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Prisipažinsiu – neturiu žalio supratimo, 
kodėl esame tokie kietakakčiai ir tarsi 
užsikirtusi plokštelė be perstojo karto-
jame: teismai yra nepatikimi ir blogai 
dirba. Abejojame teismų darbu, o kiek 
iš mūsų bent kartą realiai asmeniškai 
susidūrė su teismu ir savo kailiu patyrė 
kokią gerą ar blogą patirtį?

Statistika atrodo liūdnokai – per 
metus iš mūsų su teismais tėra susidū-
rę tik apie 6 proc. Dauguma jų teismus 
vertina teigiamai. O nusivylimą teismų 
veikla paprastai įvardija juose net 
nebuvę asmenys. Tik nereikia teisin-
tis – mano draugo draugas pasakojo... 
Draugas – draugui, kaimynas – kaimy-
nui ir nieko realaus ar apčiuopiamo. 
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Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu. Už 
straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti, koreguoti ir trumpinti. Straipsnius perspausdinti 
ar kitaip naudoti jų medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.

POKY!IAI 
U!PROGRAMUOTI MUMYSE
Kiek iš tų pasakotojų bent kartą yra 
pabuvoję teisme ir kiek iš tų pasakoji-
mų–perpasakojimų atkeliavę iš trečių 
lūpų... Net neabejoju – didžioji dalis.

O kodėl nesate buvę teisme? Atvy-
kote, bet Jums teismo posėdžio duris 
užkalė? O gal Jums nebūtina apsilankyti 
teisme, kad galėtumėte vertinti teismų 
darbą, nes ir taip žinote, kaip viskas 
yra? Bet ar bent kartą susimąstėte, kad 
pokyčiai slypi ne teismuose, o pačiuose 
mumyse.

Parengtoje vaizdo medžiagoje 
Lietuvos teismų profiliui socialiniame 
tinkle „Facebook“ jaunas Lietuvos 
pilietis – teisę studijuojantis trečiakursis 
Aidas Baublys viską sudėlioja aiškiai ir 
paprastai: „Kaip ir dauguma Lietuvoje 
gyvenančių žmonių, buvau paveiktas 
tos nuomonės, kad teismai yra baisi 
institucija, nuo kurios tiesiog trenkia 
korupcija jau iš toli. Apsilankius teisme 
ir atlikus praktiką ši nuostata visiškai 

pasikeitė. Dažniausiai pati visuomenė yra 
kalta, nes kreipiasi į teismus su ieškiniais 
dėl šimto litų, reikalauja perteklinės 
informacijos ir tempia teismo procesus. 
Kai amerikiečiai „susuka“ filmą apie gyve-
nimą, ten visuomet yra teismas, kuriame 
visada pilna žmonių. Lietuvoje net ir į 
Konstitucinio Teismo posėdžius niekas 
neateina. Aš nenoriu ragauti grybų, nes 
jie neskanūs. Aš niekada jų neragavęs. 
Tai čia tas pats. Reikia ateiti, tiesiog pa-
matyti, o tada kalbėti.“

Pokyčiai ir požiūris į teismus pri-
klauso nuo mūsų pačių. Pamąstykime ir 
nuoširdžiai atsakykime sau į klausimą – 
turi keistis tik teismai ar turime pasikeisti 
ir mes patys? Teismai kaip niekada 
anksčiau atviri visuomenei, o kiek mums 
tai rūpi – priklauso tik nuo mūsų pačių...
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!" MIT# 
 APIE TEIS"JUS
Apie teisėjų skyrimo procedūrą sklando ne vienas 
mitas. Tikri, netikri – iš kur dabar žmogui žinoti.  
Visi kalba, vadinasi, taip ir yra. Bet paklausę  
ekspertų sužinotume, kad kalbos ir  
tėra tik kalbos.

TEISMAI.LT sumanė pasikalbėti su geriausiai teisėjų atran-
kos tvarką ir principus šalyje žinančiu Pretendentų į teisėjus 
atrankos komisijos pirmininku, Vilniaus universiteto docen-
tu prof. Eugenijumi Laurinaičiu ir paprašė jo kartą ir visiems 
laikams paneigti nuolat girdimus mitus.

1 MITAS. 
Teisėjais tampa giminės, draugai ir draugų draugai.

Atsakymas paprastas – mūsų pastarųjų kelerių metų 
darbo patirtis rodo, kad visi pretendentai privalo deklaruoti 
bet kokius savo šeimos, artimųjų ir giminių ryšius, susiju-
sius su teisėsauga. Todėl šiuos faktus mes žinome ir turiu 
pasakyti, kad iš tikro susijusių su teisėtvarka kandidatų yra 
labai nedidelė dalis. Todėl tai tikrai mitas ir nieko daugiau.

2 MITAS. 
Tinkamiausiais kandidatais į teisėjus įvardijami tik 
dirbantys teismuose.

Tikrai nebūtinai. Yra kelios situacijos, kai šalia kitų tinka-
miausiais buvo įvardyti žmonės, nedirbantys teisme. Tai 
ypač dažnai liečia mokslininkus, kurių patirtis, interesai, 

mokėjimas analitiškai matyti problemas paskatina mus, at-
rankos komisiją, rekomenduoti būtent šiuos žmones. Taip 
siekiama, kad atsirastų konceptualesnis mąstymas teisme, 
analitiškas požiūris į kai kuriuos dalykus, galbūt net kritiškas 
ir savikritiškas, kas ir būdinga šiems žmonėms. 

Tačiau reikia pripažinti, kad didelę dalį iš pirmą kartą 
pretenduojančių į teisėjus, be abejonės, sudaro teisėjų 
padėjėjai. Ir tai nėra keista dėl labai paprasto dalyko – jie iš 
tikrųjų turi realios darbo su dokumentais patirties, išmano 
problemas, sprendimų formulavimo būdus. Be to, kai kurie 
iš jų turi galimybę stebėti patį teismo procesą ir suvokti 
procesinę teismo darbo logiką.

3 MITAS. 
Atrenkant teisėjus tinkamiausi pretendentai ne  
visuomet yra geriausi (surinkę daugiausia balų).

Būčiau labai atsargus vartodamas terminą „geriausi“, nes 
nemaža dalis balo skiriama už gana formalius požymius, 
pavyzdžiui, darbo stažą einant kokias nors su teisėtvarka 
susijusias pareigas arba kad ir dirbant teisėjų padėjėjais, 
bet juk tai nenulemia žmogaus, kaip kandidato į teisėjus, 

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Prof. Eugenijus Laurinaitis
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kokybės. Todėl balų skaičius kartais formaliai skiriasi nuo to 
įspūdžio, kurį kandidatas padaro visai komisijai. Reikia ne-
pamiršti, kad ir balų vertinimas, ir tinkamiausių kandidatų 
atrinkimas yra kolegialus visos komisijos sprendimas. Todėl 
kartais komisija koreguoja tą formaliai didelį balų skaičių, 
pasinaudodama betarpišku įspūdžiu, kuris susidaromas 
bendraujant su kandidatu. Tačiau būtina pabrėžti, kad taip 
būna tikrai nedažnai.

4 MITAS. 
Norint tapti teisėju svarbiausia – patirtis.

Šį žodį taip pat reikėtų vartoti labai atsargiai. Kokia patirtis? 
Mes kalbame apie teisinio darbo patirtį. Ir aš manau, kad 
gebėjimas visapusiškai matyti teisines problemas, kaip tai 
gali padaryti prokurorai ar buvę prokurorai, kitaip – advo-
katai, o dar kitaip – teisėjų padėjėjai, be jokios abejonės, 
praturtina žmogų ir palengvina jo galimybę tapti kandida-
tu į teisėjus patiriant mažesnių nuostolių, galbūt lengviau 
įveikiant sunkumus, kurie yra neišvengiami.

5 MITAS. 
Jauniems pretendentams kelias į teisėjus užvertas.

Netiesa. Iš tikrųjų iš pirmą kartą pretenduojančiųjų labai daug 
jaunų teisėjų mūsų atrankos komisijoje buvo išrinkti kaip tin-
kamiausi. Tai gana jauni žmonės, taigi tai yra visiškas mitas.

6 MITAS. 
Teisėjų atranka vyksta slaptai ir už uždarų durų.

Netiesa. Mūsų posėdžiai yra atviri, į juos gali ateiti ir pasi-
klausyti bet kas. Be to, mūsų posėdžių diskusinė dalis – po-
kalbis su pretendentu – įrašoma, o įrašai prieinami visiems. 
Taip pat ir pačios mūsų komisijos išvados yra gana išsa-
mios. Jose plačiai pagrindžiama, kodėl priimtas būtent toks 
sprendimas, kokia buvo visos komisijos kolektyvinė logika. 
Su išvadomis tikrai galima susipažinti ir bandyti diskutuoti, 
o tai ir daro kai kurie pretendentai. 

Mes taip pat esame priėmę žmonių, kurie pateikė savo 
nuomonę apie kai kuriuos kandidatus. Juos išklausėme, 
pasišnekėjome. Taigi tai tikrai nėra kažkokia slapta komisija. 
Be to, turime suvokti, kad tai nėra galutinis etapas. Mes 
esame ta institucija arba tas kolektyvas, kuris padeda Prezi-
dento institucijai parinkti tinkamiausius kandidatus. O jau į 
teisėjus skiria Prezidentas.

7 MITAS. 
Teisėjai yra labai uždari žmonės.

Labai įvairūs. Žmonės, einantys į teisėjus arba dirbantys 
teismuose, yra tikrai labai įvairūs. Yra ir atvirų, ir gebančių 
šiltai bendrauti, labai gražiai ir aiškiai paaiškinti savo spren-
dimus bylos šalims. Žmonių yra labai įvairių ir negalima 
tvirtinti, kad tai kažkokia uždara grupė.

Kitas dalykas – jie tam tikrame bylos etape privalo 
būti uždari. Iš tikrųjų apie bylą negali kalbėtis su bet kuria 
turgaus bobute, besiderėdami dėl pomidorų kainos. Jie turi 
patys padaryti galutinę išvadą, ją suformuluoti ir todėl tam 
tikras uždarumas yra būtinas. Bet tai profesinis bruožas, 
jis būdingas ne tik teisėjams, bet ir daugeliui kitų profesijų, 
reikalaujančių tam tikro konfidencialumo, t. y. mokėjimo 
išlaikyti asmeninę paslaptį. Iš tikrųjų tai nėra išskirtinė 
teisėjų savybė.

