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Teis!j" tarybos pirmininku antr%j& kart% i'rinktas Lietuvos Auk'(iausiojo Teismo vadovas Gintaras Kry#evi(ius 
d!kojo kolegoms u# parodyt% pasitik!jim% ir link!jo toliau kartu kryptingai dirbti tobulinant teism" sistemos 
veikl%. 

TEIS!J" TARYBOS PIRMININKAS: „LEMIAMAS 
!INGSNIS – TEISM" REFORMA“

ATVIRI TIEK PAT, KIEK IR KITI

Gintar$ &ATKAUSKAIT'
Nacionalin!s teism" administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialist!

Prab!go metai… metai – ypa( nestokoj) r*s(i" #ini" #iniasklaidoje, persmelkti neigiamo tono ir visuomen!je 
&sitvirtinusios nuostatos, kad teismai – savo valstyb!s pilie(i" prie'as. Pastarieji – 2012-ieji –, kaip niekada, buvo 
tinkami purvo ir juodinimo klest!jimo laikui. + geras #inias net neatsigr)#ta ar jos tikslingai nutyl!tos. I' televizijos 
ekran" ir leidini" puslapi" kiekvien% dien%, savait) ar m!nes& sr*va tik neigiamos #inios. Visuomen! skaito 
tuos pa(ius leidinius, #iuri tuos pa(ius televizijos kanalus ir laidas. Situacija, sutikite, negali keistis, jei visuomen) 
pasiekiantis neigiamos informacijos srautas neturi alternatyvos.

Ta(iau tie patys 2012-ieji parod! ir tai, kad viskas palengva tur!t" keistis. Pra!jusiais metais prad!tas leisti 
#urnalas TEISMAI.LT tapo atsvara teism" at#vilgiu 'audomoms neigiam" #ini" str!l!ms. $urnalo straipsniai pasiek! 
did#iausius 'alies naujien" portalus. Pagaliau visuomen! &gijo teis) su#inoti teigiamas naujienas i' pirm" l*p", 
pa#inti teismus i' ar(iau. Jei iki 'iol pilie(iai Lietuvos #iniasklaidoje teis!jus mat! tik teismo pos!d#i" sal!se ar 
teismo koridoriuose, TEISMAI.LT puslapiuose su jais gal!jo susipa#inti i' #mogi'kosios perspektyvos. Visi, pa!m) & 
savo rankas bent vien% TEISMAI.LT numer&, savo akimis gal!jo &sitikinti – teismai atviri, skaidr*s ir patikimi tiek pat, 
kiek ir kitos 'alies institucijos ar &staigos.

2013-aisiais linkime vieno – #urnalui ir kitoms teism" atvirum% &rodan(ioms komunikacijos priemon!ms 
u#siauginti raumenis ir tapti atsvara ne visada objektyvios informacijos srautui.
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(vardykite ry!kiausius lapkrit) ketveri# met# 
kadencij* baigusios Teis$j# tarybos pasiekimus.

Pastaraisiais metais Teis!j" tarybai pavyko 
u#megzti glaud#ius ry'ius su konstituciniais partneriais, 
t. y. &statym" leid#iam%ja ir vykdom%ja vald#ia, 
sprend#iant pa(ius jautriausius ir reik'mingiausius 
teism" sistemai klausimus, pirmiausia, teisingumo 
vykdymo efektyvumo didinim%. S!kmingas teism" ir 
kit" konstitucini" vald#i" bendradarbiavimas dav! 
rezultat". 

Pakeitus administracini" teis!s pa#eidim" ir 
administracini" byl" nagrin!jim% reglamentuojan(ius 
teis!s aktus,  administracini" teis!s pa#eidim" byl" 
nagrin!jimas perduotas bendrosios kompetencijos 
apylinki" ir apygard" teismams, Lietuvos 
Auk'(iausiajam Teismui. Taip perskirstytos bendr"j" 
ir administracini" teism" kompetencijos, sudarytos 
s%lygos nuosekliai atitinkam" teism" specializacijai, 
subalansuotas specializuot" teism" teis!j" darbo 
kr*vis, taip pa(iu u#tikrinant, kad 'ios kategorijos bylos 
b*t" nagrin!jamos per &manom% trumpiausi% laik%.

Esmin!s Civilinio proceso kodekso naujov!s 
sudar! prielaidas proceso operatyvumui skatinti. 
,iais pakeitimais ir Teis!j" tarybos pasi*lytomis 
organizacin!mis priemon!mis #ymiai paspart!jo 
#mon!ms ir visuomenei itin jautri" byl", kaip darbo ir 
vie'"j" pirkim", nagrin!jimas. Tuo pat metu kryptingai 
veik!me, siekdami identi.kuoti prie#astis, kurios 

daro &tak% teismini" proces" trukmei, byl" vilkinimui, 
netinkamo darbo organizavimo tendencijoms. 
Vienas i' pavyzd#i" – patvirtinta teismo pos!d#i" 
koordinavimo d!l grei(iau nagrin!tin" byl" tvarka.  

Civilinio proceso kodekso ir Administracini" 
byl" teisenos &statymo pakeitimai l!m! ir svarbias 
elektronin!s erdv!s naujoves. Viena svarbiausi" 
– ra'ytini" teismo pos!d#i" prokol" keitimas garso 
&ra'ais. Nuo 2012 met" liepos administraciniuose 
teismuose neliko ra'ytini" protokol", o 2013 metais  j" 
planuojama atsisakyti visose civilin!se bylose.

 
Kokius pagrindinius u"davinius i!sik$l$te su 

nauj*ja Teis$j# taryba?  

Teisingumo vykdymo efektyvumo k!limas lieka 
esminis i''*kis. ,iandien mes patys puikiai matome 
kai kurias &sisen!jusias teism" sistemos ydas, daug kur 
kylan(ias i' nepakankamo pa(ios sistemos mobilumo. 
Nenoriu leistis & detales, bet ne kart% sprend!me 
„gaisr" gesinimo“ situacijas konkre(iuose teismuose, 
d!l objektyvi" prie#as(i" staiga kelis kartus i'augus 
darbo kr*viui. Mat!me, kad taikomos priemon!s 
nei'sprend#ia sistemini" b!d" – darbo kr*vio skirtumai 
tarp tos pa(ios grandies teism" teis!j" neretai skiriasi, 
o organizacini" instrument" tokiai situacijai pakeisti 
neturime. Tod!l jau metus t)siasi diskusijos, kaip 
pasiekti  teism" sistemos dinami'kum%, leid#iant& 
u#tikrinti teis!j" darbo kr*vio suvienodinim% visos 'alies 

Dainiaus Stankaus nuotr.
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mastu, o tai, suprantama, indikuoja ir byl" nagrin!jimo 
kokyb!s bei operatyvumo rezultat" ger!jim%. 

Apylinki" teism" sujungimas (stambinimas) yra 
viena i' toki" priemoni". Jos efektyvum% rodo kit" 
Europos valstybi" pavyzd#iai. Mes itin suinteresuoti 
'iais poky(iais. Puikiai suvokiame, kad spart!jantis 
byl" nagrin!jimas ir augantys kokybiniai rezultatai 
pakeist" bendr% m*s" #moni" po#i*r& & teismus ir vis% 
teism" sistem%. Tod!l jau artimiausiu metu m*s" 
laukia diskusijos 'ia tema su konstituciniais partneriais 
– kitomis vald#iomis, kuri" politiniai sprendimai ir lems, 
ar l*kes(iai taps tikrove.  

Matydami Civilinio proceso kodekso pakeitim" 
naud%, pl!tojame krypting% veikl% ie'kodami i'ei(i", 
kaip gal!t" b*ti paprastinamas baud#iamasis 
procesas. Jau kuris laikas, bendradarbiaudama 
su mokslininkais, kit" vald#i" atstovais,  ta linkme 
dirba speciali Teis!j" tarybos darbo grup!. Kai kurie 
svarb*s si*lymai d!l &statym" keitimo jau parengti. 
Toliau dirbsime 'ia linkme ir, kai b*sime pasireng), 
savo matym% pristatysime Seimo Teis!s ir teis!tvarkos 
komiteto „teismui“. 

Teis!j" taryba optimisti'kai vertina jau prad!t% 
&gyvendinti elektronini" teismo paslaug" projekt% 
„Elektronin!s paslaugos teisingumo vykdymo 
procese“. Elektronini" paslaug" teikimo srityje 
pirmieji #ingsniai jau #engti. Kit%met tur!t" b*ti baigti 
parengiamieji techniniai darbai Lietuvos teismuose 
&diegiant elektronin!s bylos sistem%. Esu &sitikin)s, kad 
s!kmingas 'io proceso &gyvendinimas ne tik palengvins 
teis!j" duon%, suma#ins teisingumo vykdymo ka'tus, 
bet ir duos didel!s naudos proceso dalyviams.  

Teis$j# taryba skatino lanks+ias darbo formas, 
organizavo i!va"iuojamuosius teismo pos$d"ius. Ar 
ketinate t,sti !i* tradicij*?

A' palaikau id!j% rengti i'va#iuojamuosius Teis!j" 
tarybos pos!d#ius. Tai viena i' jos veiklos form", 
kuri tur!t" b*ti &gyvendinama ir toliau. Visuose 
i'va#iuojamuosiuose pos!d#iuose aktyviai dalyvavo 
apylinki" teism" atstovai. Jie susipa#ino su Teis!j" 
tarybos darbu, & dienos 'vies% k!l! savo problemas, 
diskutavo r*pimais klausimais. Pavyzd#iui, Panev!#yje 
buvo i'samiai diskutuota apie buhalterijos veiklos 
centralizavimo poreik&, informacini" technologij" 
specialist" darbo optimizavim%. I'va#iuojamuosiuose 
teismo pos!d#iuose kuriami planai, kaip u#tikrinti 
veiksmingesn& ma#"j" teism" darb%, kartu ie'koma 
„recept"“, kaip geriau organizuoti teis!j" darb%. 

Seimui pri$mus Teism# )statymo pakeitimus, 
apygard# ir apylinki# teismai ) naujai i!rinkt* Teis$j# 
taryb* delegavo nebe po tris, o po penkis narius. 
Kaip J%s vertinate aktyvesn) ma"esni# teism# atstov# 
dalyvavim* Teis$j# tarybos veikloje?

Tik teigiamai. Kiekvienos apygardos ir jos teritorijoje 
veikian(i" apylinki" teism" atstovavimas pad!s 
u#tikrinti veiksmingesn& Teis!j" tarybos administravimo 
funkcij" &gyvendinim% vietose, vyks operatyvesnis 
komunikavimas atliekant tvarkomojo pob*d#io 
veiksmus. 

Dabar, kai kiekviena apygarda Teis!j" taryboje turi 

po savo atstov%, visos region" problemos ir si*lymai, 
kaip jas spr)sti, Teis!j" taryb% pasieks per juos. $inoma, 
tikiuosi 'i" region" atstov" aktyvios pozicijos ie'kant 
optimaliausi" i'kilusi" problem" sprendim" b*d". 

Noriu pabr!#ti tai, k% akcentavome vis" 
i'va#iuojam"j" pos!d#i" metu. Apygardos teismo 
vadovyb! turi b*ti tos teritorijos teism" sistemos 
veiklos centru visais klausimais. B*tent (ia turi b*ti 
identi.kuota problema, atlikta jos analiz! ir pasi*lytas 
sprendimas, kaip problem% pa'alinti. 

 
Pernai Teis$j# tarybos iniciatyva Lietuvoje )vyko 

Europos teism# taryb# tinklo Generalin$ Asambl$ja, 
!iemet s$kmingai suorganizuotas pagrindinis 
EUROPOS TEIS'S DIENA 2012 renginys, ) kur) atvyko 
svarbiausi Europos teisingumo sistemos atstovai. Kaip 
vertinate Lietuvos teism# sistemos bendradarbiavim* 
su u"sienio valstybi# teisingumo institucijomis? 

Tarptautiniai renginiai yra sud!tin! m*s" sistemos 
&vaizd#io formavimo dalis tarptautiniame kontekste. 
Be j" mes neb*tume #inomi ir vertinami. Tai parod! 
Europos teism" taryb" tinklo Generalin!s Asambl!jos 
pavyzdys. Po 'io renginio Lietuvos teism" sistemos 
&vaizdis akivaizd#iai pager!jo. Europos teis!s dienos 
renginyje dalyvavusi Europos Komisijos atstov! 
Paraskevi Mi'au (Paraskevi Michou) pabr!#!, kad 
pasitik!jimas Lietuvos galimyb!mis yra i'aug)s, – tai 
mums did#iausias &vertinimas. 

Kitas laim!jimas – Teis!j" tarybos pastangomis 
'iemet Lietuva tapo Europos teis!s akademijos 
(ERA) nare. ERA – organizacija, rengianti mokymus, 
konferencijas ir seminarus Europos S%jungos teis!s 
temomis. Lietuvos teis!jams tai bus puiki galimyb! 
mokytis, specializuotis ir tapti konkre(i" sri(i" ekspertais. 
Be to, 'i organizacija turi didel) patirt&, galin(i% pad!ti 
tinkamai pasirengti pirmininkavimui Europos S%jungos 
Tarybai, prisid!ti 2013 metais organizuojant  Lietuvoje 
vyksian(ius renginius.

Pirmosios kadencijos metu akcentavote Teis$j# 
tarybos pastangas visuomenei atverti „u"kaltas 
teism# duris“. Kaip sek$si pralau"ti ledus?

Ry'i" su visuomene srityje &vyk)s l*#is. Galb*t 
tai ma#iau parodo kasdien! rutina, ta(iau tam 
tikromis progomis jau susiformavo gra#ios tradicijos, 
priartinan(ios pilie(ius prie teism". Galiu pamin!ti 
atvir" dur" dien" renginius Konstitucijos ir Europos 
teis!s dienai pamin!ti, kurie vyksta kiekvien% ruden& 
ir organizuojami beveik visuose Lietuvos teismuose. 
Teis!jai kvie(ia moksleivius, studentus, vietos 
bendruomenes ir #iniasklaidos atstovus apsilankyti 
pos!d#i" sal!se ir savo darbo kabinetuose, atsako & 
r*pimus klausimus, labiau atsiveria visuomenei. Tai 
pozityv*s poky(iai. 

Vie'umas, atvirumas, skaidrumas, visuomen!s 
pasitik!jimo teismais didinimas ir toliau liks prioritetiniais 
Teis!j" tarybos veiklos principais. ,iuo metu laukiama 
Vilniaus universiteto Filoso.jos fakulteto vykdomos 
teism" darbo vertinimo apklausos rezultat", po kuri" 
paai'k!s, kuria kryptimi toliau dirbti ry'i" su visuomene 
srityje, kuriose vietose teism" sistemai reikia keistis, 
norint gerinti dialog% su visuomene.

Airin$ &ERELYT'
Vilniaus miesto 2 apylink!s teismo atstov! ry'iams su #iniasklaida ir visuomene

$mon!s susidar) &sp*d&, kad teismuose dirbama atsainiai. Ta(iau konkret*s teis!j" elges& skund#ian(i" 
asmen" atvejai rodo neadekvat" pa(i" #moni" po#i*r&. Teis!j" etikos ir drausm!s komisija (TEDK) u#ver(iama 
'*sniais popieri", kuriuose &vardijam" teis!j" blogybi" n! su #iburiu nerasi.

