Manau, kad skundų kiekis priklauso ne nuo to, ar byla 
buvo nagrinėjama žodinio, ar rašytinio proceso tvarka. 
Kartais kasaciniuose skunduose nurodoma, kad teismas ne-
paskyrė žodinio nagrinėjimo. Į tokius argumentus kasacinis 
teismas atsako, kad proceso formos parinkimas yra teismo 
diskrecija. Sprendimas dėl bylos išnagrinėjimo rašytinio pro-
ceso tvarka galėtų būti panaikinamas tik tokiu atveju, jeigu 
ši aplinkybė būtų lėmusi neteisingą bylos išnagrinėjimą. Bet 
kokybine prasme rašytinis procesas nuo žodinio nesiskiria. 

K& dar visuomenei dera .inoti apie ra'ytin( proces&? 

Jei pirmosios instancijos teisme vyksta daug posėdžių, tai 
apeliacinėje instancijoje (ir Lietuvos apeliaciniame teisme) 
vyksta beveik vien rašytiniai civiliniai procesai. Apeliacinėje 
instancijoje žodinis procesas skiriamas tik ypatingais atve-
jais. Žmonės kartais įsivaizduoja, kad jeigu paskirta diena ir 
valanda bylai nagrinėti, tai teisėjai būtent tuo metu ir privalo 
susirinkti bei aptarti bylą arba sėdėti ir rašyti sprendimą, ir 
neturi teisės to daryti anksčiau arba vėliau. Rašytinio proceso 
tvarka nagrinėjamoje byloje nurodyta data nereiškia, kad bū-
tent tą akimirką teisėjas arba kolegija skirs laiką tai bylai. Noriu 
pabrėžti, jog tiksli diena ir laikas nustatyti tam, kad būtų 
aišku, nuo kada skaičiuojami terminai, pavyzdžiui, per kiek 
laiko sprendimas bus paskelbtas. Rašytinio proceso atveju į 
teismo posėdį byloje dalyvaujantys asmenys nekviečiami ir 
jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje 
asmenys sužino internete naudodamiesi viešąja tvarkaraščių 
paieška. Beje, rašytiniame procese nutartis arba sprendimas 
nėra skelbiami teismo posėdžių salėje. Paskelbiama iš esmės 
naudojantis informacinėmis technologijomis pažymint 
proceso rezultatą teismų informacinėje sistemoje LITEKO, 
įkeliant priimtą procesinį dokumentą ir pan. Ši sužinojimo 
apie proceso baigtį forma yra plačiai naudojama, todėl labai 
svarbu, kad LITEKO sklandžiai veiktų. 

Lyginant .odin( ir ra'ytin( procesus, gal yra tendencija 
da.niau kreiptis d%l sprendimo i'ai'kinimo, 
kai byla nagrin%jama ra'ytine tvarka?

Ne, visiškai nesiečiau šių dalykų. Sprendimo išaiškinimo 
institutas skirtas ne motyvams išaiškinti, o labiau susijęs su 
vykdymu ar rezoliucine sprendimo dalimi. Pavyzdžiui, ar 
prievolę įvykdyti priteista solidariai ar dalimis ir pan. 

Kaip J/s asmeni'kai geriau jau*iat%s: nagrin%dama bylas 
su mantija teismo pos%d.i$ sal%je ar ra'ytine tvarka?

Labai sudėtingas klausimas (juokiasi). Man visiškai nesunku 
eiti į posėdį ir bendrauti su proceso dalyviais. Taip teisėjo 
darbas paprastai ir yra suvokiamas. Kadangi dabar didžiąją 
dalį bylų nagrinėjame rašytinio proceso tvarka, kartais pasi-
gendu to laiko, kai apsivilkusi mantiją ateidavau į posėdžių 
salę, kurioje vyrauja tam tikra tvarka, laukia proceso daly-
viai. Kartais dėl rašytinių procesų gausos jaučiuosi labiau 

„Rašytinio proceso tvarka nagrinėjamoje 
byloje nurodyta data nereiškia, 
kad būtent tą akimirką teisėjas arba 
kolegija skirs laiką tai bylai. Noriu pabrėžti, 
jog tiksli diena ir laikas nustatyti tam, 
kad būtų aišku, nuo kada skaičiuojami 
terminai, pavyzdžiui, per kiek laiko 
sprendimas bus paskelbtas.“ 

Ar Lietuvai yra ko pasimokyti iš senosios demokra-
tijos valstybių ir kuo gyvena Italijos ir Austrijos teisėjai, 
Teismai.LT pasiteiravo Austrijos nepriklausomo finansų 
senato teisėjos Gabrielės Kraft ir Italijos Kalabrijos regio-
no Katandzaro apygardos administracinio teismo teisėjo 
Emilijano Raganelos.