8 MITAS. 
Teisėjai nelinkę priimti kritikos.

Tai priklauso nuo asmeninių žmogaus savybių, o ne nuo to, 
ar jis yra teisėjas, ar nėra. Be abejonės, yra ir teisėjų, kuriems 
sunku priimti kritiką, bet yra ir tokių, kurie patys skuba save 
kritikuoti. Tai tikrai mitas.

9 MITAS. 
Teisėju tapti bloga reputacija netrukdo.

Netiesa. Mūsų komisijos nariai tikrai gana kruopščiai studi-
juoja visus dokumentus, kuriuose pateikiama daug dalykų 
apie žmogaus gyvenimą, jo svarstymus dėl drausminių ar 
etinių dalykų įvairiausiose institucijose. Be to, mes peržiūri-
me ir viešojoje erdvėje prieinamą informaciją bei pasinau-
dojame internete esančiais duomenimis apie įvairius spau-
doje aprašytus faktus. Todėl apie kandidatus susidarome 
pakankamai plačią nuomonę, o bet kokie menkiausi galimi 
žmogaus „šešėliai“, etinė elgesio plotmė tikrai vertinama 
labai rimtai.

10 MITAS. 
Teisėjais tapti labiau siekia moterys.

Tarp kandidatų daugiau yra moterų, apskritai teisėjų 
korpuse daugiau moterų. Kodėl taip yra Lietuvoje, neži-
nau. Daugiau moterų ir studijuoja. Kažin ar mes galime tai 
kažkaip vertinti – tai jau ne mitas, o tikrovė.
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Trumpai išdėstysiu savo nuomonę apie teisėjo dar-
bo organizavimą. Tai mano asmeninė patirtis, grįsta 
tam tikrais apribojimų teorijos (TOC) postulatais. 
Pasidomėti šiais dabar jau visuotinai pripažintais 
verslo valdymo principais paskatino atsitiktinai į 
rankas pakliuvusi E. M. Goldrato (E. M. Goldratt) 
knyga „Tikslas“, kurią rekomenduoju visiems. 

Kalbėsiu daugiausia apie baudžiamąjį proce-
są, tačiau gamybos (taip taip, gamybos) valdymo 
principai universalūs, todėl visa tai, kas bus pasakyta 
toliau, taikau ir baudžiamajam procesui, ir, mutatis 
mutandis, kitiems teismo procesams – tiek civi-
liniam, tiek administraciniam. Be savo asmeninės 
patirties ir jau minėtų TOC principų (kaip aš juos 
įsivaizduoju taikant teisme), remiuosi Lietuvoje 
viešėjusio Izraelio verslo konsultanto Šimeono Paso 
(Shimeon Pass) paskaitomis, už kurias ir už įkvėpimą 
dėkingas www.commonsense.lt.

IDEALUS 
TEISMO PROCESAS #I$

Audrius CININAS
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas     

Esu teisininkas, o ne verslo 
vadybininkas, ir mano samprotavimai 
bus ganėtinai provizoriški.  
Vis dėlto tikiuosi, kad jie bus įdomūs 
ir paskatins bent jau diskusiją apie kai 
kuriuos mitus, gaubiančius teismo 
procesą ir jo organizavimą.

Taigi nevertinkite šio straipsnio akademiniais matais.  I. 
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Š. Pasas giriasi, kad TOC metodus pritaikius Izraelio apy-
gardos teismuose vidutinis atvirų bylų „amžius“ (nuo 
gavimo teisme dienos iki sprendimo priėmimo) sutrum-
pėjo 27 proc., o bylos nagrinėjimo laikas iš esmės (t. y. 
neįskaitant laiko, kol byla guli seife laukdama savo eilės 
ir parengiamųjų posėdžių) – net 47 proc. Taip pat gero-
kai išaugo išnagrinėjamų bylų skaičius. Vis dėlto, žiūrint 
mūsų akimis, atvirų bylų – projektų vidutinis „amžius“ 
Izraelio teismuose ir toliau išlieka labai didelis (41 mė-
nuo Izraelio apygardos teismuose). Tik nepamirškime, 
kad pradėta nuo 56 mėnesių. Taigi vertėtų pasidomėti, 
kokiais metodais tai padaryta, net jei jų efektyvumas ir 
būtų perpus mažesnis nei skelbiama.

TOC yra apie gamybą . Šia prasme gamykla – ne tik 
fabrikas, iš kurio kaminų virsta dūmai, bet ir kontoros, 
kuriose dirba vyrukai Versace kostiumais. Kas gi vyksta 
gamykloje „teismas“?

Pagal TOC, teismų procesas yra „I“ formos. Tai 
procesas, kai gamyba vyksta lyg stovint prie konvejerio. 
Galime įsivaizduoti, kad teisėjas irgi stovi prie to paties 
konvejerio ir „kepa“ vieną bylą po kitos. Savaime aišku, 
tokį procesą lengviausia valdyti iš visų egzistuojančių 
gamybos procesų, bet yra vienas „bet“. Teismai dirba 
daugiaprojekčiu režimu, kitaip sakant, „multitaskina“ 
(red. atlieka daug užduočių vienu metu). 

Mes stovime ne prie vieno, o iškart prie 50 (pri-
klauso nuo to, kiek kas turi atvirų bylų) konvejerių, 
veikiančių pagal skirtingus technologinius procesus, 
„kepančių“ civilines, baudžiamąsias, administracines 
bylas, administracinius skundus, vykdymo bylas, įsaky-
mus, pagreitintas bylas ar šiaip kokį dumblą . O proble-
ma yra ta, kad vienu metu dirbti prie kelių konvejerių 
neįmanoma. 

Čia dar ne visas bjaurumas. Dalies konvejerių mes 
atseit nevaldome. Pagal Merfio dėsnį tie prakeikti, 
atseit nevaldomi, konvejeriai įsijungia pačiu nenuspė-
jamiausiu laiku. Būtent tada, kai mes dirbame kitur, 

priversdami teisėją neoriai šokinėti nuo vieno darbo 
prie kito. Bet ir čia dar ne viskas – trūksta išteklių, 
pavyzdžiui, salių. Įsivaizduokime – paskirtu laiku 
paleidi konvejerį ir aptinki, kad įrankius (salę), reika-
lingus operacijai atlikti, pasiskolino kolega. Kol ieškai, 
iš ko pasiskolinti kitą įrankį, ateina laikas paleisti kitą 
konvejerį, o proceso dalyviai ir žmonės, taip ir nesu-
laukę, kada bus pradėti darbai prie pirmojo konvejerio, 
nuskuba kas sau. Advokatai, prokurorai – ten, kur prie 
kitų konvejerių jų laukia kiti teisėjai, o paprasti žmo-
nės, keiksnodami apkiautusius teismus, grįžta prie savo 
darbų susitaikę su tuo, kad konvejeris su jų byla vėl 
bus įjungtas tik po mėnesio ar dar vėliau.

Pagal oficialią Vilniaus teismų darbo ataskaitą , 
Vilniaus miesto apylinkių teismuose baudžiamąsias ir 
administracines bylas nagrinėja 41 teisėjas. 2012 m. iš-
nagrinėta 3 100 baudžiamųjų ir 13 839 administracinės 
bylos, 13 102 įvairūs ikiteisminio tyrimo dokumentai. 
Ar galima kažkokiais metodais suvaldyti ir sutvarkyti 
visus tuos milžiniškus bylų srautus, nenuspėjamus, 
nuo teismo nepriklausančius įvykius? Priversti konve-
jerius dirbti pagal iš anksto suplanuotą grafiką , o dar 
geriau – kad viskas būtų sudėta ant vieno konvejerio, 
paversta „monotaskingu“? 

„Mes stovime ne prie vieno, o iškart prie 
50  konvejerių, veikiančių pagal skirtingus 
technologinius procesus, „kepančių“ 
civilines, baudžiamąsias, administracines 
bylas, administracinius skundus, vykdymo 
bylas, įsakymus, pagreitintas bylas ar šiaip 
kokį dumblą.“ 
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terminus. O galbūt jos specialiai kuriamos ar paliekamos 
įstatymuose tam, kad, esant reikalui, teisme kam nors 
būtų galima prikirpti uodegą arba sukelti Linai iš Leksino-
vos eilinį galvos skausmą, programuojant naujas LITEKO 
terminų kontrolės modulio funkcijas?

Čia dar ne viskas. Kaip matome, teisėjas „multitaski-
na“ – turi pusšimtį ar kiek ten kam kliūva bylų ir privalo 
pagal tai paskirstyti savo išteklius. O įstatymų leidėjo 
lūkesčiai tokie, kad teisėjas rūpinsis ir popins tik tą vienin-
telę bylą ar bylų rūšį, kuri tą dieną parūpo parlamentarui. 
Bet taip niekada nebus.

Nesigilinsiu į konkrečias normas, nes rašau teisėjams 
ir visi puikiai supranta, apie ką kalbu. Paminėsiu tik keletą, 
kad netuščiažodžiaučiau.

LR ATPK 288 str. – rašytinis nutarimas administraci-
nėje byloje turi būti skelbiamas tuojau pat, baigus na-
grinėti bylą. Kiek ten tų administracinių bylų išnagrinėta 
2012 m. Vilniuje? Aha, apie 13 000. Kiek laiko teisėjas 
sugaiš, kol plevėsuodamas mantijos skvernais bėgios iš 
teismo salės į kabinetą rašyti nutarimo ir atgal jo skelbti? 
Na, tarkim, penkias minutes. Gauname apie 1 000 valan-
dų per metus vien teisėjo kelionėms laiptais / liftu. O tai 
yra apie 2/3 vieno teisėjo metų darbo laiko! 

O jei tenka 10 administracinių bylų vienu metu? 
8.30 val. antradieniais–ketvirtadieniais, kaip tada? Ką 
veiks tie 9 likę administraciniai bylininkai, kol bus rašo-
mas nutarimas pirmajam? Kas bus su baudžiamąja byla, 
kuri jau prieš mėnesį paskirta tos pačios dienos 9.00 val.? 
Administracinėm bylom kiekvienos dienos rytą skirtas 

Ir fabriko (to, kur su kaminais), ir kontoros, kur pluša 
mūsų vyrukas su Versace, tikslas tas pats – kuo greičiau 
uždirbti pinigų pardavimu. Būtent pardavimu, o ne ga-
myba. Teismai pinigų neuždirba, bet jie teikia visuomenei 
paslaugą – „tiekia“ galutinius sprendimus, kurių paklausa 
šiandien yra beveik neribota, taigi dėl „pardavimo“ pro-
blemų nėra. 