Teisingum% Lietuvos Respublikos vardu vykdantis 
tre(iosios vald#ios atstovas – teis!jas – privalo ne 
tik teisingai taikyti teis!s aktus bei spr)sti i'kilusius 
teisinius kon/iktus tarp 'ali", ta(iau gerbti teis!jo 
vard% ir kelti visuomen!s pasitik!jim% teism" sistema. 
,,Pasitik!jimas teismais yra betarpi'kai susij)s ir su 
teis!jo elgesiu bei po#i*riu & #mog". Teis!jas privalo 
gerbti #mogaus teises ir laisves; pagarbiai i'klausyti 
procese dalyvaujan(ius asmenis kaip to reikalauja 
&statymas; d!mesingai reaguoti & j" pra'ymus ir 
si*lymus, o nepagr&stus pra'ymus atmesti takti'kai. 
Teis!jas turi b*ti reiklus proceso tvarkos pa#eid!jams, 
laikytis byl" nagrin!jimo gra.ko, o j& pakeitus paai'kinti 
proceso dalyviams pasikeitimo prie#astis”, – teigia 
TEDK pirmininkas Algis Nork*nas.  

Reikia teis$jo gero elgesio vadovo

,,TEDK svarsto gautus teikimus ir sprend#ia d!l 
drausm!s byl" i'k!limo teis!jams, ta(iau 'ie komisijos 
&galiojimai yra gana siauri. Kitose 'alyse esama 
kitoki" teis!j" etik% &gyvendinan(i" koncepcij". 
Jos apima teis!j" konsultavim%, i'vad" teikim% d!l 
teis!j" elgesio ir kt. Negalima sakyti, kad mes visi'kai 
to nedarome, kadangi parei'k!jai, pateikdami 

teismuose nutinkan(ias &domias situacijas ir aplinkybes, 
skunduose ne visada pra'o i'kelti drausm!s bylas, o 
tiesiog klausia, ar toks teis!j" elgesys neprasilenkia su 
reikalaujamu teis!jo elgesiu”, – sako TEDK pirmininkas.

Problema A. Nork*nas &vardija tai, kad n!ra teis!jo 
gero elgesio vadovo. Kalb!damas apie ateities 
perspektyvas, TEDK pirmininkas galvoja, kad vert!t" 
svarstyti apie komisijos funkcij" i'pl!tim%, siekiant &teisinti 
tai, kas TEDK i' tikr"j" daroma: konsultuojami teis!jai d!l 
to, kaip elgtis tam tikrose situacijose, komentuojami 
&vykiai d!l teis!j" elgesio, besikreipiantiems asmenims 
pateikia situacijos &vertinim% etikos po#i*riu. Svarbu tik 
ai'kiai atskirti sritis, kuriose TEDK &galiojimai  baigiasi. 
Neretai skunduose yra keliami klausimai &vertinti 
ai'kiai procesinio pob*d#io teis!j" veiksmus: kod!l 
teisme neapklausti liudytojai, kod!l j" parodymais 
buvo vadovaujamasi (parei'k!j" nuomone, jie sak! 
neties% ar buvo nepatikimi, suinteresuoti), kod!l 
nebuvo paskirta ekspertiz!, kod!l jos i'vados buvo 
atmestos. Tai klausimai d!l bylos aplinkybi" tyrimo ir 
&rodym" rinkimo, bet j" tirti ir vertinti TEDK neturi teis!s. 

,,Komisija n!ra i' t" instancij", kuri pri#i*r!t" ar 
per#i*r!t" teis!jo veikl% vykdant teisingum%. Ji 
neturi teis!s net svarstyti, ar pagr&stas teis!jo priimtas 
sprendimas (nuosprendis, nutartis, nutarimas) byloje, 

SKUNDAI PO KELIASDE#IMT 
LAP": IR TIK D#L TO, 
KAD NEBUVO 
KUR ATSIS#STI

Irmanto Kuzo nuotr.
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ar teis!jas tinkamai taik! &statymus spr)sdamas byl%, 
ar pagr&stai &vertino &rodymus, ar gerai i'sprend! 
gin(%, ar pakankamai nubaud! nusikaltus&j&, ar 
pagr&stai i'teisino teisiam%j& ir kt. Apibendrindamas 
galiu pasakyti, kad komisija nesvarst! ir nesvarstys 
tokio pob*d#io klausim", kadangi ji neturi tokios 
teis!s”, – atkreipia d!mes& & tai, ko TEDK nedaro, A. 
Nork*nas. Pagal &statym% TEDK yra viena i' savivaldos 
institucij" ir privalo veikti taip, kad nepa#eist" teis!j" 
nepriklausomumo. 

Skundai per"i%r$ti sprendimus gr*"inami atgalios

Komisija gauna labai daug skund". Antai 2011 m. 
per tris pirmuosius ketvir(ius TEDK gavo 283 parei'kimus, 
pra'ymus, skundus, teikimus, o per t% pat& laik% 2012 
m. – jau  326. Pa#ym!tina, kad tarp j" yra labai daug 
skund", kuriuose pra'oma per#i*r!ti sprendimus. I' 
nurodyt" skund" skai(iaus 2011 m. buvo nenagrin!ta 
218 toki" skund", o 2012 m. - 272. Daugiausiai gr%#int" 
parei'kim" sudaro b*tent parei'kimai d!l teis!j" 
sprendim" pagr&stumo. 

Taip pat didel) dal& sudaro abstraktaus pob*d#io 
skundai. Pagal nuostatus TEDK turi b*ti paduodamas 
motyvuotas teikimas. A. Nork*nas teigia, kad jame 
turi b*ti nurodomi konkret*s faktai ir motyvai, kad 
apra'ytasis teis!jo veiksmas ar elgesys gali pa#eisti 
teis!jo etikai ar drausmei keliamus reikalavimus. 
,,Neretai sulaukiame visi'kai nemotyvuot" ra't", 
kuriuose nurodoma, kad Lietuvoje ar konkre(iame 
teisme dirba negeri teis!jai ar teis!jas, kurie blogai 
i'sprend! parei'k!jo byl%. Toliau keliasde'imtyje 
puslapi" sura'omos bylos ir bylin!jimosi teisme 
aplinkyb!s. O u#baigiama tuo, kad &vykdyta didel! 
neteisyb! ir d!l to reikia i'kelti drausm!s byl% visiems 
teis!jams, kurie t% klausim% sprend!. Tokio pob*d#io 
ir turinio skundai komisijoje nenagrin!jami,” – apie 
atmetamus skundus pasakoja TEDK pirmininkas ir 
prideda – ,,Reik!t" akcentuoti dar 'tai k% – neretai 
skund#iamasi d!l smulkmeni'k" pa#eidim" arba 
parei'k!jai d!l teisini" reikalavim" nesupratimo 
klaidingai mano, kad teis!jas pa#eid! &statym%. 
Komisija vadovaujasi &statymo nuostata, kad 
pagrindas drausm!s bylai kelti yra ai'kus teis!jo  
pareig" nevykdymas (aplaidumas) ar 
piktnaud#iavimas jomis.” 

D!l didelio skund" skai(iaus komisijos pirmininkas 
mano, kad savaime tai n!ra didel! problema. 
Skunduose b*na informacijos ir pagal juos galima 
pajusti, kokie nusiskundimai d!l teis!j" ar teismo 
darbo rei'kiami, kokie yra teism" darbo organizaciniai 
tr*kumai,  kokios yra gin(ytinos ar vengtinos situacijos. 
Tai suteikia pagrindo svarstyti ir gerinti teismo darb%. ,i 
informacija panaudojama susitikimuose ir diskusijose 
su kolegomis, galvojant, kaip ateityje geriau i'vengti 
pana'i" atvej". Gali b*ti, kad teis!jai tam tikrose 
situacijose buvo teis*s, bet nesijaut! tuo u#tikrinti ir 
nesiry#o pasielgti reikliai ir principingai. Po apsvarstymo 
pasidaro ai'kiau ir j" elgesys tampa labiau savim 
pasitikintis. 

Yra parei'kimus paduodan(i" asmen", kurie 
tiesiog geranori'kai informuoja apie buvusi% situacij%, 
suk!lusi% abejoni" d!l teis!jo pozicijos. Da#ni 
skundai d!l teism" nuolaid#iavimo pos!d#io tvarkos 

pa#eid!jams, proceso dalyviams, kurie u#gaulioja 
kitus proceso dalyvius, neu#tikrina privatumo. 
Nuolatinis informacijos gavimas, jos analiz! ir teis!j" 
bei visuomen!s 'vietimas 'iais klausimais yra b*tinas.   

Skund"iamos nuo teis$j# nepriklausan+ios 
aplinkyb$s 

Komisija nema#ai skund" gauna d!l teismo veiklos, 
pavyzd#iui, netinkamo pos!d#i" organizavimo, netgi 
pos!d#iavimo s%lyg". ,,Gauname nusiskundim" netgi 
d!l teismo pos!d#iavimo s%lyg", pavyzd#iui, kad 
susirinkusiems n!ra pakankamai vietos atsis!sti, arba 
kad nepatogu pasid!ti dokumentus ir u#ra'us. Viena 
parei'k!ja i' Panev!#io skund!si, kad jos byla buvo 
nagrin!jama ni*riame pusr*syje ir ank'tame kabinete. 
Tai formavo jos neigiam% nuomon) apie teism% ir 
teis!jo po#i*r& & #mones. Deja, tenka tik apgailestauti, 
kad teismai priversti dirbti tokiomis s%lygomis ir nuo 
teis!jo da#niausiai tai nepriklauso”, – konkre(ius 
skund" pavyzd#ius &vardija A. Nork*nas.

Terminai neproporcingi

Vienu i' TEDK sunkum", organizuojant darb%, TEDK 
pirmininkas &vardija &statyme nustatytus terminus, 
per kiek laiko TEDK turi i'spr)sti klausim%. Priimin!jant 
&statym%, buvo siekiama operatyvumo. Intencija 
buvo gera, ta(iau TEDK darbo kr*viai ir nustatyti 
terminai, pirmininko nuomone, yra neproporcingi ir 
nepasiteisino. D!l TEDK nari" nuolatinio u#imtumo 
sud!tinga laiku sp!ti organizuoti pos!d#ius, kadangi 
per trij" m!nesi" termin% dar turi b*ti atliktas ir 
tyrimas, o pasitaiko atvej", kad teis!jai bando  
delsti su paai'kinimais, siekia atid!lioti nagrin!jim%. 
Jeigu  neb*t" nustatyti  proced*riniai terminai, anot 
A. Nork*no, TEDK veikla neb*t" tiek suvar#yta, o 
rezultatas nenukent!t". 

( TEDK  tur$t# kreiptis turintys pagr)st# )rodym#

Teis) kreiptis & TEDK turi bet kokie asmenys, susid*r) 
su Lietuvos teismais, teis!jais ir turintys informacijos 
apie netinkam% teis!jo elges& ar veiksmus. Toks platus 
subjekt" ratas turi ir teigiam%, ir neigiam% pus). Pasak 
pa'nekovo, i' vienos pus!s, tai informacija apie tai, 
kokiais teis!j" ir teism" veiklos klausimais visuomen! 
yra nepatenkinta. I' kitos, vienas i' pagrindini" 
tr*kum" – labai didelis darbo kr*vis d!l ne tuo adresu 
paduodam" ir ai'kiai nepagr&st" skund", tenkantis  
teism" savivaldos ir administracin!ms institucijoms. 

Daugiausia keblum# kelia skundai d$l 
nusi!alinimo

,,Komisijai nema#ai gin(" sukelia tie atvejai, 
kai si*loma svarstyti teis!j%, kuris tur!jo nusi'alinti, 
ta(iau to nepadar! ar buvo neobjektyvus. Komisija 
neturi ai'kaus atsakymo, n!ra suformuota vienoda  
nuomon! 'iuo klausimu nei teis!s moksle, nei 
praktikoje. ,iuo klausimu vieni sako, kad nusi'alinimo ir 
objektyvumo klausimas yra procesin! veikla, tod!l 'is 
klausimas turi b*ti sprend#iamas tik proceso tvarka ir 
gali b*ti svarstoma TEDK”, – sako A. Nork*nas. 

Pasak jo, TEDK pozicija 'iuo metu yra tokia: 
jeigu klausimas d!l teis!jo 'ali'kumo buvo spr)stas 
procesine tvarka, tai yra teis!j" procesin! veikla, kurios 
tikrinti komisija neturi teis!s. Teis!jo 'ali'kumo klausimas 
jau b*na patikrintas. Bet parei'k!jai, anot TEDK 
pirmininko, da#nai nurodo situacijas, kai aplinkyb!s, 
kurios buvo ir kurios sudaryt" pagrind% abejoti teis!jo 
ne'ali'kumu, bet pos!d#io metu nebuvo #inomos. 
Gali b*ti, kad teis!jas j" ne#inojo, bet gali b*ti, kad jis 
t" aplinkybi" nei'vie'ino. Pavyzd#iui, kad teis!jas turi 
giminai(i" ar kit" asmen", susijusi" su jo nagrin!jama 
byla. ,,B*ta ir toki" atvej", kai paai'k!davo, kad i' 
asmens vardo, pavard!s ar asmens kodo teis!jas i' 
prad#i" ne#ino, kad tai su juo susij)s asmuo. Su#inoj)s 
'i% aplinkyb) teis!jas paprastai i' karto nusi'alina, bet 
teis!jo veiksmas jau yra atliktas ir & TEDK skundas jau 
b*na para'ytas. Buvo atvejis, kai teis!jas sprend! d!l 
#mogaus, o vos ne visi vieno kaimo gyventojai yra 
ta pa(ia pavarde ir teis!jas tik i' vardo, pavard!s, 
asmens kodo nenustat!, kad tai yra #mogus, nuo kurio 
jo 'eima yra nukent!jusi”, – sako A. Nork*nas. Pasak 
jo, TEDK mano, kad visi'kai vadovautis nuomone, 
kad visais atvejais tai yra procesin! veikla, neb*t" 
pagr&sta. TEDK kiekvienas atvejis yra i'sprend#iamas 
individualiai. 

D!l teis!jo ne'ali'kumo pagal Teis!j" etikos 
kodeks% svarbu nustatyti, kad teis!jas turi asmenin& 
interes% – turtin& ar kitok&, i' 'eimos santyki", bendro 
gyvenimo ar darbo (pvz., mokslo &staigose). 
Paprastai, jeigu procese tai svarstyta, vadinasi, tai 
procesin! veikla ir TEDK d!l to stengiasi neper#i*r!ti 'i" 
sprendim". Jeigu tai kitokios aplinkyb!s, kurios rodo 
esant teis!jo suinteresuotum%, tai TEDK '& klausim% 
imasi svarstyti. ,,Komisija svarst! ir sprend!, kad vienos  
akcijos tur!jimas kredito unijoje, kai teis!jas aktyviai 
nedalyvauja jos veikloje, netrukdo teis!jui nagrin!ti 
tos unijos bylos”, – TEDK pirmininkas pateikia konkret" 
pavyzd&.