G. KRAFT: 
NEMATAU 
RIE!ASTIES,
KOD"L TEISMAIS 
REIK#T" 
NEPASITIK#TI

Lietuvoje viešėję Europos teisminio mokymo tinklo projekto dalyviai – teisėjai iš Austrijos 
ir Italijos – stebėjo Lietuvos teisėjų darbą, dalyvavo teismo posėdžiuose, studijavo teisinį 
reglamentavimą. Kaip Lietuvą ir jos teismų sistemą vertina Vakarų šalių teisininkai? 

G. Kraft

"ivil% NAVICKAIT+-BABKIN
Nacionalinės teismų administracijos 
Komunikacijos skyriaus vedėja

Gan%tinai i'samiai susipa.inote su Lietuvos teism$ 
sistema. Kurias sritis, J/s$ nuomone, reik%t$ tobulinti?

G. Kraft. Lietuvoje teisėjų atrankos procedūros labai de-
mokratiškos ir skaidrios. Kandidatai turi nueiti ilgą kelią, kol 
tampa teisėjais. Nematau priežasties, kodėl Lietuvoje būtų 
galima nepasitikėti teismais. Juk teisėjų atrankoje dalyvauja 
nemažai visuomenės atstovų, vadinasi, žmonės patys sau 
išsirenka teisėjus. Manau, tam įtakos turi istorinė praeitis ir 
artimiausi metai pakeis žmonių požiūrį, sugrąžins pasitikėji-
mą teisingumo vykdytojais, dirbančiais labai daug ir sunkiai. 
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Šiek tiek pasitempti būtų galima motyvuojant teismų 
sprendimus – juose galėtų būti daugiau motyvacijos, ar-
gumentų. Tačiau šie reikalavimai turi būti aiškiai nustatyti 
teisės aktuose, procedūriniuose įstatymuose. Be abejo, 
reikia labai daug laiko norint kokybiškai parašyti sprendi-
mus. Todėl Austrijoje mes praktiškai atsisakome žodinio 
proceso, ypač kai bylą nagrinėja kelių teisėjų kolegija. 
Juk tuo metu kiekvienas teisėjas atskirai gali surašyti tris 
skirtingus sprendimus. Austrijoje teisėjai rašo labai daug ir 
išsamiai. Manau, tai padėtų sustabdyti Lietuvoje vykstantį 
maratoną – iš vieno teismo bėgte į kitą. 

Kitas dalykas – teisėjų specializacijos. Į tam tikras 
bylas įsigilinę teisėjai jas išnagrinėja daug greičiau ir ko-
kybiškiau. Lietuvoje specializuojasi Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjai, tačiau tai daryti vertėtų ir 
pirmosios instancijos teismuose. 

Italijoje labai populiarios elektroninės teismų paslau-
gos. Teisėjai ir būdami namuose gali kompiuteriu nuotoli-
niu būdu nagrinėti bylas. 

Kaip J/s$ 'alyje vyksta teis%j$ atranka, mokymai? 

G. Kraft. Austrijos teisėjų atrankos sistema panaši į Lietu-
vos: vertinama patirtis ir praktika. Prieš laikydami egza-
miną kandidatai į teisėjus apie 5 metus paprastai dirba 
teisėjų arba advokatų padėjėjais. Tada išlaikę egzaminą 
dar dvejus metus dirba neturėdami visiško teisėjo statuso 
(tai lyg bandomasis laikotarpis). Visi pradedantieji teisėjai 
turi koordinatorių – teisėją mokytoją. Per dvejus metus 
išbandomos visos teisės sritys – civilinė, administracinė, 
baudžiamoji – ir pasirenkama, kuria kryptimi eiti. Pa-
prastai šį laikotarpį gaunamas 20 proc. mažesnis darbo 
užmokestis. Taigi atlyginimas auga su patirtimi. 

„Italijoje visi kandidatai į teisėjus laiko ištisą savaitę 
trunkantį egzaminą, kurį sudaro daug skirtingų dalių. 

Prisimenu atvejį, kai šio pokalbio metu kandidatas 
į teisėjus tiesiog prarado sąmone.“ 

Pasitikėjimas krinta tai atvejais, kai teismas, pavyz-
džiui, nenubaudžia kokio nors visuomenei gerai žino-
mo valstybės tarnautojo arba skiria ne tokią bausmę, 
kaip buvo tikėtasi. Tuomet žmonių nuomonė apie 
teismus suprastėja. Kai bylos baigtimi žmonės lieka pa-
tenkinti, šis procentas vėl grįžta į aukštumas. Kaip tik 
šiuo metu pasitikėjimas Austrijoje smuktelėjęs, nes jau 
keleri metai teismui nepavyksta nuteisti vieno piliečio, 
neteisėtai pasisavinusio valstybės pinigus. Žmonės tai 
vertina kaip bylos vilkinimą , jiems nerūpi, kodėl taip 
yra ir kas tai lemia. Manau, kai ši byla baigsis, pasitikėji-
mas vėl šoktels. 

Beje, mes iš Lietuvos turėtume pasimokyti, kaip atsi-
sakyti rašytinių protokolų. Manau, einate teisingu keliu, 
siekdami taupyti laiką, pinigus ir žmogiškuosius išteklius. 
Austrijai kol kas tai iššūkis. 