Yra greičio problema. Nors iš tikrųjų ir šios problemos 
nėra, bet vis tiek kažkodėl visi nori, kad būtų dar grei-
čiau – tebūnie. Visuomenei ir patiems teismams aktualu 
ne pačių bylų gamybos procesas, kiek kokių tarpinių 
nutarčių prirašys teisėjas, o būtent galutinis sprendimas. 
Galutiniai sprendimai turi būti priimami kuo greičiau ir 
būti kokybiški. Visa kita – visiškai antraeilis dalykas. 

Kalbant konkrečiai apie baudžiamąjį procesą nėra 
jokio skirtumo, pavyzdžiui, kada teisėjas parašys nutartį 
skirti bylą į pirmą posėdį, kada tas pirmas posėdis bus 
paskirtas, kiek jų bus ir kokios pertraukos, taip pat jokio 
skirtumo, kiek laiko bus rašomas nuosprendis. 

Tiesą pasakius, pasakymas „kuo greičiau“ netikslus, 
nes teisėjas vykdo teisingumą ne vienoje, o daugelyje 
bylų vienu metu, todėl išteklius reikia paskirstyti taip, 
kad teisėjo dėmesio užtektų visoms atviroms byloms. 
Šitaip mąstant reikėtų sakyti, jog teisėjo tikslas yra ne kuo 
greičiau parašyti galutinį sprendimą, o parašyti jų kuo 
daugiau, aišku, neprarandant kokybės. 

Tokio tikslo požiūriu – manau, kad niekas dėl to, 
jog toks tikslas ir yra, nesiginčys – tiek ATPK, tiek BPK 
knibžda normų, kurios nustato šiuo požiūriu beprasmius 

„Yra greičio problema. Nors iš tikrųjų ir šios problemos nėra, bet vis tiek 
kažkodėl visi nori, kad būtų dar greičiau – tebūnie. Visuomenei ir patiems 

teismams aktualu ne pačių bylų gamybos procesas, kiek kokių tarpinių 
nutarčių prirašys teisėjas, o būtent galutinis sprendimas.“ 
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pusvalandis, nesvarbu, kiek jų būtų, – 0 ar 10. Tas skai-
čius nekontroliuojamas ir neprognozuojamas, bet reikia 
padaryti taip, kad VISI bylininkai, o ne vienas, tas, kuris 
pirmesnis, būtų laimingi ir negaištų už durų.

LR BPK 240 str. nustato, kad nutartį skirti bylą teisėjas 
surašo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo bylos gavimo 
teisme dienos. O teisiamasis posėdis turi būti paskirtas 
ne vėliau kaip 20 dienų nuo pirmosios nutarties surašy-
mo dienos. Vadinasi, jei aš jau turiu nišą naujai bylai po 
35 dienų, negaliu jos skirti iš karto, o turiu VILKINTI jos 
rašymą 15 dienų vien tam, kad būtų nepažeistas antrasis 
20 dienų terminas. 

Remiantis blogiausiomis minėto LR BPK 240 str. 
tradicijomis 2010 m. pabaigoje priimtos ATPK 298 str. 
pataisos, panašiai nustatančios apeliacinių skundų dėl 
policijos ir kitų institucijų nutarimų nagrinėjimo apy-
linkių teismuose terminus per 30 dienų. Čia reikėtų pri-
siminti, kad nepaisant kartais absurdiškai menko tokių 
administracinių bylų reikšmingumo jų proceso laiko 
sąnaudos prilygsta ar pranoksta baudžiamojo proceso 
sąnaudas. Taigi 2010 m., popinant naujai konstruojamą 
apeliacijos administracinėse bylose institutą , tiesiog 
pamiršta, kad teismai JAU turi paisyti ir aukščiau mi-
nėtų LR BPK 240 str. terminų, naujus terminus kažkaip 
koordinuoti ir suderinti su senaisiais. Ir kodėl 30 dienų? 
Kodėl ne tuzinais? Kokiais tyrimais pagrįsta, kad tai op-
timalu? Šie tarpiniai terminai spraudžia teisėją į rėmus, 
kurie nepagrįsti niekuo, nebent tokiu, sakyčiau, ūkišku, 
nuo realybės atšokusiu įsivaizdavimu apie tai, kas teis-
muose vyksta ir kas per kiek laiko turi būti daroma, taip 
pat mintim, kad „gerai prispaudus“ tuos teisėjus viskas 
ims eiti kaip iš pypkės.

Čia gal galima paminėti ir iš žilos sovietinės senovės 
atkeliavusią naivią LR BPK 243 str. nuostatą, kad teisiama-
sis posėdis iki bylos išnagrinėjimo negali būti pertrauk-
tas. Tai iš tų laikų, kai baudžiamajame procese karaliavo 
vadinamasis koncentruotumo, arba nepertraukiamumo, 
principas, draudęs teisėjui vienu metu su pertraukomis 
nagrinėti kelias bylas. 

Visi minėti ir nepaminėti tarpiniai terminai, tiesą 
pasakius, tėra pagaliai į ratus darant tai, kas iš viso yra 
teismo, kaip institucijos, egzistavimo prasmė ir tikslas, t. y. 
neprarandant kokybės parašyti kuo daugiau GALUTI-
NIŲ sprendimų. 

Mintis atsisakyti minėtų ir visų kitų panašaus po-
būdžio tarpinių terminų gal atrodo šokiruojanti dėl to, 
kad visiems jie įsiėdę iki kaulų smegenų, figūruoja visose 
įmanomose ataskaitose ir yra vienas iš teisėjo darbo 
kokybės vertinimo rodiklių. Mes tiesiog nebepastebime 
jų absurdiškumo. 

„Tarpiniai terminai spraudžia teisėją į rėmus, kurie nepagrįsti niekuo, 
nebent tokiu, sakyčiau, ūkišku, nuo realybės atšokusiu įsivaizdavimu apie tai, 
kas teismuose vyksta ir kas per kiek laiko turi būti daroma, taip pat mintim, 

kad „gerai prispaudus“ tuos teisėjus viskas ims eiti kaip iš pypkės.“ 

Tačiau yra kiti kriterijai:
» jau minėtas kokybiškų galutinių sprendimų  

skaičius (kuo daugiau – tuo geriau);
» atsargos (atvirų bylų kiekis);
» sąnaudos.
Bet apie tai jau atskira šneka.
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Akylesnis pilietis turbūt pastebi, kad viešosios nuomo-
nės bendrovės „Baltijos tyrimai“ ir „Vilmorus“ apklausų 
duomenys apie pasitikėjimą tam tikromis institucijomis 
skiriasi. Vienas iš galimų paaiškinimų, kodėl taip yra, – 
skiriasi anketose pateikiami galimi atsakymo variantai į 
vienodai suformuluotą klausimą „Ar jūs pasitikite <...>?“ 
(„Vilmorus“, be teigiamų ir neigiamų atsakymų, taip pat 
pateikia ir neutralų, kurį renkasi nemaža dalis apklausos 
dalyvių). 

Kitas svarbus veiksnys – „geresnius“ rezultatus 
parodo specializuotos apklausos, kai tiriama gyventojų 
nuomonė tik tam tikroje konkrečioje srityje. Tuomet 
smarkiai išsiplečia užduodamų klausimų apimtis, gyven-
tojai labiau į juos įsigilina, geriau apgalvoja atsakymus. 
Tyrimų rezultatams įtakos turi ir tai, kokiame kontekste 
baudžiamosios justicijos institucijos lyginamos: tarpusa-
vyje ar su kitomis valstybės institucijomis. 

PASITIKI AR 
NEPASITIKI % 
SOCIALINI& APKLAUS& 
MATAVIMO PROBLEMA

Dr. Eglė VILEIKIENĖ
Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė

Pasitikėjimo institucijomis, tarp jų ir teismais, tyrimų vykdoma daug: nuo kas mėnesį 
atliekamų pasitikėjimo institucijomis iki specializuotų apklausų apie konkrečią 
gyvenimo sritį ar instituciją. Tyrimų daug – rezultatai skiriasi. Tad kyla natūralus 
klausimas, kurie rezultatai tikresni ir patikimesni.

Dr. Eglė Vileikienė
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Labiau mato – labiau pasitiki

Lyginant daugumos reprezentatyvių apklausų duomenis 
matyti kelios panašios tendencijos: prokuratūros ir teismai 
vertinami panašiai (dažniausiai labiau neigiamai nei teigia-
mai), o policija vertinama daug geriau. Tikėtina, kad aukštes-
niam policijos vertinimui įtakos turi policijos darbo specifika 
(jų matomumas ir žmonėms suprantamesnės funkcijos). 

Su teismais, skirtingai nei policija, žmonės tiesiogiai 
susiduria daug rečiau, o nuomonę apie jų veiklą dažniausiai 
susidaro iš žiniasklaidos, paprastai iš televizijos. Geresnis 
policijos vertinimas, palyginti su kitomis baudžiamosios 
justicijos institucijomis, nustatytas ir daugelyje kitų Euro-
pos Sąjungos šalių, taip pat JAV, Kanadoje ir Australijoje.

Rezultatai priklauso nuo metodikos

Vidaus reikalų ministerija nuo 2005 m. pagal tą pačią 
metodologiją kasmet inicijuoja reprezentatyvias Lietuvos 
gyventojų apklausas. Didžiausią mokslinę ir praktinę vertę 
turi palyginamieji, vadinamieji longitiudiniai, tyrimai. Tam, 
kad duomenys būtų patikimi ir pagrįsti bei juos būtų 
galima korektiškai lyginti, sociologiniai tyrimai turi būti 
atliekami pagal tam tikrą metodologiją.

Reprezentatyvios apklausos atliekamos laikantis prin-
cipo, kad visi gyventojai turi vienodas galimybes patekti į 
atranką, t. y. būti apklausti. Respondentai atrenkami taikant 
tikimybinę stratifikuotą atranką. Respondentai būtinai turi 
atitikti Lietuvos gyventojų sudėtį pagal amžių, lytį, išsilavi-
nimą, socialinę padėtį, gyvenamąją vietą ir kitus požymius. 
Didžiausias šių apklausų privalumas tas, kad jos atspindi 
visų gyventojų nuomonę, ir su tam tikra tikimybe galime 
teigti, kad pakartotinės apklausos rezultatai bus panašūs.