Objektyvumas vertinant koleg# veiksmus 

,iuo klausimu yra bent dvi pozicijos. Anot A. 
Nork*no, privalumas tai, kad, kai vertini savo koleg" 
veiksmus, jei pats esi dirb)s ir pirmoje instancijoje, 
ir antroje instancijoje, tai turi patirties ir #inai, kas i' 
tikr"j" vyksta ir kaip teismo procese tai daroma. ,,Kai 
#mogus para'o, kad teis!jas ka#k% blogai padar!, i' 
karto galvoji, kokia ten gal!jo b*ti tikroji situacija, kad 
sudar! pagrind% jam sk"stis. Jei skaityt" #mogus, kuris 
ne#ino teis!jo darbo, jo po#i*ris b*t" kitoks – manau, 
jam b*t" sunkiau susigaudyti. I' kitos pus!s, gal tai 
b*t" objektyvesn! nuomon!. Manau, kad reikia 
suderinti du po#i*rius – teis!jo po#i*r& ir visuomen!s 
po#i*r&.”, – mintimis apie koleg" vertinim% dalijasi TEDK 
pirmininkas. 

TEDK darbe labai dera tai, kad TEDK nariai yra ir 
teis!jai, ir visuomenininkai. ,iuo metu TEDK visi'kai 
sukomplektuota: j% sudaro septyni nariai, i' kuri" keturi 
yra teis!jai, o trys – visuomen!s atstovai. Stengiamasi, 
kad TEDK pos!d#iuose dalyvaut" visi, apsikeist" 
nuomon!mis, jos visos b*t" i'klausytos ir gerbiamos. 

TEDK siekia veikti objektyviai. Jeigu TEDK nario 

santykiai su teis!ju, kurio klausimas svarstomas, yra 
pakankamai artimi, tai susiklos(iusi praktika, kad 'is 
TEDK narys nusi'alina nuo klausimo tyrimo ir svarstymo. 
Paprastai teis!jai-TEDK nariai nusi'alina nuo 
nagrin!jamo klausimo d!l to teis!jo, su kuriuo ilg!liau 
dirba viename teisme, su kuriuo palaikomi asmeniniai 
kontaktai, o advokatas-TEDK narys nenagrin!ja 
klausimo tuo atveju, jei su TEDK svarstomu teis!ju tuo 
metu turi byl".

Rotacija neleist# susiformuoti stereotipams

,,TEDK, kaip ir visoms tarnyboms, nuolat reikia 
atsinaujinimo. Jei vadovas ar nariai yra tie patys 
asmenys ilgesn& laik%, tai susiformuoja tam tikri 
stereotipai ar darbo stilius. Rotacija ir 'ioje srityje yra 
sveikintinas dalykas”, – &sitikin)s TEDK pirmininkas. 
A. Nork*nas mano, kad TEDK turi b*ti asmenys, 
pasi#ymintys autoritetu visuomen!je ar teis!j" 
tarpe, profesine kompetencija ir siekiu veikti atvirai, 
kad komisijos veikla b*t" efektyvi, aktyvi ir #inoma 
visuomenei. ,iuo metu labai atsinaujin) apylinki" ir 
apygard" teismai, teis!jai dabar yra savaranki'kesni 
ir nuostatos j" kitokios. Kinta visuomen!s po#i*ris, 
ji laisvesn!, bet ir reiklesn! -  reikalaujama teis!j" 
profesionalumo, pagarbos ir #mogi'kumo. TEDK nari" 
ir vadov" keitimas – nat*ralus dalykas ir puikus b*das 
atsinaujinti, eiti koja kojon su besikei(ian(iu gyvenimu. 

,,Dirbdamas TEDK daug laiko skyriau susitikimams 
su teis!jais ir visuomene. Susitikimuose Kaune, 
Klaip!doje, Alytuje ir kituose miestuose vyko 
ai'kinamasis ir prevencinis darbas. Apsvarstydavome, 
koks elgesys teis!jui deramas, diskutavome apie tai 
ir su Seimo nariais, visuomenininkais, #urnalistais, o ne 
tik u#darame rate. Ai'kindavom!s ir d!l &statym", ir 
apie teismo darbo reikalavimus, teis!jo atsakomyb), 
vie'um% ir atvirum% teism" veikloje. Manau, kad 
TEDK darb% organizuojantis asmuo turi ir toliau 
laikytis atvirumo politikos. Galvoju, kad yra geriau 
susitikti ir i'siai'kinti su kolegomis teis!jais d!l galim" 
nesusipratim" negu daryti klaidas. Jeigu tai vyksta 
dalyvaujant visuomenei, tai jai tampa gera teisinio 
'vietimo pamoka”, – teigia pa'nekovas.

Neu"mir!ti, kad esi teis$jas

TEDK pirmininkas teis!jams pataria darbe i'likti 
profesionalais, dalyki'kais ir s%#iningais, o asmeninius 
reiklus tvarkyti sant*riai, mandagiai, niekada 
nea.'uoti savo pareig", neu#mir'ti, kad esi teis!jas. 
Naujus TEDK narius skirsian(iai Teis!j" tarybai linki, 
kad ji orientuot"si & tokius kriterijus, formuodama TEDK 
naujajai kadencijai. 

,,Linkiu, kad Teis!j" taryba i'rinkt" kompetentingus, 
principingus #mones, kurie turi naujesn!s patirties. 
TEDK nariams linkiu i'laikyti auk't% reiklum% 
teis!jams, bet j& suderinti su kitu labai svarbiu dalyku 
– teis!jo nepriklausomumu. Visuomenei reikalingas 
profesionalus, atsakingas ir nepriklausomas nuo 
vald#i" ir kit" asmen" &takos teis!jas”, – pokalb& baigia 
TEDK pirmininkas.
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NUSIKRATYKIME PAGALIAU TO 
NEPILNAVERTI$KUMO KOMPLEKSO

Irmanto Kuzo nuotr.
Irmantas KUZAS
Nacionalin!s teism" administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nauj% Lietuvos teism" vie'umo er% prad!j)s 
Vilniaus miesto 2 apylink!s teismo teis!jas Audrius 
Cininas &sitikin)s – 'alies teismai atviri, skaidr*s ir 
patikimi tiek pat, kiek ir universitetai ar #iniasklaida.  

Nors teis!jas kratosi revoliucionieriaus etiket!s, jau dabar 
ai'ku, kad teis!jo ra'omas blogas ir aktyvi komunikacija 
socialiniame tinkle Facebook &eis & Lietuvos teisingumo 
vykdymo istorij%. Parod)s pavyzd&, kaip, passitelkiant 
elektronin) #iniasklaid%, visuomen!je rezonans% 
suk!lusias bylas galima komunikuoti, u#b!gant u# aki" 
nepagr&stoms manipuliacijoms, Audrius Cininas nauj" 
form" nuosprend#io argument" pateikimui atranda ir 
toliau.

 
Pirm% kart% Lietuvos istorijoje po nuosprend#io 

paskelbimo garsiojoje pedo.lijos byloje teis!jas sureng! 
spaudos konferencij%, paai'kino nuosprend#io motyvus 
ir pateik! visuomen!s informavimo priemoni" atstovams 
i'd!stytus A4 formato puslapyje.
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Dabar Jus jau galima tituluoti teism# atvirumo 
visuomenei revoliucionieriumi. Kaip kilo id$ja ra!yti 
savo tinklara!t)?

Nenor!(iau b*ti tituluojamas revoliucionierium 
ar pionierium. Apskritai nelabai m!gstu pompastik%. 
Kukliai dirbu savo darb% ir pagal galimybes stengiuosi 
j& padaryti kuo geriau. Nesu tinklara'tininkas. Vertinu 
'i% veikl% kaip savo profesin!s veiklos dal&.

Mano patirtis 'ioje srityje prasideda 2005 m. nelabai 
maloniais &vykiais, kai, nagrin!jant vieno leidinio 
savininko byl%, buvau neeti'kai atakuojamas to paties 
leidinio publikacijose. Nesulauk)s pagalbos kitur, 
paklausiau patarimo vieno vie'"j" ry'i" specialisto 
ir netrukus suvokiau, kad geriausias ginklas prie' tok& 
puolim% yra tas pats vie'umas. 

Esu &sitikin)s, kad did#ioji dalis Lietuvos #iniasklaidos 
siekia pateikti teisingas #inias, tod!l vienintelis 
b*das i'vengti blogie(i" skleid#iamos tendencingos 
informacijos arba j% neutralizuoti yra sudaryti 
galimyb) kitiems gauti informacij% be tarpininko – i' 
pirmo 'altinio. ,iuo atveju – i' teismo. 

Tuomet – 2005 m. – interaktyvios komunikacijos 
galimyb!s internete buvo kuklios – i' esm!s tik 
elektroniniai lai'kai. Nebuvo nei Facebook (FB), nei 
turinio valdymo program" kaip, pavyzd#iui, WordPress 
ar kitos, kurios leid#ia visam pasauliui dviem mygtuko 
paspaudimais paskelbti savo #ini%. Tas pirmas mano 
2005 m. tinklara'tis, jei j& taip galima b*t" pavadinti, 
dabar man kelia 'ypsen% – tai i' esm!s buvo tik 
negrabiai Word‘u sukompiliuota skelbim" lenta. Bet ir  
ji veik! kaip vie'"j" ry'i" &rankis.

Kai buvau paskirtas & kolegij%, nagrin!jan(i% 
garsi%j% pedo.lijos byl%, pamaniau, kad nepakenks 
panaudoti jau kart% naudotus metodus, tam kad, 
pirma, b*t" patenkintas visuomen!s noras ir teis! 
gauti teising% informacij% ir, antra, teismas b*t" 
apgintas nuo galim" i'puoli" kai kuriose neeti'kose 
laidose. Taip mano tinklara'tis atgim! nauja forma. 
Ta pati ir mano FB pro.lio paskirtis, ta(iau FB kult*ra 
leid#ia bendrauti neformaliau, interaktyviau, ai'ku, 
tiek, kiek leid#ia procesas ir etika.

Prie! "engdamas "ingsn) ) socialin$s "iniasklaidos 
erdv,, konsultavot$s su teismo pirmininku, ka"kuo 
i! teism# sistemos atstov#, ry!i# su visuomene 
specialistais ar tai buvo spontani!kas J%s# 
sprendimas?

2005 m. vienintelis mano konsultantas ir patar!jas 
buvo vienas vie'uosius ry'ius i'manantis #mogus. 
Atnaujindamas tinklara't& 'iais metais bei prad!damas 
veikl% FB, apsisprend#iau visi'kai savaranki'kai. Su 
niekuo nepasikonsultavau ir nederinau. Tai visi'kai 
mano asmeninis sprendimas ir tik a' u# j& atsakingas. 
$inojau, kad reikia pa'alinti juodos kat!s tamsiame 
kambaryje efekt%. Remdamasis savo ankstesne 
patirtimi, tiesiog jau(iau, kad taip bus geriau. Ir buvo, 
nes mano iki tol steb!tos i'kraipytos informacijos apie 
byl% srautas vie'oje erdv!je gerokai suma#!jo. Beje, 
prie to prisid!jo ne tik mano veikla internete, bet ir 
teismo kolegijos sprendimas byl% nagrin!ti vie'ai, 
m*s" teismo vie'"j" ry'i" atstov!s darbas. 

Prisiminkite, kaip reagavo J%s# kolegos ) pirm*j* 
paskelbt* "ini* socialin$je erdv$je?

Nebuvo tokios dienos, kai, lyg sprogus bombai, visi 
sub!go & mano kabinet% klausti, k% a' (ia po 'imts 
pypki" darau. Kaip suprantu, informacija apie 'i% 
mano darbin!s veiklos dal& & teism" bendruomen) 
skverb!si palaipsniui. Niekas nei gyr!, nei peik!. 
Dabar jau(iu, kad i' esm!s tokiai mano veiklai, bent 
jau 'ioje byloje pritariama, tik rei'kiamos abejon!s, 
kiek tai suderinama su teis!jo etika ir jo procesiniu 
statusu konkre(ioje nagrin!jamoje byloje.

Ar sulaukiate koleg# pra!ym# patarti, kaip geriau 
komunikuoti su visuomene?

Ne. Toki" pra'ym" n!ra. Be to, nesu vie'"j" ry'i" 
specialistas. Tikrai nepatar(iau savo kolegoms be 
patirties ir tinkamo pasiruo'imo eiti & FB ar kurti o.cialius 
teis!j" blogus. Jei vie'ai, kaip teis!jas, skelbi #ini%, turi 
gerai #inoti, k% nori pasakyti ir koks to tikslas. To reikia 
mokytis, o a' 'i% patirt& ir #inias &gijau ne visai maloniu, 
galima sakyti, prievartiniu b*du, &sistat)s ne vien% 
gumb%. Antra vertus, matau rezonansines bylas, kur 
a' vie'oje erdv!je b*(iau komunikav)s kitaip. Tam 
nereikia daug resurs". Da#nai pakanka tik sura'yti 
proting% informacin& prane'im%. Kad minus% pakeist" 
pliusas.

Tenka gird$ti nuomoni#, kad J%s# tinklara!tis 
atsirado d$l vienos tikslin$s garsios bylos. Tuo labiau, 
kad J%s# tinklara!tyje sukurtas net konkretus !ios 
bylos )skiepis?

Taip. J*s teisus. Mano tinklara'tis 2012 m. atnaujintas 
d!l vienos konkre(ios mano jau min!tos rezonansin!s 
bylos.

Nebijote, kad savo pasisakymais elektronin$je 
erdv$je galite nusi"engti etikos normoms, tikriausiai, 
net galite b%ti apkaltintas neobjektyvumu ar 
!ali!kumu? 

Taip. Bijau. Tod!l gerai apsvarstau kiekvien% 
para'yt% #od& ir privengiu verbalin!s, spontani'kos 
komunikacijos su #iniasklaida. 

Kaip manote, kod$l J%s# tinklara!tis ir paskyra 
socialiniame pro-lyje Facebook sulauk$ tokio 
populiarumo ir tiek d$mesio i! visuomen$s? Toks 
jausmas, kad internautai jus dievina.

Mano paskyroje FB tik apie 1 000 draug" ir 
prenumeratori". Palyginkite su atitinkamais bet kurio 
politiko ar 'ou atstovo skai(iais j" FB paskyrose ir 
pamatysite, kad teiginys apie mano populiarum%, 
kaip, beje, ir apie, neva, labai didel& dom!jim%si 
garsi%ja byla, gal kiek perd!tas. Be to, FB esu 
pakankamai a'triai kritikuojamas, remiamas prie 
sienos &vairiais nepatogiais klausimais, o su dievais 
taip nesielgiama. 

Neseniai labai populiaraus blogo autorius, buv,s 
Teisingumo ministras, savo socialiniame pro-lyje 

atskleid$, kad jo blogas ilg* laik* buvo ministro 
vard* tur$j,s kit# asmen# kuriamas produktas. Galite 
suma"inti abejones, kad teis$jo Audriaus Cinino 
blogas n$ra tik geras ry!i# su visuomene produktas?