E. Raganela. Teismų sistema, manau, visada gali funk-
cionuoti geriau. Kalbant apie Lietuvą pirmiausia reikia 
daugiau specializacijos, labiau įsigilinti į tam tikras bylų 
kategorijas. Italijoje teisėjai nagrinėja specialių kategorijų 
bylas – susijusias su mokesčiais, valstybės tarnyba, darbo 
klausimais ir pan. 

Kitas dalykas – proceso greitis. Italijoje beveik atsisa-
kėme žodinio bylos nagrinėjimo ir per 1 val. išnagrinėja-
me iki 14 bylų. Lietuvoje per 1 val. išnagrinėjama 1 byla. 
Italijoje per teismo posėdžius, kurie vyksta tik 1 kartą 
per mėnesį, nediskutuojame ir nekalbame, tik skelbiame 
sprendimus. Mano nuomone, teisėjas turi ne kalbėti, o 
rašyti. Ir rašyti aiškiai, argumentuotai, nuosekliai. 

Pretendentai turi atitikti visus kriterijus ir patekti į 
pretendentų sąrašą. Tuomet jų laukia pokalbis su teisin-
gumo ministro patikėtiniais, kurie sudaro trijų stipriau-
sių kandidatų sąrašą ir jį pateikia ministrui. Iš šio sąrašo 
išrenkamas vienas ir, jeigu tai nėra pirmasis kandidatas, 
pateikiami sprendimą paaiškinantys argumentai. 

Pirmosios grandies teisėjai paskiriami ministro įsakymu, 
į aukštesniuosius teismus skiria prezidentas, tačiau pokal-
bio ar susitikimo su teisėjais prezidentas niekada neorgani-
zuoja. Jis renkasi iš jam pateiktų jau reitinguotų kandidatų. 

Išlaikęs egzaminus po dvejų metų bandomojo laikotar-
pio teisėju paskirtas asmuo papildomai neprivalo lankyti 
jokių mokymų. Vertinant teisėjo darbą Austrijoje visada 
atsižvelgiama į kvalifikacijos kėlimą, patirtį, mokslinį darbą. 

E. Raganela. Italijoje visi kandidatai į teisėjus laiko ištisą 
savaitę trunkantį egzaminą, kurį sudaro daug skirtingų 
dalių. Atrenkant kandidatus atsižvelgiama ne tik į egzami- E. Raganela

no rezultatus, bet ir į parengtus mokslinius straipsnius, jų 
kiekį ir kokybę. Paprastai komisijai pateikiamų mokslinių 
straipsnių skaičius vyrauja nuo 10 iki 20. 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjus Italijoje skiria 
teisingumo ministras, kuriam kandidatus pateikia speciali 
atrankos komisija, sudaryta iš teisėjų ir teisės srities moks-
lininkų. Ši komisija pokalbį organizuoja specialioje ovalo 
formos salėje, kurios viduryje stovėdamas kandidatas turi 
apie dvi valandas atsakinėti į įvairius klausimus. Tai ir tam 
tikras psichologinis išbandymas, po kurio jau jokių testų 
nebereikia. Prisimenu atvejį, kai šio pokalbio metu kandi-
datas į teisėjus tiesiog prarado sąmonę. 

Po šio pokalbio jaunieji teisėjai dar dvejus metus 
mokosi ir dirba vienu metu. Pasibaigus šiam laikotarpiui, 
pasirenkama tolesnė specializacija ir įgyjamas teisėjo 
statusas. 

Ar visuomen% J/s$ 'alyse pasitiki teismais?  
Nuo ko, J/s$ nuomone, tai priklauso? 

G. Kraft. Pasitikėjimas teismais priklauso nuo teismuo-
se nagrinėjamų rezonansinių bylų. Dauguma žmonių 
teismus žino tik kaip baudžiamąsias bylas nagrinėjančias 
instancijas. Administracinės ir civilinės bylos visuomenės 
nedomina, apie tokias bylas spauda nerašo. 
Visus domina tik žiaurūs nusikaltimai, apiplėšimai, pa-
grobimai, korupcinės bylos. Taigi pasitikėjimo procentas 
nuolat keičiasi, tačiau paprastai Austrijoje svyruoja nuo 
80 iki 90 proc. 
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Išbandžiusi gyvenimą emigracijoje ir po kelerių metų vėl 
grįžusi į Lietuvą Giedrė apie tai, kad jai galėtų nepasisek-
ti, nesvarstė nei tada, kai nusprendė palikti tėvynę, nei 
tuomet, kai suprato, jog jos vieta yra čia. Prieš išvykdama 
moteris metė darbą Kauno apygardos administraciniame 
teisme, o parvykusi klausė savo širdies – įsidarbino teisėjo 
padėjėja Klaipėdos apygardos administraciniame teisme. Ir 
šiandien yra be galo laiminga.

Kaune dirbote teis%jo pad%j%ja, darbas puikiai sek%si, 
bet vien& dien& susirinkusi daiktus trenk%te teismo 
durimis ir i'skridote ( Pranc/zij&?