Paskutinę gyventojų apklausą 2012 m. rugpjūčio 9–
spalio 8 d. atliko „Baltijos tyrimai“. Visose Lietuvos savi-
valdybėse individualių interviu būdu apklausti 15–74 m. 
gyventojai (atlikti 3 022 interviu respondentų namuose). 
Tai viena didžiausių tokio pobūdžio apklausų Lietuvoje. 
Atliekamų tyrimų tikslas – išsiaiškinti, kaip gyventojai verti-
na viešojo saugumo institucijas ir viešojo saugumo situaciją 
šalyje. Didžioji klausimyno dalis buvo skirta gyventojų 
požiūriui į policiją bei jos vykdomas funkcijas nustatyti, 
tačiau nuo 2008 m. buvo fragmentiškai tiriamas gyventojų 
požiūris ir į kitas baudžiamosios justicijos institucijas – teis-
mus, prokuratūrą, įkalinimo įstaigas ir pataisos inspekcijas.

2008–2012 m. atliktų gyventojų apklausų rezultatai 
padeda nustatyti, kaip vertinamas teismų darbas, kaip kito 
gyventojų požiūris į teismus, ar skiriasi tiesioginių kontak-
tų su teismais turėjusių ir neturėjusių asmenų vertinimas, 
kokie žmonės dažniausiai susiduria su teismais bei kokie 
veiksniai turi įtakos vertinant teismų darbą.

Susidurti nesusiduria, bet vertina blogai

Tyrimo rezultatai parodė, kad per pastaruosius penkerius 
metus tik nedidelė gyventojų dalis tiesiogiai susidūrė su 
teismais: 2008 ir 2011 m. – 9 proc., 2010 m. – 10 proc., o 
2012 m. – 6 proc. Dažniausiai su teismais tiesiogiai ben-
dravo (turėjo reikalų) 30–39 m., įgiję aukštąjį universiteti-
nį išsilavinimą ir didmiesčių (ypač Vilniaus) gyventojai. 

Per minėtą laikotarpį nuo 47 iki 64 proc. išaugo 
teigiamai policijos darbą vertinančių asmenų skaičius, 
tuo metu prokuratūros ir teismų darbo vertinimas buvo 
pablogėjęs 2010 m. ir negrįžo į 2008 m.1  lygį. 2012 m. 
teigiamai prokuratūros darbą vertino 32 proc., o teis-
mų – 27 proc. apklausos dalyvių. Tikėtina, kad tokiems 
respondentų vertinimams įtaką galėjo daryti D. Ke-
džio byla, išryškinusi baudžiamosios justicijos sistemos 
problemas. Svarbu ir tai, kad, kitaip nei policijos atveju, 
tik maža dalis gyventojų tiesiogiai susidūrė su prokura-
tūra ir teismais – atitinkamai 2 ir 6 proc. 

Pastebėta, kad teismų darbo vertinimui turi įtakos 
respondentų amžius ir išsilavinimas: palyginti su kitais, 
teismus geriau vertina jauniausi (15–19 m.) ir žemesnį nei 
vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Taip pat paminėti-
na, kad daugelis žmonių, vertindami teismus, remiasi an-
triniais šaltiniais, pvz., žiniasklaidos teikiama informacija. 

Tyrimų duomenų analizė parodė, kad gyventojai teis-
mų darbo nesieja su saugumo jausmu ir kriminogeninės 
situacijos savo gyvenamojoje vietovėje (mieste ar rajone) 
vertinimu. Visai kitokia situacija policijos vertinimo atve-
ju – saugiai savo gyvenamojoje vietovėje besijaučiantys 
ir gerai kriminogeninę situaciją vertinantys respondentai 
labiau pasitikėjo policija ir palankiau vertino jos veiklą. 
Lyginant pastarųjų penkerių metų duomenis matyti ir dar 
viena įdomi tendencija – turėjusieji ir neturėjusieji reikalų 
su teismais juos vertina panašiai.

  1 Apklausa atlikta rugsėjo mėn.
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Tyrimo metu siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę 
apie skirtingose baudžiamosios justicijos institucijose 
dirbančių pareigūnų korumpuotumą . Nepaisant to, 
kad dauguma gyventojų nebuvo tiesiogiai susidūrę su 
teismais, net 82 proc. apklaustųjų įsitikinę, kad teisėjai 
yra korumpuoti (41 proc. apklausos dalyvių manė, kad 
labai korumpuoti, tiek pat – iš dalies korumpuoti), ir 
tik 5 proc. respondentų buvo įsitikinę, jog teisėjai visai 
nekorumpuoti, dar 13 proc. asmenų neturėjo nuomo-
nės šiuo klausimu. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad 
teismų vertinimas siejamas su įsitikinimu apie korup-
cijos paplitimą šiose institucijose. Gyventojai, manan-
tys, kad teisėjai yra korumpuoti, daug mažiau pasitiki 
teismais ir labiau neigiamai vertina jų darbą . Panašios 
vertinimo tendencijos buvo stebimos ir kitose pokomu-
nistinėse šalyse. 

Prestižiškesnė tik advokato profesija

Nors gyventojų požiūris į teismus yra gana neigiamas: daug 
gyventojų nepasitiki teismais, neigiamai vertina jų darbą ir 
mano, kad dauguma teisėjų yra korumpuoti, tačiau teisėjo 
profesiją laiko prestižine. Remiantis 2008 m. ir 2011 m. 
tyrimų duomenimis matyti, kad iš visų teisinių institucijų 
teisėjo darbas prestižiškumu nusileidžia tik advokatams.  

Norint nustatyti konkrečias neigiamo teismų vertinimo 
priežastis reikėtų išsamesnių tyrimų, kurie padėtų tiksliau 
įvardyti problemiškiausias sritis ir suformuluoti siūlymus, 
kaip pagerinti neigiamą teismų įvaizdį visuomenėje. Iki šiol 
teismai daug dėmesio detaliems visuomenės nuomonės 
tyrimams neskyrė, tačiau pastaruoju metu situacija keičiasi. 
Pernai buvo atliktas su teismų veikla susidūrusių asmenų 
nuomonės tyrimas, šiais metais bus vykdomi keli visuome-
nės nuomonės tyrimai, kurie atskleis, kuria kryptimi eiti.

1 pav. Institucijų darbo vertinimas 2008–2012 m.

2 pav. Ar darbas šiose institucijose yra gerbiamas (prestižinis)?
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Priimdami vienus ar kitus sprendimus teismai neretai turi ir 
gali remtis išimtinai liudytojų parodymais, todėl konkrečios 
bylos eiga ir teismo priimamas procesinis sprendimas 
priklauso būtent nuo liudytojų. Apie jų jaučiamą psicho-
loginį diskomfortą, galimybes jį sumažinti ar visai išvengti 
TEISMAI.LT kalbėjosi su liudytojų baimę iš arti matančiais 
teisėjais ir psichologijos mokslų ekspertais.

Baimę išduoda liudytojo elgesys

Pasak Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkės Jolantos 
Malijauskienės, baudžiamosiose bylose, kuriose kaltinimai 
pateikti dėl smurto nukentėjusiojo (aukos) atžvilgiu, taip 
pat viešosios tvarkos nusikaltimų (chuliganizmo) atvejais 
liudytojai baimę ir psichologinį diskomfortą patiria labai 
dažnai. Paprastai iš liudytojo elgesio galima daryti išvadą, 
kad žmogus bijo duoti parodymus: jis žvalgosi, negali 

nuosekliai kalbėti, abejoja dėl įvykio aplinkybių ir pan. 
„Per mano 14 metų teisėjos praktiką nėra buvę atvejo, 
kad liudytojai būtų pareiškę, jog jiems grasinama, tačiau iš 
bendros teisminės praktikos žinau, kad tokių atvejų būna. 
Todėl apklausiant tokį žmogų svarbu jam leisti nusiraminti, 
įtikinti, kad teisme jis saugus, informuoti, jog apie bandy-
mus jį paveikti gali pranešti teismui, išaiškinti jo teises pro-
cese ir pareigas, paaiškinti, kokiais atvejais žmogus privalo 
duoti parodymus, kokiais atvejais įstatymas suteikia teisę 
atsisakyti juos duoti“, – sako teismo pirmininkė ir prideda, 
kad po tokio pokalbio liudytojai paprastai nusiramina.

Psichologinis diskomfortas nėra neįveikiamas

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė-
Kalytienė sako, kad į teismą liudytoju šaukiamas asmuo 
psichologinį diskomfortą jaučia tiek dėl to, jog duodant 

LIUDYTOJAS IR STRESAS. 
'MANOMA 
SUSIDOROTI?

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Gavote šaukimą atvykti į teismą liudyti ir staiga 
dalis prisiminimų Jūsų atmintyje virto balta dėme? 
Vengimas eiti į teismą, baimė ir psichologinis 
diskomfortas – anot teisėjų, visiškai natūrali 
žmogaus reakcija. Išvengti streso liudytojui 
greičiausiai nepavyks, tačiau susitvarkyti su juo gali 
padėti žinios apie proceso eigą, teises ir pareigas.
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parodymus reikia viešai kalbėti (dalyvaujant ne tik teisėjui, 
bet ir kitiems proceso dalyviams, viešą teismo procesą ste-
bintiems pašaliniams asmenims), tiek ir dėl to, kad liudyto-
jai suvokia galimą savo parodymų įtaką teismo sprendimui, 
o kartu ir proceso dalyviams (kaltinamajam, administraci-
nėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam, 
ieškovui, atsakovui ir pan.).

„Psichologinė liudytojo būsena jo apklausos metu 
priklauso nuo daugelio veiksnių: asmeninių liudytojo 
savybių, jo pasitikėjimo savimi, nuo teisėjo, kitų proceso 
dalyvių elgesio apklausos metu, užduodamų klausimų 
sudėtingumo, taip pat ir nuo konkrečios nagrinėjamos 
bylos esmės, liudytojo parodymų svarbos, paties liudyto-
jo saugumo užtikrinimo“, – sako Vilniaus miesto apylin-
kės teismo teisėja.

I. Gavelytė-Kalytienė teigia, kad apklausiant liudytojus 
svarbu prisitaikyti prie konkretaus asmens kalbėjimo būdo, 
tempo, kalbos rišlumo ir, kiek įmanoma, sudaryti palan-
kesnes sąlygas liudytojui papasakoti tai, kas jam žinoma 
konkrečioje byloje. Paaiškėjus, kad liudytojas kalba nerišliai, 
sunkiai dėsto mintis, svarbu liudytojo neskubinti, o užduo-
dant klausimus padėti papasakoti jam žinomas aplinkybes.