Bet koks specialistas pasakys, kad mano blogas ir 
FB veikla – amatininko darbas, ta(iau  malonu, kad ir 
tai vertinate kaip ger% ry'i" su visuomene produkt%. 
A' & tai #i*riu pakankamai savikriti'kai. Bet kai n!ra 
joki" manipuliacini" tiksl", komercijos, o tik noras 
pateikti tiksli% informacij%, tai komunikacija gerai 
veikia ir tokia m!g!ji'ka forma. 

,ia prasme mano projektas s!kmingas ne d!l to, 
kad specialiom vie'"j" ry'i" priemon!m ar formom 
stengiuosi pagerinti savo ar teism" &vaizd&, kas yra 
politik" tikslas. A' tik s%#iningai, kiek leid#ia etika ir 
procesas, teikiu nei'kraipytas #inias. 

Koki* ateit) regite, atsiras daugiau teis$j# blogeri#?

Nemanau, kad 'i veikla suklest!s. Teis!j" profesin!je 
veikloje tokios vie'"j" ry'i" priemon!s prireikia ne 
da#nai. Be to, tokia komunikacija balansuoja ties 
profesin!s etikos ir teis!jo procesini" galimybi" riba. 

Nuolat girdime, kad teis$jai nepakankamai atviri 
visuomenei? K*, J%s# nuomone, patys teis$jai realiai 
gal$t# padaryti, kad teism# sistema tapt# atviresn$, 
skaidresn$ ir patikimesn$?

Teism" sistema jau yra ir atvira, ir skaidri, ir patikima. 
Nusikratykime pagaliau to nepilnaverti'kumo 
komplekso. Jei nori, kad tave gerbt" kiti, turi 
pirmiausiai gerbti pats save. Savo tinklara'tyje ra'iau 
– turiu rimt" argument" teigti, kad teismai ne ma#iau 
atviri ir skaidr*s nei m*s" universitetai ir #iniasklaida. 
Deja, niekas apie tai ne#ino. Tai ir nepakankamos 
teism" komunikacijos, ir nekorekti'kos kai kuri" politik" 
retorikos rezultatas. 

Eilinis teis!jas gali nedaug - nuolat steb!ti save 
i' 'alies, vengti arogancijos, 'ali'kumo. Mok!ti bet 
kok& sprendim% paai'kinti lakoni'kai ir glaustai. Bet 
kokio sprendimo esm) galima i'samiai ir suprantamai 
i'd!styti viename lape. Teis!jas privalo bendrauti 
su teismo vie'"j" ry'i" atstovu ir derinti savo byl" 
informacinius prane'imus. Kas jau(ia saik%, konkretaus 
komunikacijos kanalo kult*r%, tiki, kad sugeb!s, ir 
nebijo 'iek tiek rizikuoti, gali bendrauti tiesiogiai – 
bloguose ar tuose pa(iuose FB pro.liuose, gal net ir 
su radijo, televizijos #iniasklaida.

To nepakanka, bet visa kita nuo eilinio teis!jo 
nepriklauso, o yra visos teism" sistemos koordinuotos 
vie'osios komunikacijos reikalas. Labai praverst" 
atskiras visiems Lietuvos teismams bendras vie'"j" ry'i" 
padalinys, savoti'kas greitojo reagavimo b*rys, galintis 
teis!jams ir teismams teikti efektyvi% ir neformali% 
pagalb% rezonansin!se bylose ir krizi" metu. $mones 
erzina ne&taigi, medin!, o.ciozin! informacija. Dar 
labiau kenkia jokios informacijos nebuvimas, kai jos 
laukiama. Manau 'ia linkme ir reikt" dirbti.

,,A' manau, kad pasaulyje teisyb! yra. Jeigu tu padarai 
k% nors bloga – turi u# tai atsakyti. Jeigu blogai elgiesi, tai ir 
su tavimi blogai elgsis kiti. Bausm! yra atlyginimas u# blogus 
darbus. Kad b*t" teisyb! m*s" valstyb!je – r*pinasi teismas 
ir teis!jai. Jie nusprend#ia, ar #mon!s nusikalto. Teis!jai patys 
turi b*ti labai teisingi“ (Neilas P.).

,,Kiekviena valstyb! turi tur!ti savo teism%, nes be teismo 
nebus teisingumo. Jeigu teismas yra, tai #mon!s valstyb!je 
jau(iasi ramiai ir saugiai. Mano 'eimoje teis!ja yra mama. Ji 
pasako, k% a' blogai darau, kartais mane nubaud#ia. Kit% 
kart% a' elgiuosi geriau. Manau, kad ir valstyb!je teis!ja turi 
b*ti kaip mama 'eimoje. Ji turi b*ti teisinga ir atsakinga, 
tada visi #mon!s gyvens gerai ir ramiai.“ (Gabriel! B.)

,,Teis!jai teisia nusikalt!lius ir jie yra labai s%#iningi. Jei 
neb*t" teis!j", tai pas mus b*t" betvark!. Visi vagys ir 
chuliganai, kurie mu'a vaikus, turi s!d!ti kal!jime. Teis!jas 
nusprend#ia, ar #mogus kaltas ar ne. Nekaltus #mones jie 
apgina, nes #mog" galima ir ap'mei#ti, pasakyti, kad jis yra 
negeras, bet taip n!ra...“ (Aist! B.)

,,STOT – TEISMAS EINA! Man labai patinka, kai .lmuose 
taip sako. Tod!l a' manau, kad teism% visi labai gerbia. 
Ten dirba teis!jai, kurie d!vi juokingus drabu#ius. Dar jie turi 
labai gra#" papuo'al% ant kaklo. A' nor!(iau b*ti teis!ja, 
tada man)s visi klausyt". A' nubaus(iau kai kuriuos m*s" 
klas!s berniukus, nes jie da#nai negra#iai elgiasi“ (,ar*n! ,.)

,,Mano teis!ja eidama & teismo pos!d& u#sivelka ilg%, 
juod% mantij%... Teisme ji turi b*ti teisinga, s%#ininga ir, jei 
reikia, grie#ta. Ji sprend#ia sunkias bylas. Teis!jos darbas 
labai sunkus ir atsakingas, nes ji sprend#ia #moni" likimus. 
Norint b*ti teis!ja, reikia gerai mokytis, tur!ti daug valios ir 
u#sispyrimo, b*ti s%#iningai ir teisingai“ (Eva K.)

,,Teismas reikalingas #mon!ms, kurie elgiasi negra#iai, 
teisti. Teis!jas turi spr)sti tarp #moni" &vykusius gin(us. Teis!jas 
yra svarbiausias teisme. Jis nusprend#ia, kas teisus, o kas 
ne. Tod!l a', manau, kad teis!jas turi b*ti labai s%#iningas 
ir teisingas, kaip m*s" mokytoja. Ji taip pat sprend#ia visus 
gin(us klas!je. Jos #odis yra svarbiausias. U#augusi a' 
nor!(iau b*ti mokytoja arba teis!ja, kad gyvenime b*t" 
tvarka.“ (Gabija D.)

,,Mano teis!jas yra teisingas, bet grie#tas. Jam tenka 
spr)sti sud!tingiausias bylas. Jis niekada neb*na 'ali'kas 
ir visada laikosi &statym". Jo darbas yra sunkus, bet labai 
reikalingas. Mano teis!jas blogiems #mon!ms yra tikras 
siaubas, o geriems ir s%#iningiems yra teis!jas i'gelb!tojas. 
Teis!jas – teisyb!s draugas!“ (Gintar! M.).

Pareng!
Rasa LAPUKIEN0
Joni'kio rajono apylink!s teismo administracijos sekretor!

Joni%kie&i' moksleivi' mintys apie teis(j), teism), teisingum), teisyb*
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BYL" NAGRIN!JIME TAR#JAI 
DA!NAI NEAKTYV+S
Renata TAMA&AUSKIEN'
Nacionalin!s teism" administracijos Teism" veiklos analiz!s skyriaus vyriausioji specialist!

Tar!jai Lenkijoje labai da#nai bylos nagrin!jime aktyviai nedalyvauja – pa#ymi Lenkijos teisininkai. Nepaisant to, tar!j" 
dalyvavimas teisingumo vykdyme leid#ia pasiekti didesn& teismo sprendimo suderinamum% su visuomen!s nuomone. Be 
to, tai yra savoti'ka visuomen!s kontrol!s forma teisingumo vykdymo procese.

1  Pa#ym!tina, kad tar!jas turi teis) pareik'ti atskir%j% nuomon).

Lenkijoje atlikti tyrimai rodo, kad tar!j" institutas – 
reik'mingas veiksnys, darantis faktin) &tak% bendrosios 
kompetencijos teism" praktikai. Ta(iau tar!jams da#nai 
sunku susiorientuoti, kokios aplinkyb!s byloje yra esmin!s, 
kokios neturi reik'm!s bylos i'nagrin!jimui. Tokia situacija 
da#nai lemia, kad proceso dalyviams tar!j" u#duodami 
klausimai n!ra esminiai arba labai konkret*s.

Tar$jai turi ne tik "od), bet ir bals*

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos civilinio proceso 
kodeksu, vieno teis!jo ir 2 tar!j" sud!ties pirmosios 
instancijos teismas nagrin!ja 'iame kodekse i'vardytas 
darbo bylas, pavyzd#iui, d!l gr%#inimo & darb%, bei 'eimos 
bylas, pavyzd#iui, d!l santuokos nutraukimo. 

Prie' sprendimo pri!mim% vyksta diskusijos, kuriose 
pirmas pasisako kolegijos pirmininkas (teis!jas), o v!liau – 
tar!jai, pradedant nuo jauniausiojo i' j". Jeigu kolegijos nari" 
nuomon!s nesutampa, lemia kolegijos pirmininko balsas. 
Po diskusij" balsuojama d!l sprendimo ir jis priimamas bals" 

dauguma (kolegijos pirmininkas balsuoja pirmas). 
Vadovaujantis Lenkijos Respublikos baud#iamojo 

proceso kodeksu, bylas d!l ty(ini" nusikaltim", u# kuriuos 
&statymas numato ne ma#esn) kaip trej" met" laisv!s 
at!mimo bausm), nagrin!ja vieno teis!jo ir dviej" tar!j" 
teismas. Bylas d!l nusikaltim", u# kuriuos &statymas numato 
laisv!s at!mim% iki gyvos galvos, nagrin!ja dviej" teis!j" ir 
trij" tar!j" sud!ties teismas. 

Baud#iamosiose bylose, prie' priimant nuosprend&, 
vyksta kolegijos sud!ties (vieno teis!jo ir dviej" tar!j" arba 
dviej" teis!j" ir trij" tar!j") pasitarimas ir balsavimas d!l 
'i" klausim" (eil!s tvarka): kalt!s ir veikos kvali.kavimo, 
bausm!s, baud#iamojo poveikio priemoni", kit" klausim".

D!l kiekvieno klausimo balsuojama atskirai. Tar!jai 
turi teis) gauti teis!jo i'ai'kinim% d!l nuteisimo teisinio 
pagrindo ir bausm!s skyrimo. Nuosprendis priimamas bals" 
dauguma. Jeigu nuomon!s pasiskirsto taip, kad n! viena 
i' j" negauna bals" daugumos, nuomon!, nepalankiausia 
kaltinamajam, yra prijungiama prie artimiausios nuomon!s 
tol, kol pasiekiama bals" dauguma (vadinamoji „dirbtin! 

dauguma“). 
Teis!jas ar tar!jas, kuris balsavo prie' asmens pripa#inim% 

kaltu, turi teis) susilaikyti nuo tolesnio balsavimo. Tokiu 
atveju jo balsas prijungiamas prie nuomon!s, palankiausios 
kaltinamajam. Nei civilin!se, nei baud#iamosiose bylose 
tar!jai sprendimo ar nuosprend#io nepasira'o.

Reikalavimai norintiems tapti tar$jais

Lenkijos Respublikos &statymas d!l bendrosios 
kompetencijos teism" s%rangos nustato tar!jams pozityvius 
ir negatyvius reikalavimus. Kad asmuo gal!t" kandidatuoti 
& tar!jo post%, jis turi atitikti visus pozityvius reikalavimus ir 
neatitikti n! vieno negatyvaus. 

Kandidatams & tar!jus keliami pozityv*s reikalavimai: 
Lenkijos pilietyb! ir galimyb! neribotai naudotis civilin!mis ir 
pilietin!mis teis!mis; nepriekai'tinga reputacija; ne ma#esnis 
kaip 30 met" am#ius; kandidatas ma#iausiai 1 metus turi 
dirbti, vykdyti *kin) veikl% arba gyventi kandidatavimo 
vietov!je; ne didesnis kaip 70 met" am#ius; kandidato 
sveikatos b*kl! turi leisti jam eiti tar!jo pareigas; kandidatas 
turi b*t &gij)s bent vidurin& i'silavinim%.

Lenkijoje veikia specializuoti teismai darbo byloms. Juose 
dirbantiems tar!jams taip pat yra keliamas reikalavimas 
ypa( gerai i'manyti darbo bylas.

Vadovaujantis +statymu d!l bendrosios kompetencijos 
teism" s%rangos, tar!jais negali b*ti: asmenys, dirbantys 
bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose 
bei prokurat*roje; asmenys, &einantys & organ", nuo kuri" 
sprendim" pri!mimo galima reikalauti perduoti byl% & 
teism%, sud!t&; policijos pareig*nai ir kiti asmenys, kuri" 
pareigyb!s yra susijusios su nusikalstam" veik" ir pa#eidim" 
tyrimu; advokatai ir advokat" pad!j!jai; dvasininkai; 
kariai, atliekantys tikr%j% karo tarnyb%; kal!jim" tarnybos 
pareig*nai; savivaldos institucij" nariai.

+domu tai, kad tar!jais Lenkijoje nedraud#iama b*ti 
notarams ir asesoriams, antstoliams ir antstoli" pad!j!jams. 
Toks draudimas taip pat netaikomas nei Lenkijos Seimo, nei 
Senato nariams.

Tar$jo teisinis statusas 

Tar!jo teisinio statuso ypatumus geriausiai, matyt, 
atskleist" jo palyginimas su teis!ju – pareig*nu, su kuriuo 
tar!jui kartu tenka nagrin!ti ir spr)sti kai kurias baud#iam%sias 
ir civilines bylas. 

Kalbant apie teis!jo ir tar!jo statuso pana'umus, 
pamin!tina, kad tiek teis!jas, tiek tar!jas privalo b*ti 
nepriklausomi ir vadovautis tik Konstitucija ir &statymais, turi 
teis) pareik'ti atskir%j% nuomon), privalo prisiekti, proceso 
metu d!v!ti mantij%. Tar!jams, kurie gyvena u# atitinkamo 
teismo buvein!s rib", j" funkcij" atlikimo metu yra mokami 
dienpinigiai bei kompensuojamos kelion!s ir apgyvendinimo 
i'laidos tokia pa(ia apimtimi kaip ir teis!jams. 