Durimis netrenkiau, bendradarbiai labai gražiai išlydėjo, iki 
šiol esu dėkinga tuometiniam Kauno apygardos adminis-
tracinio teismo kolektyvui. Darbas man puikiai sekėsi, bet 
atsidūriau kryžkelėje, kai reikėjo rinktis: arba darbas, arba 
asmeninis gyvenimas. Kad ir kokį darbą dirbtum, iki visiškos 
laimės vis tiek reikia artimo žmogaus, todėl ir išvykau. Mano 

"MON&S 
PER DA"NAI RANDA 
PRIE"AS'I# NIEKO NEKEISTI

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Galėtume įgyvendinti daug kilusių norų, jei tik savęs nestabdytume ir 
nemąstytume, ką žmonės pagalvos. Ir visai nebūtina laimėti šešiaženklės 
sumos, kad gyventi būtų lengva – įsitikinusi Giedrė Kairienė, gyvenimą 
Prancūzijoje iškeitusi į teisėjo padėjėjos karjerą. 

būsimas vyras tada jau 6 metus buvo ištarnavęs Prancūzijos 
užsieniečių legione ir savo ateitį įsivaizdavo Prancūzijoje. 
O aš buvau ir tebesu labai didelė Paryžiaus gerbėja, todėl 
apsispręsti nebuvo sunku, išvykau ramia širdimi.

K& veik%te Pranc/zijoje ir kiek laiko ten praleidote?

Prancūzijoje aš veikiau tik tai, dėl ko ten išvykau – ištekė-
jau, susilaukėm sūnaus. Buvau keliuose pokalbiuose dėl 
teisinio darbo, bet įsitvirtinti ten ne taip paprasta. Kadangi 
skirtingų valstybių teisinės sistemos skiriasi, teisininkui daug 
sunkiau emigruoti nei, tarkim, baigusiems tiksliųjų moks-
lų studijas. Prancūzijoje praleidau porą metų, „užaugau“, 
įgijau kitokios patirties, prasiplėtė akiratis, požiūris į daugelį 
dalykų. Sakyčiau, mokantis tik iš knygų galima įgyti proto, 
tačiau išmintis vis dėlto atkeliauja su patirtimi, todėl tikrai 
džiaugiuosi, jog gyvenime turėjau galimybę pagyventi 
tokioje šalyje, kaip Prancūzija.
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Teismų posėdžiai vieši, į juos gali ateiti kas tik nori, 
tačiau fotografuoti ar filmuoti griežtai draudžiama. Jeigu 
kyla poreikis komentuoti, tai gali padaryti tik teisingu-
mo ministerijos atstovas ir išimtiniais atvejais teisėjas, 
paskirtas atstovu spaudai. Tačiau tai būna kartą ar du 
per metus ir tik ypatingais atvejais. 

Tiesa, moksliniuose straipsniuose teismo sprendimai 
gali būti ne tik komentuojami, bet ir analizuojami, lygi-
nami, tačiau tai jau visai kas kita – tai moksliniai darbai. 

E. Raganela. Mūsų šalyje teisėjai negali komentuoti 
sprendimų. Informacija visuomenei iš teismų tokiu 
būdu neteikiama. Iš dalies tai daro prokurorai. Nebent 
prieš bylos nagrinėjimą organizuojamos spaudos kon-
ferencijos, bet jose teisėjai tikrai nedalyvauja. Su teismų 
priimtais sprendimais žiniasklaida ir visi, kam įdomu, gali 
susipažinti skaitydami teismų sprendimus. Teismuose 
specialių atstovų spaudai pareigybių taip pat nėra. 

Taip pat pasitikėjimas susijęs ir su bylų stabilumu. 
Austrijoje labai reti atvejai, kai skundžiamasi aukštesniam 
teismui. Apskųstų bylų skaičius vos siekia 15 proc. Aus-
trai mano, jog nereikia samdyti brangių advokatų, jeigu 
sprendimas vis tiek liks toks pats. Kartais netgi norisi, kad 
būtų dažniau keliaujama į aukštesnės instancijos teismus 
vien tam, jog būtų įvertintas žemesniųjų darbas. 

„Pasitikėjimas krinta tais atvejais, 
kai teismas, pavyzdžiui, nenubaudžia 
kokio nors visuomenei gerai 
žinomo valstybės tarnautojo 
arba skiria ne tokią bausmę, 
kaip buvo tikėtasi.“

E. Raganela. Italijoje žmonės teismais nepasitiki. Kalbu 
apie teismus, kurie nagrinėja baudžiamąsias bylas, nes 
kiti teismai jų nedomina. Taip yra dėl vienos pagrindinės 
priežasties – bylų nagrinėjimo terminai. Italijoje bylos 
nagrinėjamos 10 metų ir ilgiau. Visuomenės kantrybė 
išsekusi ir turime rezultatą – italai teismais nepasitiki. 