„Liudytojų apklausos metu ypač svarbus yra teisėjo, 
pirmininkaujančio posėdžiui, vaidmuo, nes teisėjas turi 
aktyviai naudotis savo teise atmesti proceso dalyvių liu-
dytojui užduodamus klausimus, nesusijusius su nagrinė-
jama byla, ir užtikrinti, kad proceso dalyviai klausimais ar 
savo elgesiu nedarytų poveikio liudytojui“, – savo asmeni-
ne patirtimi dalijasi teisėja I. Gavelytė-Kalytienė.

Geriausias vaistas – žinios apie procesą

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja sako, kad psicholo-
ginį diskomfortą liudytojui tam tikra dalimi sukelia proceso 
eigos, savo teisių ir pareigų nežinojimas. „Teismo šaukimą 
gavęs liudytojas pirmiausia turi suvokti savo pareigą atvykti 
į teismą šaukime nurodytu laiku, net ir tuomet, kai, liudy-
tojo nuomone, jo parodymai byloje yra visiškai nesvarbūs. 
Liudytojas turi žinoti, kad be svarbios priežasties neatvykus 
į teismo posėdį jam gali būti paskirta bauda arba atvesdini-
mas“, – teigia I. Gavelytė-Kalytienė. 

Pašnekovė atkreipia dėmesį į tai, kad, esant svarbioms 
priežastims, dėl kurių liudytojas konkrečiu teismo šaukime 
nurodytu laiku negali dalyvauti teismo posėdyje, patartina 

raštu apie tai informuoti teismą, nurodyti neatvykimo prie-
žastis ir pridėti turimus šias priežastis patvirtinančius do-
kumentus. Svarbu žinoti, kad Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 183 str. 1 d. įtvirtinta, kad darbuotojai atleidžiami 
nuo darbo, kai jie yra pakviesti į teismą liudytojais.

„Atvykdamas į teismą liudytojas privalo turėti ir teismui 
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teismo 
šaukimą. Proceso metu liudytojas, kaip ir kiti proceso daly-
viai, privalo klausyti teismo nurodymų, juos vykdyti, sakyti 
tik tiesą, nes priešingu atveju numatyta baudžiamoji atsa-
komybė“, – sako Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkė 
J. Malijauskienė.

I. Gavelytė-Kalytienė dar prideda, kad posėdžio metu, 
kol bus pakviestas duoti parodymų, liudytojas negalės 
dalyvauti salėje, kurioje vyks posėdis. Prieš duodant pa-
rodymus teisėjas liudytojui išaiškins jo pareigas, įspės dėl 
atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus, 
taip pat dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 235 str. už melagingus parodymus. Po 
to liudytojui bus pateiktas priesaikos tekstas, kurį jis turės 
perskaityti ir pasirašyti.

Pasak kalbintos teisėjos, tuomet liudytojui teisėjas 
pasiūlys pranešti visas jam žinomas bylos aplinkybes, 
liudytojui baigus kalbėti visi proceso dalyviai galės užduoti 
klausimų. Pažymėtina, kad liudytojas turi teisę atsisakyti 
duoti parodymus, jei jie reikštų parodymus prieš save, 
savo šeimos narius arba artimuosius. Apklausti liudytojai, 
kaip teigia Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, lieka 
teismo posėdžių salėje, tačiau, liudytojo prašymu, teismas, 
išklausęs proceso dalyvių nuomonę, gali leisti jam išeiti iš 
posėdžio salės.

Teisėjas – ir psichologas

Valstybei neskiriant lėšų nė vienas šalies teismas iki šiol ne-
turi psichologo etato. Bendraujant su liudytojais teisėjams 
tenka pasitelkti bendrąsias psichologijos žinias. „Teisėjams 
nėra organizuojami mokymai, kaip derėtų dirbti su liudy-
tojais. Tam padeda bendrosios psichologijos žinios, patirtis, 
mokėjimas valdyti situaciją procese visomis teisėjui suteik-
tomis procesinėmis priemonėmis. Posėdyje dalyvaujantis 
psichologas labai padeda, kai apklausiami nepilnamečiai“, – 
sako Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkė J. Malijaus-
kienė.
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I. Gavelytė-Kalytienė antrina, kad teisėjai tam tikrų 
psichologinių žinių gauna bendrųjų gebėjimų ugdymo 
kursų metu, taip pat teisėjams organizuojami nepilnamečių 
nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos ypatumus atsklei-
džiantys mokymai.

J. Malijauskienė teigia, kad teismai stengiasi užtikrinti kuo 
geresnę psichologinę atmosferą liudytojams. Trakų rajono 
apylinkės teisme yra net vaikų liudijimo kambarys. Ši speciali 

patalpa labai praverčia teisme apklausiant nepilnamečius, kai 
dalyvauja ir psichologas. Tokiu atveju proceso dalyviai, sėdė-
dami teismo posėdžių salėje, stebi apklausą vaiko kambaryje. 
Vaikas filmuojamas slapta kamera ir bendrauja su psicholo-
gu. Per psichologą vaikui pateikiami klausimai, kuriuos nori 
užduoti proceso dalyviai. Toks apklausos būdas padeda 
išvengti stresinių situacijų tiek pačiam apklausiamam vaikui, 
tiek ir kitiems proceso dalyviams. 

Kada liudytojai patiria did!iausi" stres"?

Kaip jaučiasi žmogus, pareigūnams pateikdamas tam 
tikrą jam žinomą informaciją, priklauso nuo įvairių 
veiksnių (pvz., nuo matyto įvykio pobūdžio, gebėjimo 
įveikti patiriamą stresą, taip pat ir nuo apklausą atlie-
kančių pareigūnų psichologinio pasirengimo). Stiprus 
stresas ir neigiamos emocijos (pvz., nerimas, baimė) gali 
būti patiriamos tais atvejais, kai asmuo tampa smur-
tinių įvykių liudytoju. Tuomet jis gali jaustis nesaugus, 
nes nėra tikras, kad pareigūnai gebės užtikrinti jo paties 
ir jo artimųjų saugumą (kai kada liudytojams gali būti 
grasinama susidoroti). 

Be to, ir pati apklausa, ypač jeigu ji atliekama netin-
kamai, gali kelti stiprų stresą (dalyvauti apklausoje nėra 
tas pats, kaip apie matytą įvykį papasakoti draugui). 
Pavyzdžiui, jeigu apklausos metu pareigūnai liudytojui 
daro psichologinį spaudimą, tai gali ne tik neigiamai 
paveikti informacijos atkūrimą, bet ir sukelti liudytojui 
vienokią ar kitokią psichinę žalą. Tokiomis aplinkybėmis 
ypač jautriai gali reaguoti vaikai ar asmenys, turintys 
protinę negalę.

Kod#l liudytojai jau$ia stres"?

Pirmiausia dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad net ir toje 
pačioje situacijoje asmenys gali išgyventi įvairias ir skir-
tingo stiprumo emocijas. Šiuos skirtumus lemia indivi-
dualios savybės (pvz., vieni asmenys, palyginti su kitais, 
yra jautresni aplinkos poveikiui), socialinės informacijos 
apdorojimo ypatumai, taikomos streso įveikos strategi-
jos ir pan. 

Nagrinėjant, kodėl liudytojai apklausų metu patiria 
stresą, galima išskirti keletą svarbių dalykų. Visų pirma, 
liudytojo matytas įvykis daugiau ar mažiau gali paveikti 
jo emocinę būseną. Be abejo, tai priklauso nuo to, ar 
buvo stebima paprasta vagystė, ar smurtinis įvykis, kurio 
metu sužalotas arba nužudytas žmogus. Matytas smur-
tinis įvykis gali sukelti stiprų stresą, kuris turės įtakos 
ne tik vėlesniam atkuriamos informacijos išsamumui ir 
tikslumui, bet ir liudytojo savijautos pokyčiams (kartais 
po stebėto smurtinio įvykio gali pasireikšti potrauminio 
streso simptomų: sutrikti miegas, padidėti jautrumas, 
atsirasti nerimas, stiprus kaltės jausmas arba, priešingai, 
visiškas abejingumas ir pan.).

KOMENTUOJA 

Dr. Kristina VANAGAITĖ 
VU Bendrosios psichologijos katedros lektorė

Prof. Gintautas VALICKAS 
VU Bendrosios psichologijos katedros vedėjas
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Antra, liudytojams stresą gali sukelti situacijos 
neapibrėžtumas. Žmonės, kurie tampa nusikaltimų 
aukomis ar liudytojais, dažnai neturi jokių teisinių žinių. 
Tapę proceso dalyviais jie gali išgyventi visišką pasime-
timą, nes jiems niekas nepaaiškina, kas vyksta, ką jie 
gali daryti, ko negali ir t. t. Toks situacijos neapibrėž-
tumas ir negalėjimas tiksliai numatyti savo veiksmų 
padarinių gali liudytojui kelti didžiulę įtampą. Galima 
pridurti, kad susidūrimo su teisės sistema poveikis 
žmogaus psichikos sveikatai pradėtas tyrinėti tik prieš 
keletą dešimtmečių (jį tyrinėja nauja tarpdisciplininė 
mokslo šaka – terapinė jurisprudencija). 

Trečia, parodymų davimas ikiteisminio tyrimo 
metu ar dalyvavimas teismo procese liudytojams gali 
kelti didelį stresą dėl padidėjusios atsakomybės, nes 
nuo to, ką jie papasakos pareigūnams, gali priklausyti 
kito asmens likimas (patys liudytojai taip pat gali susi-
laukti neigiamų padarinių dėl melagingų parodymų). 
Be to, svarbi problema, su kuria gali susidurti liudyto-
jas, – tai kaltinamojo, jo aplinkos arba gynybos daro-
mas spaudimas, kad jis pakeistų savo parodymus.

Ketvirta, apklausų metu liudytojai gali patirti 
stresą dėl pareigūnų abejingumo ar rodomo nepa-
sitikėjimo, suvokto jų elgesio neteisingumo, didelio 
formalizmo ir pan. 

Galiausiai, liudytojui tenka pakartotinai prisiminti 
ir atkurti nusikalstamą įvykį, kurį jis norėtų kuo greičiau 
pamiršti (dėl nemalonių emocijų, kurias jis sukelia).

Kaip jiems pad#ti %veikti stres"?