Laikui, kuriuo tar!jas atlieka savo funkcijas, jam yra 
paliekama darbo vieta pagrindin!je darboviet!je, ta(iau 
atlyginimas tuo metu nemokamas. U# tar!j" funkcij" atlikim% 
jiems mokama kompensacija. Tar!jas savo funkcijas gali 
atlikti tik viename teisme ir ne daugiau kaip 12 dien" per 
metus. Tar!jo darbo dien" skai(i" gali padidinti atitinkamo 
teismo pirmininkas tik d!l svarbi" prie#as(i", ypa( tais 
atvejais, kai reikia baigti byl%, kurioje dalyvauja tar!jas.

Lenkijos Baud#iamasis kodeksas tiek teis!j%, tiek tar!j% 
priskiria valstyb!s pareig*n" kategorijai (kartu su Lenkijos 
Respublikos Prezidentu, senatoriais, prokurorais ir kt.), tod!l 
tar!jui yra taikomas valstyb!s pareig*n" apsaugos re#imas 
(pavyzd#iui, Baud#iamasis kodeksas numato asmenims 
grie#tesn) atsakomyb) u# valstyb!s pareig*no u#puolim%, 
&#eidim% ir pan.). Kita vertus, tar!jai yra &galiojim" vir'ijimo, 
informacijos, sudaran(ios paslapt&, atskleidimo ir kit" 
pana'i" nusikalstam" veik" subjektai.

Teis!jo ir tar!jo statusai, be abejon!s, turi ir esmini" 
skirtum". Tar!jas, kitaip nei teis!jas, neturi teisinio imuniteto, 
negali vadovauti procesui, pasira'yti galutinio procesinio 
teismo dokumento1 (sprendimo, nuosprend#io ir pan.), 
neatsako drausmine tvarka, dalyvauja nagrin!jant bylas tik 
pirmosios instancijos teismuose. Akivaizdu, kad, nepaisant 
vis" i'vardyt" pana'um", 'ie reik'mingi skirtumai lemia, kad 
b*tent teis!jo, o ne tar!jo, pozicija yra stipresn! teisminio 
proceso metu. 

Galimyb$s tapti tar$ju

Tar!jus & apylinki" ir apygard" teismus Lenkijos 
Respublikoje slaptu balsavimu paprasta bals" dauguma 
renka savivaldybi" tarybos. Tar!j" skai(i" & visus apygardos 
teismo veiklos teritorijoje veikian(ius apylinki" teismus, kur& turi 
i'rinkti atitinkamos savivaldyb!s taryba, nustato apygardos 
teismo kolegija. Konkret" tar!j" skai(i" kiekviename i' 
apylinki" teism" taip pat nustato apygardos teismo kolegija, 
gavusi apylinki" teism" pirminink" nuomon) 'iuo klausimu.

Kandidatus & tar!jo pareigas gali si*lyti teism" pirmininkai, 
teis!s akt" nustatyta tvarka &registruotos asociacijos ir kitos 
visuomenin!s bei profesin!s organizacijos, i'skyrus politines 
partijas, bei ne ma#iau kaip 50 pilie(i", turin(i" rinkim" teis) 
ir nuolat gyvenan(i" savivaldyb!je, kurios taryba renka 
tar!jus.

I'rinkt" tar!j" s%ra'% su visais reikiamais dokumentais 
savivaldybi" tarybos persiun(ia teism" pirmininkams. B*tent 
teism" pirmininkai tar!jams prane'a apie j" i'rinkim%, priima 
tar!j" priesaik%, &ra'o & tar!j", galin(i" dalyvauti bylose, 
s%ra'% ir &teikia jiems tar!j" pa#ym!jimus.

Tar!j" kadencija apygard" ir apylinki" teismuose yra 
ketveri metai. ,is terminas pradedamas skai(iuoti nuo kit" 
met" po tar!jo i'rinkimo. Pasibaigus kadencijai, tar!jas gali 
dalyvauti tik tose bylose, kurios buvo prad!tos jo kadencijos 
metu ir tik tol, kol byla bus i'nagrin!ta. +statymai nenumato 
tar!j" kadencij" skai(iaus ribojimo. Vienintelis apribojimas – 
70 met" am#iaus riba.

Labai abstrakti Lenkijos Konstitucijos nuostata d!l 
visuomen!s atstov" dalyvavimo teisingumo vykdyme 
leid#ia Lenkijos &statym" leid!jui pastaruoju metu #enkliai 
suma#inti byl", nagrin!jam" dalyvaujant tar!jams, skai(i". 
D!l 'i" prie#as(i" tar!jo vaidmuo teisingumo vykdyme 
Lenkijoje ma#!ja.

Pagrindas tar!j" institutui Lenkijoje randamas bendro 
pob*d#io Lenkijos Respublikos Konstitucijos nuostatoje, kad 
pilie(i" dalyvavim% teisingumo vykdymo procese numato 
&statymas. ,iuo metu Lenkijoje galiojantis 2001 m. liepos 27 
d. +statymas d!l bendrosios kompetencijos teism" s%rangos 
nustato, kad pilie(iai teisingumo vykdymo procese 
dalyvauja per tar!jus (taigi tar!j" dalyvavimo teisingumo 
vykdyme atvejus reglamentuoja &statymo lygio teis!s aktai). 

Irmanto Kuzo nuotr.
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MOKESTINI" SANTYKI" VERTINIMAS –
NE ILIUZIJA

Air$ ANTANAITYT'
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis!jo pad!j!ja

Edvinas EMARTA
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojas

Jevgenija VIENA.INDYT'
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisin!s analiz!s ir informacijos departamento konsultant!

Mokes(iai – pagrindin! valstyb!s biud#eto dalis, panaudojama 'vietimui, kult*rai, mokslui, sveikatos 
apsaugai ar *kio pl!trai. Tod!l kiekvien% kart% kilus mokestiniam gin(ui, turi b*ti ie'koma balanso ir pagr&sto 
kompromiso tarp vie'ojo intereso surinkti mokes(ius ir #mogaus teisi" apsaugos.

Mokes+i# teis$ – speci-n$ !aka

Mokes(i" surinkim%, konstitucin!s pareigos 
mok!ti mokes(ius prie#i*ros vykdym% patik!ta 
u#tikrinti kompetentingoms valstyb!s institucijoms. 
Joms suteikti &galinimai visuomet daugiau ar ma#iau 
palie(ia fundamentalias asmen" teises ir laisves. 

Europos $mogaus Teisi" Teismas (E$TT) dar 2006 m., 
Jussila prie' Suomij% byloje (parei'kimo Nr. 73053/01), 
pripa#ino, kad mokes(i" svarba efektyviam valstyb!s 
funkcionavimui procesini" garantij", kurias u#tikrina 
Europos #mogaus teisi" ir pagrindini" laisvi" apsaugos 
konvencija (Konvencija), nepa'alina. Tai, kad 
#mogaus teis!s ir laisv!s, sprend#iant mokestinius 
gin(us, tapo teism" naudojamu imperatyviu vertinimo 
kriterijumi, puikiai pademonstruoja ir Lietuvai aktualios 
E$TT nagrin!tos bylos UAB „Impar“ prie' Lietuv% 
(parei'kimo Nr. 13102/04) ar UAB „Rikoma“ prie' 
Lietuv% (parei'kimo Nr. 9668/06). Tod!l, nors mokes(i" 
teis! gana speci.n! teis!s 'aka, 'i speci.ka netur!t" 
eliminuoti (u#gniau#ti) konstitucini" teis!s princip" – 

inter alia vienos i' #mogaus teisi" apsaug% &tvirtinan(i" 
teisin!s i'rai'kos priemoni" – veikimo. 

$i*rint i' kitos pus!s, surinkti mokes(iai, be kita 
ko, prisideda prie valstyb!s pareigos garantuoti 
fundamentali" asmens teisi" &gyvendinim%. ,& 
balans% padeda nustatyti tokie teis!s principai, kaip 
proporcingumo, teisin!s valstyb!s, kuris apima teisinio 
tikrumo, teisinio saugumo, teis!t" l*kes(i", ai'kumo 
imperatyvus, ir kiti principai. 

Mokestini" santyki" vertinimas Lietuvoje n!ra tik 
iliuzin!, teorin! siekiamyb!, &rodo aktuali Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika. 
Galima i'skirti tris itin aktualias 2012 metais LVAT 
i'pl!stini" teis!j" kolegij" i'nagrin!tas administracines 
bylas: 1) byla d!l „#em!s statyboms“ apmokestinimo 
prid!tin!s vert!s mokes(iu (PVM); 2) „feniks"“ byla; 3) 
„pagalv!s mokes(io“ byla.

„.em$s statyboms“ apmokestinimo PVM byla

D!l „#em!s statyboms“ apmokestinimo PVM (LVAT 

2012 m. liepos 5 d. nutartis administracin!je byloje 
Nr. A602-200/2012). ,ioje byloje nagrin!tas gin(as 
d!l mokes(i" administratoriaus teis!s apmokestinti 
mokes(i" mok!toj% PVM, jei jis parduoda #em!s 
*kio paskirties #em!s sklypus, ta(iau prie' pardavim% 
inicijuoja detaliojo planavimo proced*r%, kuria 
siekiama parduodam" #em!s sklyp" pagrindin) 
naudojimo paskirt& pakeisti & kit%, numatant 
ma#aauk'(i" nam" statybos galimyb). Mokes(i" 
administratorius, nustat)s, kad prie' #em!s *kio 
paskirties #em!s sklyp" pardavim%, pardav!jas 
(mokes(i" mok!tojas) aktyviai veik! d!l #em!s sklypo 
paskirties pakeitimo, laik!, kad mokes(i" mok!tojas 
pardav! „#em) statyboms“ Lietuvos Respublikos 
prid!tin!s vert!s mokes(io &statymo (PVM+) 32 
straipsnio 2 dalies prasme. Motyvuodamas tuo, 
mokes(i" administratorius pardav!jui papildomai 
paskai(iavo 360 000 Lt PVM, taip pat delspinigius ir 
baud%.

I'pl!stin! teis!j" kolegija 2012 m. liepos 5 d. nutartyje 
pirmiausiai pa#ym!jo, kad siekiant apmokestinti 
#em!s sklypo pardavim% PVM, i' esm!s b*tina 
nustatyti dvi s%lygas: pirma, ar 'is pardavimas yra 
„#em!s statyboms“ tiekimas PVM+ prasme bei, antra, 
ar tok& pardavim% atliko apmokestinamasis asmuo. 
Nagrin!dama pirm%j% s%lyg% Europos S%jungos 
teis!s akt" ir Europos S%jungos Teisingumo Teismo 
(ESTT) praktikos kontekste, i'pl!stin! teis!j" kolegija  
pa#ym!jo, kad valstyb! turi teis) apibr!#ti tai, 
kokia #em! yra pripa#&stama „#eme statyboms“ 
apmokestinimo PVM tikslais. Atsi#velgus & tai, 
sistemi'kai vertinti nacionalinius statybos, teritorij" 
planavimo, #em!s teisinius santykius reguliuojantys 
teis!s aktai. ,ios analiz!s pagrindu i'pl!stin! teis!j" 
kolegija padar! i'vad%, kad norint pripa#inti 
sklyp% statybai skirtos #em!s kategorija ir d!l to 
apmokestinti PVM, esmin) reik'm) turi tai, ar teis!s 
akt" nustatyta tvarka yra patvirtina #em!s paskirtis 
ir patvirtinti teritorij" planavimo dokumentai, pagal 
kuriuos nustatomos konkre(i" sklyp" ar j" grupi" 
u#statymo s%lygos. Konkretus #em!s sklypas i' 
esm!s gali b*ti priskirtas statybos sklyp" kategorijai 
inter alia „#emei statyboms“ PVM+ 32 straipsnio 2 
dalies taikymo prasme, kai teis!s aktuose nustatyto 
subjekto sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus 
specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus ir 
(ar) detaliuosius planus 'iame sklype esan(iai #emei 
nustatoma tokia pagrindin! tikslin! #em!s naudojimo 
paskirtis, kurios naudojimo b*das bei pob*dis leid#ia 
'ioje #em!je vykdyti statyb%.

Paneigdama mokes(i" administratoriaus pozicij%, 
i'pl!stin! teis!j" kolegija akcentavo, kad atsi#velgiant 
& i'imtin) konstitucin) &statym" leid!jo kompetencij% 
nustatyti mokes(ius (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
67, 127 str.), teis!s norma, kurios pagrindu mokes(i" 
mok!tojui atsiranda mokestin! prievol!, negali 
b*ti ai'kinama i'ple(iamai. Prie'ingas ai'kinimas, 
i'pl!stin!s teis!j" kolegijos vertinimu, pa#eist" teisin!s 
valstyb!s princip%, ypa( tokius jo elementus kaip 
teis!t" l*kes(i" apsauga, teisinis tikrumas ir saugumas, 
taip pat apmokestinimo ai'kumo principus bei u#kirst" 
keli% mokes(i" mok!tojui tinkamai ir laiku &vykdyti jam 
nustatyt% pareig% mok!ti mokes(ius. 

Taigi LVAT 'ia nutartimi pripa#ino, kad, taikant 

mokes(i" teis!s aktus, b*tina vadovautis bendraisiais 
teis!s principais ir nepa#eisti i' Konstitucijos kylan(i" 
vertybi". I'pl!stin! teis!j" kolegija pripa#ino, kad 
#em!s sklyp" pardav!jas neperleido „#em!s 
statyboms“ PVM+ 32 straipsnio 2 dalies prasme, tod!l 
mokes(i" administratorius nepagr&stai ir neteis!tai j& 
apmokestino PVM. 

„Feniks#“ byla

„Feniks"“ byla (LVAT 2012 m. baland#io 23 d. 
sprendimas administracin!je byloje Nr. A575-
1686/2012). „Fenikso sindromu“ mokes(i" 
administratorius pavadino tok& rei'kin&, kai vienas 
juridinis asmuo bankrutuoja, taip likdamas 
nesumok!j)s mokes(i" valstybei, ir su 'iuo juridiniu 
asmeniu susij) asmenys &steigia nauj% subjekt%, kuris 
&sigyja pirmojo juridinio asmens turt%, u#siima identi'ka 
veikla, – i' esm!s tai b*na tapatus juridinis asmuo tik 
„naujai atgim)s“, t. y. nebeturintis skol".

Konkre(ioje byloje UAB „,imtas auk't"“ i' UAB 
„Swedbank lizingas“ &sigijo ilgalaik& turt%, kuriuo 
naudojosi ketverius metus. D!l bankrutuojan(ios 
UAB „,imtas auk't"“ nevykdom" &sipareigojim", 
UAB „Swedbank lizingas“ lizingo sutartis viena'ali'kai 
nutrauk!. Tokiu b*du pasikeit! ilgalaikio turto tiekimo 
atlygis, UAB „Swedbank lizingas“ u# sugr%#int% 
turt% i'ra'! kreditines s%skaitas fakt*ras ir patikslino 
pardavimo PVM. Bankrutuojanti &mon! pagal 'ias 
patikslintas PVM s%skaitas fakt*ras PVM deklaracijoje 
patikslino PVM atskait%, t. y. 54 505 Lt (j% suma#ino), 
ta(iau 'ios sumos & biud#et% nesumok!jo. T% pat& 
m!nes& pagal lizingo sutartis su UAB „Swedbank 
lizingas“ min!t% ilgalaik& turt% &sigijo parei'k!jas ir 
&trauk! 60 023 Lt & PVM atskait%.