Kaip visuomen% supa.indinama su teism$  
sprendimais J/s$ 'alyse? Ar teis%jai vie'ai komentuoja 
priimtus sprendimus, o galb/t taikoma Belgijos prak-
tika, kai teis%jai komentuoja spaudoje?

G. Kraft. Austrijoje saugomas teisėjo nepriklausomumas, 
todėl jie niekuomet neįpareigojami kalbėti viešai. Teisėjai 
to niekada ir nedaro – nei bylos šalims, nei visuomenei, 
nei žiniasklaidai. Viskas parašyta teismo sprendimuose, 
kurie, be abejo, nuasmeninti. Žurnalistai sulaukia viešai 
paskelbiamo sprendimo ir tada apie jį rašo. 

„Teisėjas turi ne kalbėti, 
o rašyti. 
Ir rašyti aiškiai, 
argumentuotai, nuosekliai.“

„Austrijoje saugomas teisėjo nepriklausomumas, 
todėl jie niekuomet neįpareigojami kalbėti viešai. 

Teisėjai to niekada ir nedaro – nei bylos šalims, nei visuomenei, 
nei žiniasklaidai. Viskas parašyta teismo sprendimuose.“ 

Kalbėdama apie sprendimų komentavimą noriu 
pažymėti, kad Italijoje teisėjai neturi imuniteto. Taigi 
turi būti labai atsargūs ir dirbdami savo darbą , ir viešai 
kalbėdami apie jį. Kita vertus, kai nėra imuniteto, 
galima dirbti papildomus darbus. Štai kad ir aš pats – 
einu ne tik teisėjo, bet ir teisingumo ministro patarėjo 
pareigas. 
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Kas labiausiai patiko Pranc/zijoje?

Labai patiko daug šiltesnis klimatas, žmonių optimizmas, 
gera nuotaika, meilė gyvenimui, Paryžiaus architektūra 
ir skaniausi pasaulyje desertai. Tuo metu juokavau, kad 
Kauno apygardos administracinį teismą iš Lietuvos perkė-
lus į Paryžių man daugiau nieko ir netrūktų.

Ko neturi pranc/zai ir k& turi lietuviai?

Lengviau atsakyti į „atvirkštinį“ klausimą. Bet jei reikia 
pagirti lietuvius, sakyčiau, prancūzai neturi tokio per-
fekcionizmo, užsispyrimo, neįdeda tiek daug pastangų 
į savo darbą , kaip lietuviai. Prancūzijoje labai didelis 
biurokratizmas, kuriame sunkiai susigaudo net patys 
prancūzai. Tarkim, tenka iš vieno miesto galo vykti į 
kitą , paskui grįžti atgal, tada užpildyti popierius, kuriuos 
vėliau būtina išsiųsti paštu, nes įstaiga tiesiogiai doku-
mentų nepriima. Lietuvoje tikrai paprasčiau. Lietuviai 
atviresni, nuoširdesni, prancūzai uždari – gali šypsotis, 
bet neišduos, ką iš tikrųjų galvoja. Ir, be abejo, net jei 
Paryžius siejamas su aukštąja mada, prancūzaitės nepri-
lygsta lietuvaičių grožiui (nusi!ypso). 

Kod%l nelikote Pranc/zijoje?

Negaliu vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą, nes buvo 
daug priežasčių, turbūt labiau asmeninių. Žinoma, aš 
labai pasiilgau savo darbo. Kai kurie žmonės, pirkdami 
loterijos bilietą, svajoja – jei laimėčiau šešiaženklę sumą, 

nedrįsta, jaudinasi, ką aplinkiniai pamanys. Aš klausau 
širdies, turbūt ji ir pasakė – važiuok pamatyti pasaulio, o 
po poros metų, kai jau visko užtektinai prisižiūrėjau, liepė 
grįžti namo (!ypsosi). Aš nebuvau „tradicinė“ emigrantė, 
neišvykau dėl to, kad man Lietuvoje būtų buvę blogai. 
Todėl ir tas grįžimas labiau panašus tiesiog į kraustymąsi 
iš vieno miesto į kitą.

gulėčiau kur nors pliaže ir nieko neveikčiau... Per tuos 
porą metų supratau, kad negalėčiau nedirbti. Galbūt iš 
prancūzų pasimokiau to lengvesnio požiūrio į gyveni-
mą – nebijau kažko keisti, net ir gyvenamosios vietos, 
nežiūriu į tai taip rimtai. Žmonėms dažnai kyla įvairiau-
sių norų, bet dažniausiai jie patys save stabdo – randa 
priežasčių nieko nekeisti, bijo įsivaizduojamų sunkumų, 

„Aš klausau širdies, 
turbūt ji ir pasakė – 
važiuok
 pamatyti pasaulio.“

Dar (domiau, kad gr(.usi ( Lietuv&  
v%l prad%jai dirbti teis%jo pad%j%ja.  
Nenor%jai kitokio darbo?