Kaip jau minėjome, tapęs nusikalstamos veikos liu-
dytoju (ypač pirmą kartą) žmogus paprastai nežino 
savo teisių ir pareigų, kaip jam reikia elgtis, ką daryti ir 
pan. Todėl labai svarbu, kad pareigūnai, apklausiantys 
liudytojus, ne tik formaliai atliktų savo darbą, bet ir 
suteiktų jiems netiesioginę pagalbą – nuramintų, paaiš-
kintų susidariusią situaciją, nurodytų, kur galima gauti 

psichologinę ar kitą konsultaciją. Be abejo, įveikti pati-
riamą stresą ar kitas psichologines problemas liudyto-
jams geriausiai padėtų profesionalus psichologas (deja, 
Lietuvoje ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose 
liudytojai, kaip ir kiti proceso dalyviai, kol kas neturi 
galimybės gauti psichologinę pagalbą).

Siekiant sumažinti liudytojų patiriamą stresą, kurį 
sukelia situacijos neapibrėžtumas, gali būti rengiamos 
specialios informavimo priemonės (pvz., informaci-
niai lankstinukai ir (ar) filmai apie pareigūnų taikomas 
nusikaltimų tyrimo procedūras ir pan.). Be to, pareigūnai 
taip pat turėtų ne tik išsamiai informuoti liudytojus apie 
taikomas procedūras, bet ir atkreipti dėmesį į bendravi-
mo stilių (pvz., ar su liudytoju bendraujama mandagiai ir 
pagarbiai).

Ne paslaptis, kad teismai d#l finans& stygiaus ne-
turi n# vieno psichologo etato. Ar yra galimybi& 'i" 
pagalb" gauti kitur, t. y. ne teisme?

Nemokama psichologinė pagalba teikiama Jaunimo 
psichologinės paramos centre, Vilniaus psichologinė-
je-pedagoginėje tarnyboje, Vilniaus psichikos svei-
katos centre, krizių centruose, poliklinikų psichikos 
sveikatos centruose, taip pat psichologinės pagalbos 
telefonais, internetinėse psichologų svetainėse ir pan. 
Aišku, galima kreiptis ir privačiai, bet tada psichologo 
konsultacijos bus mokamos (taigi tokia galimybe galės 
pasinaudoti ne visi). 

Kita vertus, liudytojams arba kitiems proceso 
dalyviams specializuotą psichologinę pagalbą geriausiai 
galėtų suteikti teisės psichologai, tačiau kol kas tokia psi-
chologinė pagalba nėra lengvai prieinama. Padėtis galėtų 
keistis, jeigu teismuose pagaliau būtų įsteigti psichologų 
etatai (kiek mums žinoma, jau buvo numatyta apygar-
dų teismuose įsteigti po psichologo etatą, tačiau tam 
sutrukdė finansinės problemos). Galbūt dabar, kai šalies 
ekonominė būklė gerėja, šis sumanymas galiausiai bus 
įgyvendintas.
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TRENKTI DURIMIS. 
KAIP TAI PADARYTI 
TEISINGAI?

Diana LABOKAITĖ
Kauno apylinkės teismo teisėja

Nusprendėte, kad šiandien yra būtent ta diena, kai savo darbdaviui pasakysite ,,ATE“ ir, 
pamojavę prieš nosį prašymu atleisti iš darbo, pagaliau išsivaduosite nuo nemėgstamo 
darbo. Elkitės protingai ir apdairiai. Nutraukti darbo santykius ne taip paprasta, kaip 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tą patvirtina ir „furisto“ Alvydo istorija.
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Alvydas dirbo tolimųjų reisų vairuotoju. Savaičių savaites 
praleisdavo užsienyje, vairuodamas krovininį automobi-
lį, liaudiškai tariant, ,,furą“. Lenkija, Vokietija, Prancūzija, 
Italija. Dar būdamas kelyje telefono žinute Alvydas dažnai 
gaudavo nurodymą, kur važiuoti toliau. Rašydavo Vida, va-
dybininkė ar dispečerė, per ją bendraudavo su darbdaviu. 
Darbo užmokestis buvo neblogas, išeidavo apie keturis–
penkis tūkstančius litų per mėnesį, jeigu tą mėnesį buvo 
daug reisų. 

Alvydas stengėsi skaičiuoti, kiek jam mokama, nes 
mokėjimai būdavo įvairūs: kažkiek į banko sąskaitą, kažkiek 
duodavo prieš išvykstant į reisą, kažkiek sumokėdavo 
grynaisiais po reiso. Tiesa, paskutinius kelis mėnesius 
direktorius likdavo skolingas, nuolat žadėdavo atsiskaityti, 
bet vėliau reikėdavo išvažiuoti į reisą, atsiskaitymo diena 
būdavo atidedama. Taip ir bėgo laikas. 

Pirmas žingsnis – tinkamai įteikti prašymą

Kai darbdavio nesumokėta skola perkopė keturis tūkstan-
čius, nuolat raginamas žmonos Alvydas nusprendė palikti 
bendrovę. Parašė prašymą atleisti iš darbo, sėdo su žmona į 
automobilį, pakeliui dar paėmė pavėžėti iki miesto kai-
mynę Petrutę. Prie bendrovės būstinės moterys liko laukti 
automobilyje, o Alvydas nunešė prašymą. Direktoriaus, 
kaip visada, nebuvo (jis turi keletą verslų ir daugybę reikalų, 
jo kabinetas – kitoje miesto pusėje). Taigi prašymą Alvydas 
įteikė Vidai, vadybininkei ar dispečerei, sakydamas:

– Palieku prašymą. Algos nemoka už kelis mėnesius, 
atsibodo tie pažadai, daugiau nedirbsiu!

– Alvydai, aš tokia pati eilinė darbuotoja, kaip ir tu, 
aš nežinau, kada šefas pasirodys, geriau nuvežk jam pats į 
Žaliakalnį. 

– Aš pasakiau – atsibodo! Perduok jam kaip nors. 
Automobilyje į žmonos klausimą Alvydas atsakė, kad 

prašymą paliko ir dabar yra laisvas. Jie buvo girdėję, kad 
darbdavys, neatsiskaitęs su darbuotoju paskutinę jo darbo 
dieną, turi mokėti vidutinį atlyginimą už kiekvieną dieną, 
kol visiškai atsiskaitys. Puiku, būni sau namuose, o pinigai 
kapsi. Dabar jau direktoriaus problema su juo atsiskaityti – 
kuo ilgiau dels, tuo direktoriui blogiau. 

Daugiau darbe Alvydas nesirodė. Po kelių savaičių 
priėmė pasiūlymą įsidarbinti kitoje bendrovėje ir vėl išvyko 
į reisą. Nors praėjo du mėnesiai, pinigų nebuvo.

Alvydas rado advokatę ir surašė ieškinį, kuriuo prašė 
priteisti darbo užmokesčio skolą ir dar visą darbo užmo-
kestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Be to, advokatės pasiū-
lymu, paprašė priteisti dviejų mėnesių išeitinę išmoką, nes 
Alvydas išėjo iš darbo ne todėl, kad pats to norėjo, o dėl 
to, kad laiku nebuvo sumokėta alga. Reikalavimas tikrai 
nemenkas – apie 20 tūkstančių litų. 

Gautas direktoriaus atsiliepimas į ieškinį nemaloniai 
nustebino. Direktorius rašė, kad Alvydas atleistas iš dar-
bo už pravaikštas, todėl jokia išeitinė kompensacija jam 
nepriklauso. 

Teisme bloga Alvydo nuojauta pasitvirtino. 
– Kokį pareiškimą Jūs palikote darbdaviui? – paklausė 

teisėja.
– Kad atleistų iš darbo.
– Ar nurodėte, dėl kokios priežasties norite išeiti iš 

darbo?
– Dėl kokios priežasties? Savo noru. Ir kad nemoka 

visos algos. 
– Ar parašėte, pagal kokį straipsnį norite būti atleistas?
– Neprisimenu. Gal ir parašiau. 
– Ar pasilikote sau prašymo egzempliorių? Ar paprašė-

te pažymėti, kad darbdavys jį gavo?
– Ne, taigi Vida atsisakė pažymėti, kad gavo.
– Kodėl nėjote į darbą kitą dieną po to, kai palikot 

prašymą?
– Taigi aš parašiau, kad išeinu nuo tos pačios dienos. 

Tai turėjo mane ir atleisti.
– Bet atsakovas rašo, kad jokio Jūsų prašymo negavo.
– Mano kaimynė gali paliudyti, kad prašymą aš para-

šiau ir įteikiau!

„Yra įvairių būdų palikti nemėgstamą 
darbą. Darbuotojas gali parašyti, kad nori 
būti atleistas, ir nenurodyti jokių priežasčių. 
Tačiau reikėtų pasilikti sau įrodymą, kad 
darbdavys tokį prašymą gavo.“ 
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Prašymo įteikimas nuo darbo neatleidžia

Direktorius dėstė savo versiją:
– Jokio prašymo iš Alvydo, kad jis prašosi atleidžia-

mas iš darbo, negavau. Taip, Vida dirba vadybininke 
viename iš padalinių. Ji man nieko neperdavė. Su Alvydu 
nuolat būdavo problemų: tai vėluoja, tai dingsta nežinia 
kur kelias dienas, telefonu neatsiliepia. Bet kai nesirodė 
dvi savaites, pradėjau žymėti pravaikštas. Dar po dviejų 
savaičių siunčiau jam laišką , kad atvyktų į darbą . Atsa-
kymo negavau. Dar po dviejų savaičių atleidau iš darbo. 
Taip, už pravaikštas, šiurkštų darbo drausmės pažeidimą .  

– Ar atsiskaitėte su darbuotoju atleidimo dieną?
– Taip, darbo užmokestį pervedžiau į banko sąs-

kaitą . Likau skolingas dienpinigius. Kai ponas Alvydas 

Prašymo atleisti iš darbo padavimo faktas taip ir liko 
mįslė: gal prašymas buvo pateiktas, o gal ir nebuvo. Net 
jeigu jis ir buvo darbdaviui įteiktas, tai ir vėl neaišku, ko-
kias atleidimo priežastis darbuotojas ten buvo nurodęs.      

Kaip durimis trenkti teisingai?

Yra įvairių būdų palikti nemėgstamą darbą. Kaip tai 
padaryti teisingai? Darbuotojas gali parašyti, kad nori būti 
atleistas, ir nenurodyti jokių priežasčių. Tačiau reikėtų 
pasilikti sau įrodymą, kad darbdavys tokį prašymą gavo. 

Net ir įteikus prašymą negalima sėdėti namuose, 
reikia ir toliau eiti į darbą – dar keturiolika dienų, jeigu 
nesusitarta kitaip su įmonės ar įstaigos vadovu. Jeigu pra-
ėjus keturiolikai dienų darbdavys įsakymo atleisti iš darbo 

atvyks atsiskaityti už gautą avansą , sumokėsiu ir likusius 
dienpinigius. 