Mokes(i" administratorius apribojo parei'k!jo teis) 
& PVM atskait% u# parei'k!jo i' UAB „Swedbank lizingas“ 
&sigyt% ilgalaik& turt%. Tai mokes(i" administratorius 
padar! nustat)s, kad parei'k!jas buvo nes%#iningas, 
tai yra #inojo ar tur!jo galimyb) #inoti, kad 
ankstesn!je &sigyto turto apyvartos grandin!je (tarp 
bankrutuojan(ios &mon!s ir UAB „Swedbank lizingas“) 
bankrutuojanti &mon! nesumok!s PVM. Mokes(i" 
administratorius parei'k!jo nes%#iningum% kildino i' 
'i" aplinkybi": bankrutuojan(ios &mon!s darbuotojai, 
kurie taip pat buvo bankrutuojan(ios &mon!s 
akcininko gimin!s, tapo parei'k!jo akcininkais, dalis 
bankrutuojan(ios bendrov!s darbuotoj" per!jo 
dirbti & parei'k!jo &mon), bankrutuojanti bendrov! 
ir parei'k!jas vykd! analogi'k% veikl%, sudarin!jo 
tarpusavio sandorius, bankrutuojanti &mon! parei'k!jui 
pardav! &rang% bei priemones darbams atlikti, 
parei'k!jas savo veikl% prad!jo vykdyti patalpose, 
kurios nuosavyb!s teise priklaus! bankrutuojan(iai 
&monei, parei'k!jas nuomojosi sand!liavimo bei 
administracines patalpas i' bankrutuojan(ios 
&mon!s. Taigi mokes(i" administratorius i' principo 
tokiais veiksmais naujai &steigtai &monei, susijusiai su 
bankrutuojan(i%ja, siek! perkelti tos bankrutuojan(ios 
&mon!s mokestin) prievol).

Siekdama atsakyti & klausim%, ar 'i mokes(i" 
administratoriaus pozicija yra teisinga, i'pl!stin! 
teis!j" kolegija 2012 m. baland#io 23 d. sprendime 
&vertino tiek susiformavusi% ESTT praktik%, tiek 'iuo 

Irmanto Kuzo nuotr.
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metu galiojan(ius nacionalinius mokes(i" teis!s aktus. 
Apibendrindama kolegija pa#ym!jo, kad teis!s & PVM 
atskait% ribojimas gali b*ti teis!tas ir pagr&stas tuomet, 
jei atsi#velgus & objektyvias aplinkybes, nustatoma 
viena i' trij" alternatyvi" aplinkybi": apmokestinamo 
asmens suk(iavimas, apmokestinamo asmens 
piktnaud#iavimas arba apmokestinamo asmens 
dalyvavimas tokiame suk(iavime. Tai yra #inojimas 
ar tur!jimas #inoti, kad, &sigydamas prekes, jis 
dalyvauja & kito asmens suk(iavim% PVM &trauktame 
sandoryje. ,ios aplinkyb!s gali b*ti konstatuotos 
tik objektyviai &vertinus real" nagrin!jam" sandori" 
pob*d&, j" prasm), turin& ir paskirt&, sudarymo prie#astis 
ir ekonomin& kontekst%, teisinius, ekonominius, 
asmeninius sandoriuose dalyvaujan(i" subjekt" ry'ius.

I'pl!stin! LVAT teis!j" kolegija padar! i'vad%, kad 
'ioje byloje n!ra objektyvi" duomen", kurie patvirtint", 
kad nagrin!jamu atveju atlikt" sandori" pagrindinis 
tikslas buvo siekis gauti neteis!tos mokestin!s naudos. 
Visi nagrin!ti sandoriai buvo real*s ir teis!ti, pagr&sti 
ekonomine logika, o &vyk)s &mon!s bankrotas – 
nat*ralus ekonominis–teisinis rei'kinys, kuris pats 
savaime n!ra neteis!tas. Aptariamu atveju aktual*s 
teis!s aktai nei laiko, nei *kin!s komercin!s veiklos 
turinio aspektais neribojo bankrutavusios &mon!s 
akcinink", vadov" ar darbuotoj" teis!s po bendrov!s 
bankroto i' naujo panaudoti savo turimas #inias ir 
patirt& bei prad!ti vykdyti *kin) komercin) veikl%, inter 
alia &steigti nauj% *kin!s veiklos subjekt%. Be to, antrasis 
sandoris, tai yra ilgalaikio turto perleidimas parei'k!jui, 
buvo visi'kai logi'ka lizingo bendrov!s ekonomin!s 
veiklos dalis, pagr&sta *kin!s komercin!s veiklos tikslu 
– kuo grei(iau realizuoti turim% turt% ir gauti peln%. 
Remiantis Konstitucijos garantuojama *kin!s veiklos 
laisve ir iniciatyva, sutar(i" laisv!s principu, *kio 
subjektas, u#siimdamas *kine komercine veikla, tai yra 
sudarydamas sandorius, kontrahentus pasirenka bei 
tarpusavio teises ir pareigas nustato savo nuo#i*ra. 

LVAT i'pl!stin! teis!j" kolegija pa#ym!jo, kad vien tik 
aplinkyb!, kad bankrutuojanti &mon! d!l nemokumo 
negali sumok!ti tam tikr" PVM sum", nerei'kia, kad 
kuris nors i' anks(iau aptart" gin(o preki" tiekimo 
ir gr%#inimo sandori" (ar j" visuma) buvo sandoris, 
kuriuo objektyviai siekta suk(iauti ar piktnaud#iauti. 
Taip pat pa#ym!jo, kad aktual*s teis!s aktai 
nenumato galimyb!s riboti apmokestinamo asmens 
teis) & PVM atskait% ar perkelti mokestin) prievol) 
naujai &steigtai &monei vien d!l pirmiau &steigtos 
&mon!s nemokumo. Tam tikr", ypa( teis!s normoms i' 
esm!s neprie'taraujan(i" ry'i" tarp bankrutuojan(ios 
ir naujai &steigtos &mon!s egzistavimas min!tos i'vados 
automati'kai nepaneigia. 

+vertinusi apmokestint% mokes(i" mok!tojo veikl% 
Konstitucijos garantuojamos *kin!s veiklos laisv!s 
ir draudimo piktnaud#iauti principo kontekste, 
i'pl!stin! teis!j" kolegija konstatavo, kad mokes(i" 
administratorius mokestin) prievol) parei'k!jui 
apskai(iavo neteis!tai ir nepagr&stai. 

„Pagalv$s mokes+io“ byla

„Pagalv!s mokes(io“ byla (LVAT 2012 m. gegu#!s 
17 d. nutartis administracin!je byloje Nr. A442-

1282/2012). ,ioje byloje buvo tiriamas Druskinink" 
savivaldyb!s tarybos sprendimo nustatyti vietin) 
rinkliav% apgyvendinimo paslaug" teik!jams 
u# naudojim%si kurorto vie'%ja infrastrukt*ra 
teis!tumas. ,iuo aktu Druskinink" savivaldyb!je 
buvo &vestas vadinamas „pagalv!s mokestis“, tai yra 
apgyvendinimo paslaug" teik!jai buvo &pareigoti 
mok!ti .ksuot% sum% (2 Lt) u# kiekvien% asmen&, 
kuriam jie suteik! apgyvendinimo paslaugas. 

Vertindama 'io akto teis!tum%, i'pl!stin! teis!j" 
kolegija 2012 m. gegu#!s 17 d. nutartimi pirmiausiai 
v!lgi atsi#velg! & Konstitucij% ir Konstitucinio Teismo 
i'ai'kinimus bei pa#ym!jo, kad savivaldyb!s turi 
konstitucin) teis) veikti savaranki'kai ir gali nustatyti 
vietines rinkliavas, taip &gyvendindamos savivaldybi" 
biud#et" nepriklausomum% nuo centrin!s vald#ios. 
Visgi nors Lietuvos Respublikos rinkliav" &statymas 
leid#ia savivaldyb!ms nustatyti vietin) rinkliav% u# 
naudojim%si kurorto vie'%ja infrastrukt*ra, ta(iau 
nedetalizuoja, nei kas gali b*ti 'ios rinkliavos 
mok!tojais, nei kokio ji turi b*ti dyd#io, tai palikta pa(i" 
savivaldybi" teisei, kuri yra ribojama Konstitucijos ir 
&statym" nuostatomis.

LVAT i'pl!stin! teis!j" kolegija vertino, ar 
analizuojama rinkliava nepa#eid#ia konstitucini" 
lygiateisi'kumo, teis!t" l*kes(i" apsaugos ir teisinio 
tikrumo princip".

Lygiateisi'kumo principo aspektu pa#ym!jo, 
kad i'imtinai apgyvendinimo paslaug" teik!j" 
apmokestinimas yra teis!tas, nes b*tent 
apgyvendinimo paslaug" teik!jai gauna tiesiogin) 
ir betarpi'k% naud% i' kurorto vie'osios infrastrukt*ros, 
kadangi nuo infrastrukt*ros b*kl!s priklauso pas juos 
apsigyvenusi" asmen" skai(ius ir pajamos. +vertinusi 
tai, i'pl!stin! teis!j" kolegija konstatavo, kad n!ra 
pagrindo teigti, kad vietin!s rinkliavos nustatymas tik 
apgyvendinimo paslaug" teik!jams yra diskriminacinis 
ir prie'taraut" Konstitucijos 29 straipsnyje &tvirtintam 
asmen" lygyb!s principui, kadangi 'ios verslo 'akos 
i'skyrimas d!l min!t" aplinkybi" yra objektyviai 
pateisinamas.

I'pl!stin! teis!j" kolegija taip pat nenustat! ir 
teis!t" l*kes(i" ar teisinio tikrumo princip" pa#eidimo 
tuo at#vilgiu, kad savivaldyb!s taryba pri!m! 
sprendim% prie' pat vasaros sezono prad#i%. I'pl!stin! 
teis!j" kolegija vertino, kad verslininkai, #inodami (ar 
bent tur!dami #inoti) apie savivaldyb!s teis) nustatyti 
toki% vietin) rinkliav%, negali tur!ti pagr&sto l*kes(io, 
kad 'is nebus nustatytas. Be to, nuo sprendimo 
d!l rinkliavos nustatymo iki jos &sigaliojimo pra!jo 
daugiau nei m!nuo, t. y. teismas toko termino nelaik! 
akivaizd#iai neprotingu.

Teismas padar! i'vad%, kad Druskinink"  
savivaldyb!s tarybos sprendimas d!l „pagalv!s 
mokes(io“ &vedimo yra teis!tas, inter alia 
neprie'tarauja teisinio tikrumo ir teis!t" l*kes(i" 
principams. Taigi aptarta aktuali LVAT praktika parodo, 
kad teismas, siekdamas visapusi'kai i'nagrin!ti gin(% ir 
priimti teising% sprendim%, net ir tokiame speci.niame, 
mokestinio pob*d#io teisiniame santykyje, akcentuoja 
bendr"j" teis!s princip", &tvirtinan(i" konstitucines 
teises, tarp j" ir pagrindines #mogaus teises, svarb%, 
taikydamas juos kaip imperatyv" vertinimo kriterij".

Nors kompiuteris #od& mediacij% taiso & meditacij%, mediacija tikrai n!ra dvasinio susitelkimo menas. Ai'ku, 
mok!jim% kilusius gin(us ir nesutarimus i'spr)sti taikiai galima ir menu pavadinti.

Teisinink" bendruomen! pripa#&sta, kad teismin) 
mediacij% gana sud!tinga atskirti nuo teismo 
vykdomos sutaikinimo proced*ros. Da#nai 'ios 
proced*ros painiojamos tarpusavyje, kadangi turi 
bendr% tiksl% – savanori'k% 'ali" susitarim% d!l taikos 
sudarymo. $urnalas TEISMAI.LT pasigilino, kuo gi skiriasi 
'ios i' esm!s pana'ios proced*ros?

Teisminis sutaikymas )spraustas ) )statymo r$mus

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
(CPK) 231 straipsnis tiesiogiai numato taikinimo 
proced*r% kaip privalom%j% parengiamojo pos!d#io 
dal&. CPK 231 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, 
kad i'kart po to, kai nustatoma gin(o esm!, teismas 
pasi*lo 'alims abipus!mis nuolaidomis pasiekti abiem 
priimtin% susitarim% ir sudaryti taikos sutart&. Taigi 
teismas 'alims pasi*lo i'sakyti savo nuomon) d!l 
gin(o, i'd!styti savo po#i*r& & kitos 'alies nuomon), 
jos tikslus ir motyvus, t. y. skatinama diskusija per kuri% 
gali atsirasti 'ali" dialogas, derybos. ,iuos pokalbius 
teismas seka, klauso, u#duoda tam tikrus klausimus, 
kurie vis labiau atskleid#ia tikr%j% kon/ikto pus) ir taip 
teismui leid#ia suformuluoti dar kitus klausimus, kurie 
pad!t" 'alims pa(ioms ie'koti savo gin(o i'prendimo 
b*d"1. Jeigu sutaikymas rezultat" nedav!, teismas 
t)sia teismo pos!d& ir, jeigu tam tinkamai pasirengta ir 

'alys neprie'tarauja, pradeda #odin& bylos nagrin!jim% 
i' esm!s (CPK 231 str. 4 d. ir 5 d. ). Susitaikyti &manoma 
ir teismo sprendimo vykdymo stadijoje. Pabaigus byl% 
nagrin!ti i' esm!s, teis!jas nepabaigia sutaikinimo 
proced*ros, t. y. jis vis tiek turi i'ai'kinti 'alims, kad, ir 
pri!mus teismo sprendim% ir jam &siteis!jus, 'alys turi 
teis) gin(% u#baigti taikiai teismo sprendimo vykdymo 
stadijoje (CPK 595 str.). 

Vis d!l to sutaikinim% vykdantis teis!jas negali 
b*ti toks lankstus, kaip kad daugeliu atvej" gal!t" 
b*ti tarpininkas (mediatorius). Byl% nagrin!jantis 
teis!jas privalo paklusti grie#tiems bylos nagrin!jimo 
teisme principams, proceso taisykl!ms, teis!j" etikos 
normoms. Teisminis sutaikymas yra &spraustas & civilinio 
proceso r!mus, nes vyksta grie#tai reglamentuota 
tvarka, visi teismo pos!d#iai protokoluojami, daromas 
garso &ra'as. Be to, teisminio sutaikymo metu 
sutaikytoju gali b*ti tik &statymo nustatyta tvarka byl% 
nagrin!ti paskirtas teis!jas. 

Teismin$ mediacija: lanks+iai ir neformaliai

Nuo 2005 m. Lietuvoje taikomas teismin!s 
mediacijos procesas yra lankstesnis nei teisminio 
sutaikymo proced*ra: vis" pirma, 'alys bendru 
sutarimu gali pa(ios pasirinkti mediatori", kuris 
vadovaus mediacijos proced*rai. Antra, 'alys taip 

TEISMIN! MEDIACIJA AR TEISMINIS 
SUTAIKINIMAS: K$ PASIRINKTI? 
Monika OBOLEVI/I0T'
Nacionalin!s teism" administracijos praktikant!, Mykolo Romerio universiteto II kurso magistrant!