Po poros metų grįžau į tas pačias teisėjo padėjėjos parei-
gas Kauno apygardos administraciniame teisme, kai kas 
net nesuprato, ar aš buvau išėjusi vaiko priežiūros atos-
togų, ar iš darbo. Todėl posakis – į tą pačią upę antrąkart 
neįbrisi – mano atveju nepasitvirtino. Dirbti kitokio 
darbo nenorėjau, nes, kaip jau minėjau, išvykau tikrai ne 
dėl to, kad darbas būtų nepatikęs. Kauno apygardos ad-
ministracinis teismas buvo mano pirma darbovietė, joje 
pritapau – jaučiausi kaip namuose, iki šiol esu dėkinga 
buvusiam šio teismo pirmininkui Gintarui Čekanauskui. 
Esu iš tų laimingų žmonių, kuriems pavyko rasti savo 
nišą – mėgstamą darbą.

Did.iuojat%s, kad dirbate teisme?

Mano nuomone, didžiuotis galima tada, kai esi kažką 
nuveikęs, pasiekęs, nes didžiavimasis ne savo darbo rezul-
tatais, o vien faktu, kad dirbi teisme, būtų labiau panašus 
į tuščią puikybę. Šiandien dar nesijaučiu tiek nuveikusi, 
kad būtų kuo didžiuotis. Labiau didžiuojuosi, kad radau 
mėgstamą darbą, kad tiek Kauno, tiek Klaipėdos apygar-
dų administraciniuose teismuose dirbau (-u) su puikiais 
žmonėmis. 

„Sakyčiau, 
mokantis tik iš knygų 

galima įgyti proto, 
tačiau išmintis vis dėlto 

atkeliauja 
su patirtimi.“
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KARTAIS PRIREIKIA
T!KSTAN$IO 
D!RI"
Bemiegės naktys, akyse 
raibuliuojantis vaizdas 
ir ne vienas tūkstantis 
adatos dygsnių, 
drobėje sugulančių į 
vieną vidutinio dydžio 
paveikslą. Siuvinėjimas – 
atsipalaidavimo terapija 
po intensyvios darbo 
dienos, sako  laiko 
neskaičiuojančios siuvinėtų 
paveikslų kūrėjos. 

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas

Iš pradžių labai nedrąsiai siuvinėtus meno kūrinius pradėju-
sios kurti Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė 
Valošinaitė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių 
sekretorė Kristina Pečiukaitienė taip susižavėjo šia meno 
sritimi, kad savo vakarų be siuvinėjimo jau nebeįsivaizduoja. 
Žurnalui Teismai.LT teismuose dirbančios moterys atsklei-
džia, kad daugelis pabandžiusiųjų užkimba. I. K
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Ar a' taip gal%*iau?

Maždaug prieš penkerius metus siuvinėti pradėjusi Kristina 
sako visą gyvenimą žavėjusis močiutės siuvinėtais darbais, 
kurie dar ir dabar puošia jos namus. „Maniau, kad siuvinėji-
mas ne man ir niekuomet nesuprasiu, neišmoksiu, kaip tai 
daryti. Bet kartą gavau dovaną – draugė padovanojo savo 
siuvinėtą darbelį, labai mažą kačiuką. Jis buvo toks nuosta-
bus, kad keletą savaičių nepaleidau jo iš rankų. Vis žiūrinė-
jau, varčiau ir galvojau – kaipgi jai pavyko, ar tai sunku, ar 
galėčiau ir aš taip“, – savo siuvinėjimo pradžią prisimena 
moteris.

Pasak Kristinos, prieš vienas atostogas ji susikaupė, nuė-
jo į artimiausią prekybos centrą ir nusipirko patį mažiausią 
siuvinėjimo rinkinį. Pamąsčiusi, kad pabandyti nieko nekai-
nuoja, pašnekovė išsiuvinėjo žirafiuką ir nuo tada siuvinėji-
mas tapo jos pagrindiniu hobiu. 

Kaip ir Kristiną, Danutę siuvinėti pastūmėjo pats arti-
miausias žmogus – dukra. Prieš kelerius metus pradėjusią 
siuvinėti teisėją šia aistra užkrėtusi atžala dar mamą išmokė 
ir visų šio meno subtilybių.

N%ra nuotaikos – tr/kin%s si/lai

Labiausiai gėles ir gyvūnus (ypač kates) mėgstanti siuvinėti 
Kristina, pamačiusi kažką gražaus, užsinori tai paversti savo 
paveikslu. „Šiuo metu esu išsiuvinėjusi keletą drugelių, kati-
nų, vieną dalmantiną, žvirbliukų, gėlių kompozicijų, moterų 

atvaizdų, gyvybės medį ir didelę, įspūdingą širdį. Būna taip, 
kad pradedu siuvinėti vieną darbą, vėliau pamatau ką nors 
įdomesnio, geidžiamesnio, vėliau dar kažką...“ – apie vienu 
metu stalčiuje atsirandančius 3–4 siuvinėjamus darbus 
pasakoja teismo posėdžių sekretorė.