Darbo sutarties „tyrimas“ teismo posėdyje Alvydą 
nustebino: parašyta, kad atlyginimas – 1 000 Lt per 
mėnesį. Kai pasirašė darbo sutartį, Alvydas į tai nekreipė 
jokio dėmesio. Darbo sutartyje nebuvo nieko, dėl ko lyg 
ir buvo susitarta: nei kad galėjo neiti kasdien į būstinę, o 
laukti iškvietimo namuose, nei dienpinigių dydžio, nei jų 
mokėjimo tvarkos.    

Liudytoja Petrutė patvirtino, kad tikrai važiavo su Al-
vydu į miestą, liko laukti kartu su Alvydo žmona ir matė, 
kaip Alvydas į biurą nešė prašymą, o grįžęs sakė, kad 
prašymą padavė ir dabar jau yra laisvas. 

Teismo sprendimas sužlugdė Alvydo planą „nubausti“ 
darbdavį ir gauti daug pinigų. Teismas nusprendė, kad Al-
vydas tikrai padarė pravaikštas. Kadangi tos pravaikštos tę-
sėsi kelis mėnesius, tai ir darbo užmokesčio už visą laukimo 
laiką nepriteisė. Pavyko atgauti tik dienpinigius – dar bylai 
nesibaigus Alvydas išsiaiškino su direktoriumi dėl gauto ir 
panaudoto avanso, skirtumą jam išmokėjo į sąskaitą. 

nepriima, galima į darbą nebeeiti. Tokiu atveju teismas 
įpareigos darbdavį įforminti atleidimą iš darbo. 

Jeigu darbdavys nemoka viso atlyginimo bent du mė-
nesius iš eilės, galima reikalauti nutraukti darbo sutartį dėl 
svarbių priežasčių (Darbo kodekso 127 str. 2 d.). Prašyme 
reikėtų tiesiai taip ir parašyti, kad darbo sutartį darbuo-
tojas nutraukia ne savo noru, bet dėl svarbių priežasčių, 
„prispaustas“ (nesumokama alga, pašlijo sveikata, nusta-
tytas neįgalumas ir pan.). Įteikus tokį prašymą (būtina 
pasilikti įrodymą, kad įteikta!) reikia eiti į darbą dar tris 
dienas. 

Po trijų dienų darbdavys turėtų parašyti įsakymą, kad 
darbo sutartį nutraukia dėl svarbių priežasčių ir išmoka 
dviejų mėnesių išeitinę išmoką. Jeigu darbdavys įsakymo 
nepriima, iš darbo neatleidžia, išeitinės pašalpos nemo-
ka? Nebeeiti į darbą būtų rizikinga – nežinia, ar, ginčui 
nukeliavus į teismą, pastarasis pripažins, kad svarbios 
priežastys darbo sutarčiai nutraukti tikrai egzistavo. Jeigu 
priežasčių nebuvo arba jos buvo nesvarbios, gali paaiškėti, 
kad darbuotojo neatvykimas tebuvo pravaikštos. 

„Net ir įteikus prašymą negalima sėdėti namuose, reikia ir toliau eiti į darbą – dar 
keturiolika dienų, jeigu nesusitarta kitaip su įmonės ar įstaigos vadovu. Jeigu praėjus 

keturiolikai dienų darbdavys įsakymo atleisti iš darbo nepriima, galima į darbą nebeeiti.“ 
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Dar vienas būdas išsiskirti su darbdaviu – nutraukti 
darbo sutartį šalių susitarimu. Susitarimas – tai dviejų 
asmenų tarpusavyje suderintas sprendimas, kai abu sutin-
ka dėl tų pačių sąlygų. Jeigu darbuotojas parašo prašymą, 
kad jis nori išeiti iš darbo ir gauti šešių mėnesių kom-
pensaciją, o darbdavys į tai atsako surašydamas įsakymą 
atleisti iš darbo pačiam prašant (apie jokią kompensaciją 
nė žodžio neminėdamas), tai čia jokio šalių susitarimo 
nėra. Darbuotojas turėtų toliau tęsti darbą ir bandyti 
susitarti iš naujo. 

Jeigu jau pavyko susitarti dėl atleidimo pagrindo 
ir datos, tai paskutinę darbo dieną turi būti užpildyta 
darbo sutartis ir išmokėti visi priklausantys mokėjimai. 
Dauguma verslininkų jau žino, kad neatsiskaitę paskutinę 
dieną gali būti priversti mokėti ir už uždelstą laiką visą 
darbo užmokestį taip, tarsi darbuotojas ir toliau dirbtų. 
Vengdami tokios situacijos verslininkai stengiasi sumokėti 
kuo greičiau, nes pasiteisinimai sunkia finansine padėtimi 
teismų nesuminkština.  

 Nuo 2013 m. sausio 1 d. darbo ginčai (nesutarimai tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo 
užmokesčio, darbo sąlygų keitimo, atostogų suteikimo ar nesuteikimo ir pan.) pirmiausia turi 
būti nagrinėjami teritoriniu principu prie Darbo inspekcijų įsteigtose darbo ginčų komisijose. 
Tik nesutikdamas su darbo ginčų komisijos sprendimu darbuotojas arba darbdavys gali pareikšti 
ieškinį teisme. 

Tiesiogiai teismuose, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, palikti nagrinėti tik ginčai dėl 
darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva (taip nušalinti galima neblaivų ar 
apsvaigusį darbuotoją), dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems 
įstatymas suteikia nušalinimo teisę, iniciatyva (taip nušalinti gali pareikalauti prokuroras) ir dėl 
atleidimo iš darbo teisėtumo.

2012 m. Kauno apylinkės teisme (Kauno miesto ir Kauno rajono teismuose kartu) buvo 
nagrinėjamos 66 bylos dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir 1 byla dėl nušalinimo nuo 
darbo, 2011 m. – 78 bylos dėl atleidimo iš darbo, 2010 m. – 155 bylos. 2009 m. nagrinėta 90 bylų 
dėl atleidimo iš darbo ir 1 byla dėl nušalinimo, 2008 m. – 53 bylos dėl atleidimo iš darbo ir 1 byla 
dėl nušalinimo, 2007 m. – 40 bylų dėl atleidimo iš darbo ir 1 byla dėl nušalinimo.    

Tačiau Alvydui atsitiko kiek kitaip. Jo darbo sutar-
tyje buvo nurodytas tik 1 000 Lt atlyginimas. Atskaičius 
mokesčius likę du trečdaliai ir buvo „įmesti“ į sąskaitą tą 
dieną, kai Alvydas buvo atleistas už pravaikštas. Visa kita 
turėjo būti mokama kaip dienpinigiai už komandiruotes. 

Dienpinigių mokėjimo mechanizmas skiriasi nuo darbo 
užmokesčio mokėjimo. Išleidžiant į komandiruotę dar-
buotojui paprastai išmokamas avansas. Grįžęs darbuotojas 
turi atsiskaityti, kam ir kiek avanso išleido. Jeigu paaiškėja, 
kad išlaidos komandiruotėje buvo didesnės negu gautas 
avansas, darbdavys turi primokėti, jeigu atvirkščiai – dar-
buotojas turi grąžinti avansą. Taigi susitikimas su darbdaviu 
yra būtinas. Jeigu darbuotojas paliko prašymą ir daugiau 
nepasirodė, direktorius turi pagrindą sakyti, kad neatsiskai-
tė dėl paties darbuotojo kaltės – jis neatvyko, todėl buvo 
neįmanoma suskaičiuoti, kiek tiksliai reikia mokėti. 

Skelbiant sprendimą Alvydas nepasirodė. Jo žmona 
nepatikliai paėmė sprendimo kopiją ir pradėjo maigyti te-
lefono mygtukus. Dar yra galimybė sprendimą apskųsti...
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TEISMAS BUVO TIK
PRAD"I# PRAD"IA
Savo karjerą teisme pradėjusi Laura Rimšaitė teismą prisimena su nostalgija ir sako, kad 
tai buvo visko pradžia. Laura be galo džiaugiasi ir didžiuojasi, kad savo, kaip teisininkės, 
kelią pradėjo būtent teisme, nes jis suformavo jos pasaulėžiūrą ir parodė tikrąjį kelią. 
Šiandien Laura dirba Energetikos ministerijoje, dėstytojauja, rašo daktaro disertaciją. 
TEISMAI.LT pasidomėjo, kaip prie profesinės sėkmės prisidėjo darbas teisme.

Laura Rimšaitė
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Pirmą kartą teisme apsilankėte atlikdama praktiką. 
Kokį įspūdį susidarėte? Iškart supratote, kad savo 
ateitį siesite su teismine valdžia? 

Iš tiesų savo pirmuosius žingsnius teisininko karjeroje 
pradėjau atvėrusi teismo duris. Tai buvo naujas potyris. 
Buvau trečio kurso teisės studentė, iki tol neturėjusi jokios 
praktinės patirties. Studijų laikotarpiu plačiai domėjausi 
baudžiamąja teise, todėl labai džiaugiausi praktiką atlikusi su 
baudžiamosios teisės skyriaus teisėja. Praktiškai pamačius, 
kaip teisėjai nagrinėja bylas ir vertina įrodymus, kaip vyksta 
teismo procesas, kitaip sakant, pamačius teisės „gyvąją pusę“, 
susidomėjimas tik dar labiau išaugo. Matyt, esu iš tų žmonių, 
kuriems reikia ne tik teoriškai suvokti, kaip tam tikra sistema 
veikia, bet ir būtina pamatyti procesą. Kadangi pirmasis „at-
sitiktinis susitikimas“ su baudžiamąja teise man paliko įspūdį, 
po metų antrąją praktiką atlikti jau tikslingai ėjau ten pat. 
Studijų metu buvo gana sunku save identifikuoti vienoje ar 
kitoje srityje, kadangi dar tik bandėme susipažinti su teisine 
sistema. Tačiau atėjusi į teismą galbūt intuityviai pajutau, 
kad čia atsidūriau neatsitiktinai, kad tai yra „mano“ sritis ir 
bent jau artimiausioje perspektyvoje savo ateitį noriu sieti su 
teismo veikla. Vilhelmas fon Humboltas yra pasakęs: „Daug 
svarbiau už žmogaus likimą yra tai, kaip jis pats tą suvokia.“ 
Vis dėlto svarbu ne tik aklai priimti likimo nurodomus kelius, 
bet ir ieškoti gilesnio suvokimo.