Indr$ GYLYT'-VALIEN' 
Praktikos vadov!, Nacionalin!s teism" administracijos Teis!s ir administravimo skyriaus ved!ja

1  R. Simaitis. Teisminis sutaikymas.Teis!. 2004. Nr. 52

Irmanto Kuzo nuotr.
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pat turi teis) savo pageidavimu pasirinkti ir taisykles, 
kuriomis bus vadovaujamasi procese. 

Pa#ym!tina, kad mediatoriumi gali b*ti ir ne 
teis!jas. Tai ypa( gali b*ti svarbu 'alims tais atvejais, 
kai gin(as yra susij)s su labai speci.niais, speciali" 
ekspertini" #ini" reikalaujan(iais klausimais (pvz., 
sud!ting" 'eimos gin(" atveju mediatoriumi gali 
b*ti pasirenkamas 'eimos santyki" klausimais 
besispecializuojantis psichologas, psichoterapeutas, 
gin(uose d!l statyb" broko – in#inierius, darbo 
gin(uose – patyr)s buhalteris ar nesusijusios &mon!s 
personalo specialistas). Lietuvoje 'iuo metu yra 
45 asmenys, &ra'yti & teismo mediatori" s%ra'%2, tai 
&vairi" profesij" specialistai. Jei 'alims sunku susitarti 
d!l mediatoriaus kandidat*ros, jos gali susitarti, kad 
mediatori" parinks arba rekomenduos tre(iasis 
asmuo. Bendru gin(o 'ali" pra'ymu mediatori" gali 
skirti ir apylink!s teismas, CPK nustatyta tvarka. 

,alims nusprendus gin(% spr)sti mediacijos b*du, 
mediatoriumi negali b*ti paskiriamas tas pats teis!jas, 
ar kurios nors vienos 'alies advokatas ar atstovas. 
Visais atvejais mediatorius turi b*ti ne'ali'kas, jis turi 
informuoti 'alis apie savo i'silavinim% ir patirt&. 

Paprastai mediacijos proced*ros n!ra detaliai 
reglamentuotos, bet yra nustatyti ir 'alims i'ai'kinami 
pagrindiniai mediacijos principai (savanori'kumas, 
proceso s%#iningumas, operatyvumas, 
mediatoriaus ne'ali'kumas, nepriklausomumas, 
'ali" lygiateisi'kumas, 'ali" valios dominavimas, 
kooperavimasis, kon.dencialumas, proced*r" 
efektyvumas ir lankstumas). Mediatorius medijuoja 
nesilaikydamas grie#t" formalum" ar procesini" teis!s 
akt" reikalavim".

Mediacija pasi#ymi ir tuo, kad joje n!ra jokio 
o.cialumo. 1ia svarbiausia jauki konstruktyviam 
pokalbiui tinkanti atmosfera, padedanti 'alims 
i'sakyti savo po#i*r& & gin(o objekt%, ramiai aptarti 
'alis jaudinan(ias aplinkybes, kurios neb*tinai turi 
b*ti tiesiogiai susijusios su gin(o esme. Civiliniame 
procese teismui paprastai neleid#iama per#engti 
byloje pareik't" reikalavim" rib". Mediacijos atveju 
toks draudimas neegzistuoja. ,ios gin(" sprendimo 
proced*ros metu, 'alys gali susitarti d!l vis" su j" 
gin(u susijusi" reikalavim", netgi t", kurie nebuvo 
keliami pradin!je gin(o sprendimo stadijoje. Tokiu 
b*du mediacijos neformalumas pasitarnauja gin(o 
'alims. Taip sudaroma galimyb! vienu metu i'spr)sti 
visus klausimus ir daugiau nebegr&#ti prie nesantarv) 
suk!lusios problemos.

Jeigu mediacija pavyksta ir 'alys susitaiko bei 
sudaro taikos sutart&, teismin! mediacija baigiasi 
ir byla gr%#inama tam teis!jui, kuris j% prad!jo 
nagrin!t, taikos sutar(iai patvirtinti. Jeigu mediacija 
nepavyksta, t. y. 'alys nesusitaiko, mediacijos procesas 
nutraukiamas ir byla gr%#inama teis!jui, kuris '& gin(% 
prad!jo nagrin!ti, tolimesniam bylos nagrin!jimui. 

Tokiu atveju 'alys neturi teis!s byl% nagrin!jan(iame 
teisme pasinaudoti pateikta ar su#inota informacija, 
dokumentais, kurie buvo paruo'ti vien mediacijos 
tikslais, taip pat teismas negali vertinti aplinkybi", 
kad 'alis parod! polink& priimti mediatoriaus ar kitos 
'alies pasi*lym% d!l gin(o sureguliavimo; kitos 'alies 
parei'kimai, pripa#inimai bei nuomon!s, kurie buvo 
i'reik'ti teismin!s mediacijos metu, taip pat negali 

b*ti vertinami kaip leistini &rodymai.

Bylin$jimosi ir mediacijos tikslai skiriasi

Tiek mediacijos, tiek civilinio proceso metu yra 
sprend#iamas 'ali" gin(as. Ta(iau mediacijos ir 
civilinio proceso tikslai skiriasi. Civilinio proceso metu 
svarbiausia – apginti asmen", kuri" teis!s ar interesai 
yra pa#eisti, interesus, taip atkuriant teisin) taik% tarp 
'ali". Tuo tarpu mediacijos tikslas daug platesnis – 
jos metu siekiama atkurti socialin) taik%. Mediacijos 
sesijos metu & pirm% viet% i'keliami 'ali" interesai, j" 
norai ir poreikiai. Mediacija siekia kurti harmoningus 
'ali" santykius, pad!ti joms i'laikyti tarpusavio 
santykius ateityje. Tuo tarpu bylin!jimosi metu 
siekiama &vykdyti teisingum%, neturint tikslo i'saugoti 
'ali" bendradarbiavimo perspektyvos.

Vertinantiems privatum*

Renkantis gin(" sprendimo b*dus, 'alims neretai 
yra svarbus kon.dencialumas. Tikriausiai ne kiekvienas 
nori savo „ne'varius baltinius“ i'kabinti miesto 
aik't!je? Privatumo aspektas da#nai prie'inamas 
teismo procesui, kuris yra atviras visuomenei, ir kurio 
pos!d#iai yra &ra'omi bei protokoluojami. Norintiems 
visi'ko privatumo yra i'eitis – teismin! mediacija. 
Visos mediacijos proced*ros yra kon.dencialios. 
2011 m. padarius pakeitimus CPK, tiek taikinamojo 
tarpininkavimo proced*ros metu gauti duomenys 
negali b*ti &rodymai civiliniame procese (CPK 177 str. 
5 d.), tiek liudytojais negali b*ti apklausiami taikinimo 
tarpininkai – apie aplinkybes, kurias jie su#inojo 
taikinamojo tarpininkavimo proced*ros metu (CPK 
189 str. 2 d. 5 p.).

Vert$t# pam$ginti

Teism" sistemoje teismin! mediacija vis dar 
neranda savo vietos, ta(iau galima pasid#iaugti, 
kad Lietuvos #moni" bylin!jimosi tradicijos kei(iasi ir 
vis da#niau lietuviai renkasi taik" gin(" sprendim%. 
Nacionalin!s teism" administracijos atliktos apklausos 
(44 teismuose (i' viso 67)) duomenimis, nuo 2010 m. 
teisminei mediacijai perduot" byl" yra 45, ta(iau 
taikos sutartimi u#baigtos tik 13. Tuo tarpu sutaikinimo 
b*du priimt" taikos sutar(i" yra net 1 962.

Kol kas n!ra atlikta jokio tyrimo, kuris pad!t" 
tiksliai atsakyti, kas trukdo #mon!ms pasinaudoti 
teismin!s mediacijos privalumais. Galimos prie#astys 
– informacijos stoka ir mediacijos tradicijos Lietuvoje 
nebuvimas. 

Ir vis d!lto, jei nesiry#tama gin(us spr)sti teismin!s 
mediacijos b*du, pravartu pasinaudoti bent jau 
teisminio sutaikinimo institutu. Dr. Rimantas Simaitis 
teigia – kelios valandos sutaikymo gali sutaupyti ne 
vien% bylin!jimosi dien%. Moksliniais tyrimais &rodyta, 
kad d!mesingas 'ali" nuomoni" i'klausymas, 
pagarba ir pasitik!jimas jomis, s%lyg" sudarymas 
pa(ioms 'alims imtis veiksm" kon/iktams spr)sti 
paprastai sukelia didesnio pasitenkinimo teisingumo 
vykdymo procesu efekt%, formuoja 'ali" &sivaizdavim% 
apie teising% teismo proces% net ir tais atvejais, kai 
galutinis bylos rezultatas b*na nepalankus.

2  http://www.teismai.lt/lt/mediatoriams/ 

Civilinio proceso kodekso 56 straipsnyje &tvirtintas 
imperatyvus klausimas, kas gali b*ti asmens atstovas 
pagal pavedim% civiliniame procese, reglamentuotas 
baigtinis toki" asmen" s%ra'as. Kiti asmenys atstovai 
gali b*ti pagal pavedim% civiliniame procese tik kartu 
su advokatais ar advokato pad!j!jais. TEISMAI.LT  
pasigilino, kas lemia toki" grie#t" apribojim" 
egzistavim%?

Atstovo reikiamyb$s esm$

Kaip ir bet kokio kito atstovavimo, atstovavimo 
civiliniame procese esm! yra atstovaujamojo 
asmens pakeitimas jo atstovu. Jei tai b*t" vienintelis 
atstovavimo pagal pavedim% civiliniame procese 
tikslas, asmens teis! rinktis, kas gali b*ti jo atstovu 
teisme, netur!t" b*ti ribojima ir jis gal!t" pavesti 
savo interesus atstovauti bet kuriam kitam veiksniam 
asmeniui. Pavyzd#iui, Rusijos Federacijoje procesinis 
atstovavimas siejamas tik su asmens pakeitimo 
procese jo atstovu tikslo &gyvendinimu. D!l 'ios 
prie#asties Rusijoje vykstan(iame civiliniame procese 
asmen& gali atstovauti bet kuris kitas veiksnus .zinis 
asmuo.

Atstovavimas pagal pavedim% civiliniame procese 
Lietuvos teis!s doktrinoje ir teism" praktikoje taip pat 
siejamas ir su kit" tiksl" &gyvendinimu ir tam tikromis 
aplinkyb!mis.

Nereikalingos, bet reikalingos teisin$s "inios

Atstovavimas civiliniame procese yra susij)s 
su kvali.kuotos teisin!s pagalbos suteikimo tikslo 
&gyvendinimu. U#tikrinant 'io tikslo &gyvendinim%, 
galimyb! b*ti atstovu civiliniame procese siejama 
su tam tikru aspektu – speciali" teisini" #ini" tur!jimu. 
Advokatu ar advokato pad!j!ju gali b*ti tik asmuo, 
turintis auk't%j& universitetin& teisin& i'silavinim%. O 
advokato statusas da#niausiai yra &gijamas i'laikius 
special" kvali.kacin& egzamin%. Kit" Civilinio proceso 
kodekse nurodyt" asmen" galimyb! b*ti atstovais 
civiliniame procese taip pat gali b*ti siejama su 
auk'tojo universitetinio teisinio i'silavinimo tur!jimu. 

Kalbant apie speciali" teisini" #ini" tur!jim%, kaip 
kvali.kuotos teisin!s pagalbos suteikimo ir galimyb!s 
b*ti atstovu civiliniame procese pagrind%, taip pat 
reikia &vertinti ir kitus civilinio proceso aspektus. Pirma 
reikia nurodyti tai, kad civiliniame procese galioja 
principas teismas i'mano teis). Vadovaujantis 'iuo 
principu ie'kovas ar atsakovas, gr&sdamas savo 
pozicij%, neprivalo pateikti teisini" argument", 

pavyzd#iui, ie'kinyje privalomai turi b*ti nurodytas 
tik faktinis ie'kinio pagrindas. Atitinkamai, kai asmuo 
veda byl% pats, jis gali ir netur!ti teisini" #ini". Ta(iau 
'& asmen& procese pakeitus atstovu, tam tikrais 
atvejais jo atstovu civiliniame procese gali b*ti tik 
asmuo su teisiniu i'silavinimu. Nors ir tokiais atvejais 
galioja nurodytas principas, kad teismas #ino teis). 
Taigi susiklosto paradoksali situacija, kai vienu atveju, 
pa(iam asmeniui dalyvaujant bylos nagrin!jime, 
teisini" #ini" tur!jimas n!ra privaloma galimyb!s ginti 
teisme teises. Kitu atveju, proceso dalyv& pakeitus 
atstovu, gal!jimas ginti teises jau siejamas su teisinio 
i'silavinimo tur!jimu.

Antra aplinkyb!, kelianti abejoni" d!l teisini" 
#ini" tur!jimo, kaip atstovavimo civiliniame procese 
apribojimo pagrindo, yra tai, kad Civilinis kodeksas 
numato atvejus, kai asmens atstovas civiliniame 
procese gali b*ti asmuo ir be teisinio i'silavinimo. 
Pavyzd#iui, bendrininkus gali atstovauti vienas i' 
bendrinink", kuriam nekeliamas reikalavimas tur!ti 
auk't%j& universitetin& teisin& i'silavinim%, arba atstovais 
be teisinio i'silavinimo gali b*ti profesini" s%jung", 
asociacij" ar kit" vie'"j" juridini" asmen", kuri" 
steigimo dokumentuose kaip vienas i' veiklos tiksl" 
yra nurodytas tam tikros grup!s asmen" gynimas ir j" 
atstovavimas teisme, valdymo organ" nariai.

Nori, nenori – atstovaujant) asmen) prival$si rinktis

Kartu reikia atkreipti d!mes& & tai, kad bet kurio 
asmens atstovu civiliniame procese gali b*ti tik 
advokatai ir advokat" pad!j!jai. Kiti asmenys su 
teisiniu i'silavinimu gali b*ti atstovai tik kodekse 
nurodytais atvejais. D!l to susiklosto situacija, kai, 
vienu atveju, vertinant tam tikro asmens atitikt& 
keliamam reikalavimui tur!ti speciali" teisini" #ini", 
asmeniui suteikiama teis! b*ti kito asmens atstovu 
civiliniame procese, o kitu atveju, nepaisant jo turim" 
teisini" #ini", jis kito asmens atstovu b*ti nebegal!s. 