Kristina atskleidžia, kad siuvinėja tik tada, kai yra geros 
nuotaikos, ir tik tada, kai to nori. Ji iš patirties žino, kad jei 
siuvinės tik dėl to, kad reikia, nieko gero nebus. Kaip tyčia, 
velsis ir trūkinės siūlai, kryželis bus nelygus ir kreivas. „Visi 
mano darbai – vidinės būsenos atspindys. Niekada nesiu-
vinėju, kai neturiu tam įkvėpimo. Būna taip, kad jo tenka 
laukti net ir pusę metų“, – šypsosi pašnekovė.

Siuvin%jimo terapija

„Siuvinėjimas man yra savotiška meditacija, būdas atsipa-
laiduoti. Siuvinėdama negalvoju nei apie darbą, nei apie 
buities rūpesčius. Ne kartą, užklupus nemigos naktims, 
imdavau į rankas medžiagą ir siuvinėdavau“, – sako Klaipė-
dos miesto apylinkės teismo teisėja. 

Kad siuvinėjimas atpalaiduoja, ramina ir yra savotiška 
terapijos forma po intensyvios darbo dienos, pritaria ir 
Kristina. „Nesiuvinėju labai didelių darbų, kuriems išsiuvinė-
ti reikėtų kelerių metų. Dažniausiai vieno darbelio siuvinė-
jimas trunka nuo poros mėnesių iki pusės metų. Rekordų 
nesiekiu, todėl niekada nesistengiu darbą baigti greitai“, – 
apie laiko sąnaudas atvirauja moteris.
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Pasak jos, šiame procese nelabai ir paskubėsi. Kristina 
paskaičiavo, kad vienas kryželis vidutiniškai išsiuvinėjamas 
per penkias sekundes. Taigi galima apskaičiuoti, kiek trunka 
išsiuvinėti vidutinio dydžio paveiksliuką: vidutinis siuvinė-
tas darbas būna 20*20 arba 25*25 cm dydžio, tokiame dar-
be būna nuo 13 000 iki 20 000 tūkstančių kryželių. Prie šių 
skaičių dar būtina pridėti siūlų vėrimą bei nuolatinį spalvų 
keitimą ir nepamiršti, kad vis dėlto šiam hobiui galima skirti 
tik laisvas minutes, liekančias po visų atliktų dienos darbų 
(dažniausiai vėlyvais vakarais).     

„Tikrai ne vieno tūkstančio adatos dygsnių prireikia 
paveikslui sukurti. Jei paveikslas yra didelis, tai jį siuvinėju 
ne vieną savaitę, o mėnesius“, – Kristinai antrina Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo teisėja dirbanti Danutė.

Anot pašnekovių, siuvinėjimas nėra pigus malonumas. 
Standartinė vienos spalvos siūlų pakuotė vidutiniškai kainuoja 
nuo 1,5 iki 5 Lt (priklausomai nuo gamintojo ir siūlo sudėties). 
Viename darbe vidutiniškai būna apie 15 spalvų, kartais nedi-
deliame darbe būna ir daugiau nei 30 atspalvių. Prie kainos dar 
reikėtų pridėti specialią medžiagą, specialias pirštų nebadan-
čias adatas, žymeklius, rėmelius ir galiausiai darbo rėminimo 
paslaugas. „Aišku, šis hobis „pelno“ neneša, tačiau pamačiusi 
galutinį rezultatą apie pinigus nebegalvoju. Pamirštu net skau-
dančias akis, nuovargį ir dažniausiai dar tą patį vakarą jau imu 
ruoštis siuvinėti naują darbą“, – apie džiaugsmą baigus kūrinį 
kalba Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių sekretorė.

Pasak Danutės, jai brangiausiai kainuoja siuvinėti 
skirta medžiaga su būsimo paveikslo vaizdu. Būtent toks 
siuvinėjimo būdas teisėjai yra priimtiniausias, nes „nerei-
kia nieko skaičiuoti, galvoti, ar paveikslas pavyks. Tiesiog 
seki pačią schemą ir siuvinėji.“

Atiduoti dalel) kitiems

Abi paveikslus siuvinėjančios pašnekovės apie savo darbų 
parodą sako negalvojančios. „Dažniausiai siuvinėju savo 
malonumui, taigi didžioji dalis darbų puošia mano namų 
ir kabineto sienas. Dovanoju dar kol kas labai retai, ir tai tik 
tada, kai tikrai noriu konkrečiam žmogui padovanoti savo 
siuvinėtą darbą, t. y. kitam atiduoti dalelę savęs“, – sako Kris-
tina. Šiuo metu ji jau išsiuvinėjusi 40 darbų, didžiausias buvo 
apie 45*60 cm.

Danutės paveikslai puošia draugų ir artimųjų namų sie-
nas. „Ypač malonu siuvinėti paveikslą, kurį ketinu dovanoti 
artimajam. Aš nuoširdžiai tikiu, kad rankų darbo dovanos 
yra pačios tikriausios, nes spinduliuoja gerąją energiją, kurią 
įdėjai ne tik liesdamasis prie paveikslo, bet ir galvodamas 
apie tą žmogų“, – pasakoja mielai savo darbus į svečius 
atvykusiems draugams ir artimiesiems rodanti moteris.