Teisinę karjerą pradėjote nuo teismo raštinės 
specialistės pareigų, vėliau tapote posėdžių sekretore. 
Šiandien dirbate Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijoje. Ar galite patvirtinti, kad Jūsų sėkmės ke-
lias prasidėjo dar dirbant teisme? Ar tai buvo tikslas, 
kurio tyliai siekėte?

Veiklą teisme pradėjau nuo žemiausio laiptelio, tačiau nuo-
latinis noras bei siekis tobulėti buvo stimulas žengti į priekį. 
Iš tiesų per teisminio darbo laikotarpį turėjau galimybę 
susipažinti su įvairiapuse veikla: nuo civilinių ir administra-
cinių bylų sprendimų vykdymo proceso iki dokumentų 
rengimo baudžiamųjų bei administracinių teisės pažeidimų 
bylų posėdžiams ir paties teismo proceso. Kompleksiškas 
požiūris į teisės normas bei praktinius taikymo aspektus 
leidžia kūrybiškai pažvelgti į visą procesą. Gebėjimas duoti 

laisvę minties raiškai yra svarbus faktorius tokioje ganėtinai 
formalizuotoje srityje kaip teisė. Energetika yra mano „duo-
na ir druska“, gal net gyvenimo būdas. Šia liga užsikrėčiau 
visai atsitiktinai magistrantūros studijų metu pasirinkusi ra-
šyti baigiamąjį darbą iš energetikos teisės. Tuomet tai buvo 
savotiška avantiūra, kadangi neturėjau jokio supratimo, „su 
kuo tai valgoma“, mečiau sau iššūkį ir su kiekviena akimirka 
mano azartas šioje srityje vis labiau auga. Energetikos teisė 
mane žavi dėl to, kad yra pakankamai „gyva“ ir globalėjan-
čioje visuomenėje neišvengiamai plintant tarpdisciplinišku-
mo reiškiniui tampa pamatu, galinčiu integruotai pažvelgti 
į techninius mokslus iš ekonomikos, politikos ir teisės pers-
pektyvų. Todėl šiandien tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad 
darbas teisme sukūrė pagrindą formuotis mano tolesnei 
pasaulėžiūrai bei atrasti savąjį kelią.

Ką apskritai Jūsų gyvenime reiškia teismas?

Galbūt nuskambės kiek nostalgiškai, bet teismas man buvo 
pradžių pradžia. Dar III a. Ulpianas teigė, kad kiekvienas, 
studijuojantis teisę, turi žinoti, jog žodis teisė (lot. ius) kilo 
nuo žodžio „teisingumas“ (lot. iustitia) ir jau nuo romėnų 
laikų teisingumas buvo laikomas pamatiniu teisės principu. 
Teismas man visuomet asocijavosi su teisingumu, iš tiesų 
turėjau garbės dirbti su aukščiausios kvalifikacijos teisėjais, 
kurių pamokos, turima ir meistriškai perteikiama patirtis 
bei teisingumo suvokimas tapo svarbiu veiksniu formuo-
jant savo, kaip teisininko, pasaulėvaizdį.

Studijuojate doktorantūroje, rašote disertaciją apie 
konkurencijos teisės ypatumus energetikos srityje. 
Ar rengdama mokslinį darbą galite panaudoti teisme 
įgytą patirtį?

Mokslininko kelias reikalauja nemenko atsidavimo 
pasirinktai sričiai. Todėl pirmiausia labai svarbu tvirtai 
suvokti, kokia kryptimi norima eiti. Mano pasirinkimas 
buvo ganėtinai apgalvotas ir tikslingas, apie doktorantūrą 
galvojau dar magistro studijų metais, jau tuo metu turėjau 
viziją, kokios krypties mokslinį darbą rengsiu. Teisme įgyta 
patirtis praverčia ne tik analizuojant teisinius tekstus, bet ir 
pasitelkus įvairias aiškinimo formas pateikti savo  

Airinė ŠERELYTĖ
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
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interpretaciją, neatsiejamai jungiant su praktiniais pa-
vyzdžiais. Kartu leidžia pažvelgti į teisinius reiškinius kitu 
kampu, sukuriant prielaidas tolesnei minties raiškai.

Darbas Energetikos ministerijoje – pasiektas tikslas, 
iššūkis ar tik startas į kažką nauja?

Darbas energetikos srityje man yra didelis laimėjimas, 
kadangi šia sritimi domėjausi tikslingai, analizavau įvairiais 
aspektais, be abejo, tai dariau daugiau moksliniu tiriamuoju 
lygmeniu, dabar turiu galimybę savo teorines žinias taikyti 
praktikoje, ieškodama sprendimo būdų iš įvairių teisinių 
kazusų. Kadangi mokslinę tiriamąją veiklą tęsiu toliau bei 

bei prasmingai išnaudoti turimą laiką. Savo dieną prade-
du gana anksti, o įprastos dienos tikriausiai ir negalėčiau 
įvardyti, kadangi „rutininių darbų“ nebūna, kiekvieną kartą 
tenka analizuoti bei aiškintis vis naujas situacijas, be to, ir 
darbo pobūdis yra labai dinamiškas ir kintantis. Be savo 
pagrindinio darbo, dar dėstau universitete ir studijuoju 
doktorantūroje, todėl labai dažnai vienu metu tenka derin-
ti keletą analitinių darbų – tai suteikia tam tikros dinami-
kos ir veržlumo. Laisvalaikį mėgstu leisti ypač aktyviai: išvy-
kos dviračiais, maratonai, krepšinis, treniruoklių salės, taip 
pat esu neabejinga šachmatams. Teko sudalyvauti teisme 
organizuotuose greitųjų šachmatų turnyruose. Manau, kad 
ši iniciatyva netolimoje ateityje galėtų peraugti į tradicinį 
kasmetinį tarpinstitucinį turnyrą. 

Teisme praleidote ne vieną dieną, matėte teismų 
gyvenimą, kurio eilinis pilietis nėra regėjęs. Ką 
papasakotumėte apie teismus žmonėms, kurie su jais 
nėra susidūrę?

Darbas teisme man suteikė įvairiapusės naudos, įgijau 
vertingos patirties, kuri dažnai praverčia sprendžiant vieną 
ar kitą klausimą. Mačiau šią sistemą iš vidaus, teko dalyvau-
ti teismo posėdžiuose, tad suprantu, jog eiliniam piliečiui 
atsidurti teisme tikrai nėra pats maloniausias dalykas, todėl 
racionaliai mąstant turėtų išlikti noras ginčus išspręsti tai-
kiai, dar nepasiekus teismo. Vertėtų aktyviau skatinti pilie-
čius ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų, o teismas turėtų 
būti paskutinė priemonė. Deja, jis neretai tampa santykių 
aiškinimosi ar principų demonstravimo arena. 

Be abejo, galbūt turi atsirasti tam tikra teisinė kultū-
ra ir atitinkama visuomenės branda, suteikianti platesnį 
matymą. Vis dėlto byla turi ir moralinę dimensiją, kadangi 
susijusi su vienokios ar kitokios formos neteisybės išraiška. 
Čia grįžtame į pradinę poziciją, kai susiduriame su klau-
simu, kokia turi būti teisė. Plačiajai visuomenei dažnai 
svarbiau yra ištikimybė teisei, bet ne tai, kokia teisė turi 
būti. Todėl kasdienį teismų darbą norėčiau apibūdinti pa-
cituodama garsųjį JAV teisės tyrinėtoją Ronaldą Dvorkiną 
(Ronald Dworkin), kuris savo veikale „Teisės imperija“ teigia: 
„Teisės kaip integralios visumos samprata sudaro prielaidas 
situacijai, kai teisėjas skelbia, kad tam tikras teisės princi-
pas atitinka sudėtingą teisinės praktikos dalį ir ją pateisina, 
taip formuoja patrauklų būdą praktikoje plėtoti principo 
nuoseklumą, siekiant teisinio integralumo.“ 

„Plačiajai visuomenei dažnai svarbiau 
yra ištikimybė teisei, bet ne tai, 
kokia teisė turi būti.“ 

ją derinu su teisine pedagogine veikla ir praktiniu darbu 
energetikos srityje, tai leidžia kompleksiškai pažvelgti į ky-
lančias problemas bei kūrybiškai ieškoti sprendimo būdų. 
Kalbėdama apie ateities perspektyvas ar pasiektus tikslus 
pacituosiu lotynišką posakį: „Non progredi est regredi“ 
(liet. jei neini pirmyn, vadinasi, eini atgal). Galbūt todėl kiek 
filosofiškai žvelgiu į šį klausimą ir manau, jog svarbu atrasti, 
pajausti savo kryptį ir drąsiai žengti ja į priekį, o užplūdus 
pirmos pergalės euforijai ar apėmus pralaimėjimo kartė-
liui neprarasti motyvacijos ir toliau tikslingai įgyvendinti 
užsibrėžtus siekius. 

Esate be galo aktyvi: be savo tiesioginių pareigų, 
skaitote pranešimus, siekiate mokslinio laipsnio, šiuo 
metu dar ir dėstote Europos Sąjungos konstitucinės 
teisės kursą. Jūsų iniciatyva buvo sukurta Europos 
Sąjungos Energetikos teisės programa, kuriai toliau 
rengiate metodinę medžiagą. Kaip viską spėjate  
suderinti? Kada prasideda Jūsų rytas, kokia būna  
diena ir ar apskritai turite laisvo laiko?

Iš tiesų pastaruoju metu veiklos tikrai padaugėjo, bet 
kiekviena nauja veikla leidžia tobulėti, netgi atrasti save iš 
naujo. Nauja veikla ar sritis tampa tam tikru, kad ir nedi-
deliu iššūkiu ir taip pat dar labiau skatina koncentruotis 
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 DIEN#
Gausybė renginių, per kuriuos didžiausiame šalyje Vil-
niaus miesto apylinkės teisme apsilankė ne viena dešimtis 
Lietuvos gyventojų. Kopdamas per ŠIMTO dienų slenkstį, 
Vilniaus miesto apylinkės teismas kiekvieną kovo mėnesio 
penktadienį skelbė atvirų durų dieną moksleiviams, rado 
laiko ir vaikų namų auklėtiniams, kuriems teisėjai ir teisėjų 
padėjėjai pasakojo apie aktualias šiandienos problemas, 
ir galiausiai įspūdingai paminėjo KOVO 11-ąją – surengė 
šachmatų turnyrą moksleiviai prieš teisėjus.
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