Kai kalbėjomės su Kristina, apie savo darbų parodą 
ji dar nedrįso galvoti. Šiandien jau žinome, kad Vilniaus 
miesto apylinkės teisme planuojama pirmoji Kristinos 
darbų paroda.
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Artėjant gražiausioms metų šventėms jau tapo įprasta 
aukoti neturintiems ar bėdos prislėgtiesiems. Vilniaus mies-
to apylinkės teismo darbuotojai taip pat neabejingi tiems, 
kuriems gyvenimas pašykštėjo šviesių akimirkų. Labdaros 
renginį „Pyragų mugė“ artėjančių Kalėdų proga organizavę 
vieno iš didžiausių šalies teismų darbuotojai, vaišindamiesi 
pačių iškeptais pyragais ir pagamintais gardėsiais, rinko 
aukas kilniam tikslui.

Palaikydama šią iniciatyvą Vilniaus miesto apylinkės 
teismo pirmininkė Loreta Braždienė visus teismo darbuo-
tojus paragino atsigręžti į save, stabtelėti ir įvertinti tai, kad 
visi esame toje pusėje, kuri gali duoti. „Visus suaukotus 
pinigus pervesime „Bėdų turgaus“ fondui, ištiesime pagal-
bos ranką tiems, kuriems paramos šiuo metu labiausiai 
stinga“, – gausiam kolektyvui sakė L. Braždienė.

Dar tik vienerius metus veikiančiame Vilniaus mies-
to apylinkės teisme prie teisingumo vykdymo prisideda 
450 darbuotojų. „Pyragų mugės“ idėja visai teismo  
bendruomenei suteikė galimybę ne tik parodyti savo geru-
mą, bet ir susitelkti, pasidovanoti teigiamų emocijų, pasi-
dalyti širdžių gerumu, draugiškumu ir šviesiomis mintimis 
palydėti vieniems kitus į artėjančių gražiausių metų švenčių 
laukimą. Labdaros renginyje gausiai dalyvavę teismo darbuo-
tojai viliasi, kad ši graži idėja ir parodytas dėmesys praskai-
drins ir sušildys likimo nuskriaustų žmonių kasdienybę.

Pyragus teismo darbuotojai labdaros renginiui kepė 
individualiai arba grupelėmis: dalyvių sulaukta daugiau nei 
tikėtasi, nustebino ir jų originalus teminis pateikimas bei 
dar neragauti skoniai. Šiluma ir rūpesčiu teismo darbuotojai 
dalijasi jau ne vienerius metus – dar iki teismų reorganizacijos 

GERUMO NEB!NA 
PER DAUG

Airin% ,ERELYT+
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkės 
padėjėja ryšiams su visuomene

Gintar% SELEZNIOVAIT+
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja

Artėjant gražiausioms metų šventėms jau tapo įprasta aukoti neturintiems ar bėdos 
prislėgtiesiems. Vilniaus miesto apylinkės teismo darbuotojai taip pat neabejingi tiems, 
kuriems gyvenimas pašykštėjo šviesių akimirkų. Labdaros renginį „Pyragų mugė“ artėjančių 
Kalėdų proga organizavę vieno iš didžiausių šalies teismų darbuotojai, vaišindamiesi pačių 
iškeptais pyragais ir pagamintais gardėsiais, rinko aukas kilniam tikslui.
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Vilniaus miesto apylinkių teismai šių magiškų švenčių 
laikotarpiu ištiesdavo pagalbos ranką patiems silpniausiems 
ir mažiausiems, kadangi prisijungdavo prie vaikų globos 
namų vykdomų akcijų, aukodavo pinigų, pirkdavo įvairių 
būtiniausių buitinių daiktų ir ruošdavo vaikučiams kalėdines 
dovanėles.

Šventinei atmosferai įkūnyti teisme taip pat surengtas 
kalėdinių puokščių konkursas – kūrybingi ir laiko nepa-
gailėję teismo darbuotojai pademonstravo savo meninius 
gebėjimus: sukurta 21 kompozicija, trims skirtos prizinės 
vietos, o jų autoriams – simbolinės dovanėlės. Kūrybingų 
darbuotojų vienetinės rankų darbo puokštės papuošė 
teismą ir kuria šventinę nuotaiką.

Visus geros valios žmones Vilniaus miesto apylinkės teis-
mas sveikina artėjančių jaukiausių metų švenčių proga ir linki 
savo gerumu bei šiluma dalytis ne tik šv. Kalėdų laikotarpiu, o 
šitaip elgtis ištisus metus, nes kartais reikia labai nedaug, kad 
viltis, meilė ir tikėjimas gyvuotų...
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Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta 
Braždienė atidaro labdaros renginį ,,Pyragų mugė” 
ir kviečia visus susirinkusiuosius parodyti dėmesį ir 
savo aukomis sušildyti likimo nuskriaustų žmonių 
kasdienybę.
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