D!l nurodyt" prie#as(i" kvali.kuotos teisin!s 
pagalbos suteikimas, pakei(iant atstovaujam%j& 
asmen& procese, nors ir yra svarbus atstovavimo 
civiliniame procese tikslas, ta(iau neturi b*ti laikomas 
vieninteliu procesiniam atstovavimui civilin!je byloje 
keliamu tikslu. Pripa#&stant 'io tikslo absoliutum%, teis!s 
aktuose b*t" &tvirtintas imperatyvus reikalavimas, kad 
asmuo, nor!damas apginti savo teises civiliniame 
procese, jei pats neturi teisinio i'silavinimo, privalo 
pavesti savo teises ginti asmeniui su teisiniu i'silavinimu. 
Kartu reikia pripa#inti, kad tam tikrais atvejais galimyb! 
atlikti procesinius veiksmus yra siejama su teisini" #ini" 

Prireik! keliauti & civilin!s bylos nagrin!jim% teisme? Atstovauti jus galite pasirinkti advokat%, jo pad!j!j%, 
giminait&, turint& auk't%j& universitetin& i'silavinim% ir pan. Jei turite teisini" #ini", ir pats sau advokatas pab*site.

KAS GALI B%TI ATSTOVAI 
CIVILIN!SE BYLOSE?
Vladimir KOSATYJ
Nacionalin!s teism" administracijos Teism" veiklos analiz!s skyriaus vyriausiasis specialistas
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Geras nuosprendis – toks nuosprendis, kuriuo patenkintas ir nukent!jusysis, ir prokuroras, ir nuteistasis bei 
jo advokatas. Ta(iau taip b*na labai retai. Apie geras ir blogas akimirkas, dirbant teis!jo darb% ir gyvenim% 
baigus teis!jo karjer%, TEISMAI.LT kalb!josi su buvusiu Vilniaus apygardos teismo Baud#iam"j" byl" skyriaus 
pirmininku, Vilniaus rajono apylink!s teismo ir Lietuvos Auk'(iausiojo teismo teis!ju Vladu Nikitinu ir Vilniaus 
miesto 2 apylink!s teismo teis!ju Vytautu Antan!liu.

Kas paskatino rinktis teis$jo karjer*?

Vladas: Dar mokydamasis mokykloje buvau 
vieni'ius: klasiokai gainiodavo kamuol&, siausdavo 
lauke, o man did#iausias malonumas b*davo atsiskyrus 
nuo vis" skaityti knygas. Skai(iau visk%, kas papuldavo 
po ranka, po to kildavo begal! neatsakyt" klausim". 
Nebuvo ko paklausti ar kam i'pasakoti savo &sp*d#i" 
– anksti lik)s na'laitis, augau vaik" namuose. Knygose 
da#niausiai nugal!davo tiesa, o gyvenime, deja, ne 
visada taip b*davo. Taigi svajon!se susik*riau savo 
pasaul&, kuriame viskas buvo labai teisinga ir kilnu.

Tik vienuoliktoje klas!je suvokiau, kad noriu b*ti 
studentas, &gyti auk't%j&  i'silavinim% ir ka#k% pakeisti 
netobulame pasaulyje, &rodyti, kad ir a' esu #mogus. 
Po armijos nusprend#iau stoti & teis!s fakultet%, kadangi 
gr&#ti netur!jau kur,  o universitetas suteik! bendrabut& 
ir dav! stipendij%. Mokytis buvo be galo &domu. 
Suvokiau, kad pataikiau kaip tik & t% srit&, kurioje  gal!siu 
save &prasminti. Baig)s studijas, buvau paskirtas dirbti 
teis!ju Trak" rajone. Taip prasid!jo mano, kaip teis!jo, 
karjera. B*damas 35 met" buvau pakviestas teis!jauti 
Lietuvos Auk'(iausiajame Teisme.

Vytautas: Teis!ju tapau visai atsitiktinai. Prie' tai 
dirbau Mi'k" *kio ministerijoje juristkonsultu. ,i ministerija 
tur!jo b*ti likviduota ir prijungta prie kitos ministerijos, 
tod!l teko ie'kotis darbo. I'laikiau egzaminus, ir 1993 
metais buvau paskirtas Vilniaus miesto 2 apylink!s 
teismo teis!ju. Ten dirbau iki kadencijos pabaigos.

Kurie teis$javimo metai Jums buvo )simintiniausi?

Vladas: Kaip ir kaip b*t" keista, labiausia man 
&simin! laikotarpis, kai savo karjeros vir'*n!je (Lietuvos 
Auk'(iausio Teismo teis!jas, Teisingumo ministro 
pirmasis pavaduotojas, Generalinis prokuroras) d!l 
susiklos(iusi" politini" aplinkybi" v!l tur!jau prad!ti 
nuo paties #emiausio laiptelio – rajono apylink!s 
teis!jo pareig". Kolegos juokaudavo – kaip Feniksas 
kilau i' pelen", nes savo kailiu patyriau neteisyb) ir 
band#iau j% nugal!ti #v!ri'kai daug dirbdamas: per 
m!nes& i'nagrin!davau daugiausia byl", palyginti su 
kitais teis!jais.

Vytautas: Kiekviena byla skirtinga. Tai #moni" likimai 
ir istorijos. Tragi'kos ir kuriozi'kos, pasitaiko ir juoking".

Teko nagrin!ti vieno 'ventiko (kunigo) byl%. 
Kadangi jis tur!jo senyvo am#iau motin%, teismas jam 
neskyr! realios laisv!s at!mimo bausm!s. Ne#inau, 
ar d!l to, bet d!l tokio bylos sprendimo tur!jau daug 
nemalonum" ,,per valdi'kus namus”. Buvau jau 
baisiai plakamas koleg".

Ko labiausiai ilgit$s baig,s teis$jo karjer*?

Vladas: Labiausiai pasiilgstu bendravimo su 
kolegomis.

Vytautas: Ramyb!s. Visi kolegos steb!davosi, kad 

NEI VIENAS I# I#TEISINT"J" 
NEPASAK! A&I%
Neringa METRIKIEN'
Vilniaus miesto 2 apylink!s teismo teis!jo pad!j!ja

tur!jimu. Pavyzd#iui, Civilinio proceso kodekso 347 
straipsnis numato bendr% kasacijos sura'ymo taisykl), 
pagal kuri% kasacin& skund% sura'o advokatas. Pats 
asmuo gali sura'yti kasacin& skund% tik tuo atveju, 
jei jis turi auk't%j& universitetin& teisin& i'silavinim%. Toks 
reglamentavimas pagr&stas kasacinio byl" proceso 
prigimtimi: patikrinti apsk"stus sprendimus ir (ar) 
nutartis teis!s taikymo aspektu. 

Pagalba teismui vykdant teisingum*

Taip pat kaip procesinio atstovavimo civilin!je 
byloje tikslas – nurodoma pagalba teismui, vykdant 
teisingum% civilin!je byloje. ,is tikslas &gyvendinamas 
kai asmen& civiliniame procese atstovauja advokatas 
ar advokato pad!j!jas. Tai paai'kinama tuo, 
kad advokato veikla yra sudedamoji teisingumo 
&gyvendinimo sistemos dalis. Advokatas turi elgtis taip, 
kad jo veikla atitikt" teisingumo &gyvendinimo interesus 
ir advokatas negali veikti prie'ingai teisingumo 
interesams. Tai nulemia tai, kad vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos advokat*ros &statymo 3 straipsnio 
1 dalimi advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisin!s 
sistemos dalis. Taip pat 'iam tikslui &gyvendinti tarnauja 
advokat" savivaldos institucij" sistema, kuri taip 
pat u#tikrina advokat" savikontrol!s mechanizmo, 
advokat" garb!s teismo, veikim%. 

Kalbant apie pagalbos teismui, vykdant teisingum%, 
tikslo &gyvendinim% procesinio atstovavimo instituto 
pagalba, galima nurodyti t% pat& paradoks%, kad, 
kai asmuo pats veda byl% teisme, jis neprivalo pad!ti 
teismui vykdyti teisingum%, o, kai asmen& atstovauja 
advokatas, 'is tikslas turi b*ti &gyvendinamas. 
Pripa#&stant kvali.kuotos teisin!s pagalbos suteikimo 
ir pagalbos teismui vykdant teisingum% tiksl" 
absoliutum%, teisiniame reglamentavime tur!t" 
b*ti &tvirtinama privalomojo advokato dalyvavimo 
norma. Ta(iau privalomas advokato dalyvavimas 
civilin!je byloje yra numatytas tik konkre(iais &statym" 
nurodytais atvejais, pavyzd#iui, Civilinio kodekso 
2.115 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 'alys bylose 
d!l priverstinio akcij" (teisi", paj") pardavimo gali 
bylin!tis tik privalomai dalyvaujant advokatui. Taigi 
galima teigti, kad sri(i", kuriose nurodyti du procesinio 
atstovavimo tikslai civiliniame procese yra absoliut*s 
ir lemia privalom% advokato dalyvavim% byloje, 
skai(ius n!ra didelis. Kartu galima nurodyti, kad 
pavyzd#iui, Austrijoje privalomo advokato dalyvavimo 
pareiga egzistuoja visais atvejais, kai gin(o suma 
vir'ija 5 000 eur". Pats asmuo gali ginti savo teises tik 
bylose, kuriose gin(o suma yra ma#esn! u# 5 000 eur", 
paveld!jimo ir i'laikymo priteisimo bylose. Pana'i 
privalomo advokato dalyvavimo pareiga egzistuoja 
ir Vokietijoje, kur apygard" ir auk'tesni" instancij" 
teismuose asmens interesus turi atstovauti advokatas.

Ry!iai tarp atstovo ir atstovaujamojo

Kadangi, remiantis tik trim nurodytais procesinio 
atstovavimo tikslais (asmens pakeitimas procese, 
kvali.kuotos teisin!s pagalbos suteikimas ir pagalba 
teismui vykdant teisingum%) negali b*ti pilna 
apimtimi paai'kinti atstovavimo civiliniame procese 
ribojimai, galima nurodyti ketvirt%j& aspekt%, darant& 
&tak% asmens galimyb!ms b*ti kito asmens atstovu 

civiliniame procese. Toks ketvirtas aspektas yra tam 
tikr" ry'i" tarp atstovo ir atstovaujamojo egzistavimas, 
kuris leid#ia kalb!ti apie tiksl" j" tapatum%. Ry'ius tarp 
atstovo ir atstovaujamojo ir j" tiksl" pana'um%, pagal 
j" intensyvum%, galima suskirstyti & tris r*'is:

1. Pirmuoju atveju atstovas ir atstovaujamasis turi 
identi'kus tikslus. Toki" ry'i" pagrindu gali b*ti identi'ka 
pad!tis procese: bendraie'kiai ar bendraatsakovai 
siekia to paties tikslo, kad ie'kinys b*t" patenkintas 
arba netenkintas. Apie siekiam" tiksl" identi'kum% 
taip pat galima kalb!ti ir tais atvejais, kai profesin! 
s%junga, asociacija ar kitas vie'asis juridinis asmuo, 
kurio steigimo dokumentuose kaip vienas i' veiklos 
tiksl" yra nurodytas tam tikros grup!s asmen" gynimas 
ir j" atstovavimas teisme, atstovauja savo nariams ar 
dalyviams 

2. Atstovo ir atstovaujamojo ry'ys, kurio pagrindu 
asmeniui suteikiama teis! pakeisti civiliniame procese 
kit% asmen&, gali pasireik'ti kaip giminyst!s ry'is, taip 
pat atstovo (antstolio pad!j!jo) ir atstovaujamojo 
(antstolio) profesinio statuso ry'iai. ,iais atvejais tarp 
atstovo ir atstovaujamojo egzistuoja tam tikri ilgalaikiai 
ry'iai, kurie leid#ia daryti prielaid%, kad atstovas yra 
suinteresuotas veikti atstovaujamojo interesais.

3. Pagaliau advokato ar advokato pad!j!jo ir j" 
kliento ry'iai gali b*ti susij) tik su atstovavimu tam 
tikroje civilin!je byloje ir nepasi#ym!ti ilgalaiki'kumu. 
Advokato ar advokato pad!j!jo santykiams su klientu 
taikoma Lietuvos Respublikos advokat*ros &statymo 5 
straipsnio 5 dalies nuostata, pagal kuri% advokato ir 
advokato pad!j!jo veikla turi b*ti grind#iama lojalumo 
klientui ir interes" kon/ikto vengimo principais. Ta(iau 
kartu visuomet egzistuoja advokato ar advokato 
pad!j!jo pareiga atsi#velgti & vie'%j& teisingumo 
vykdymo interes%. Taigi bet kokiu atveju advokato ar 
advokato pad!j!jo kaip atstovo veiklai yra keliamas 
reikalavimas siekti ne vien tik atstovaujamojo tiksl", 
bet ir veikti teisingumo &gyvendinimo interesais.  

Atstovo ir atstovaujamojo ry'i" r*'is lemia, 
kokie tikslai yra &gyvendinami asmens procesiniu 
atstovavimu civiliniame procese. Kai vienas 
bendrininkas atstovauja kitam bendrininkui arba 
profesin! s%junga ar kita asociacija atstovauja 
savo nariams ar dalyviams, atstovavimo galimyb! 
grind#iama j" tiksl" identi'kumu ir asmens pakeitimo 
procese tikslo &gyvendinimu. Savo giminai(i" arba 
sutuoktinio (sugyventinio) atstovavimo arba kai antstol& 
atstovauja antstolio pad!j!jas atvejais atstovavimui 
be ry'i" egzistavimo aspekto atstovavimui keliamas 
dviej" tiksl" &gyvendinimo u#davinys: asmens 
pakeitimo civiliniame procese ir kvali.kuotos teisin!s 
pagalbos suteikimo tikslai. Advokato ir advokato 
pad!j!jo atvejais be j" ir j" kliento ry'io egzistavimo 
taip pat turi b*ti &gyvendinti visi trys procesinio 
atstovavimo tikslai. Taigi galima pasteb!ti vien% 
d!sningum%: ma#!jant atstovaujamojo ir atstovo 
tiksl" identi'kumui ir silpn!jant j" tarpusavio ry'iams, 
atitinkamai did!ja kit", procesiniam atstovavimui 
civilin!se bylose keliam", tiksl" skai(ius. 

Taigi tam tikro ry'io tarp atstovo ir atstovaujamojo 
egzistavimas, kai galima daryti pagr&st% prielaid% 
d!l j" tiksl" tapatumo, ir vieno ar keli" procesinio 
atstovavimo tiksl" &gyvendinimo siekis sudaro 
pagrind% tam tikram asmeniui tapti kito asmens 
atstovu civiliniame procese.

Buv)s teis!jas Vytautas Antan!lis Vladas Nikitinas
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teis'jai

mano ramyb! olimpin!. Taip pat koleg". 
Ir dar, galiu pasakyti, kad su sekretore man labai 

pasisek!. Su ja dirbau nuo kadencijos prad#ios iki 
pabaigos. Kiti teis!jai man jos labai pavyd!jo. Tai 
nuostabus #mogus. Geriausi jos bruo#ai – s%#iningumas 
ir darb'tumas. $od#iu, mes buvome vienas kitam 
i'tikimi.  Bent a' taip galvoju. Tiesa, ne#inau, kaip jai 
sekasi su kitu teis!ju.

Jei tekt# i! naujo rinktis profesij*, pasirinkimas 
b%t# toks pats?

Vladas: Ir 'imt%j& kart% rink(iausi tik teis!jo profesij%. 
Nors ji ir nelengva, ta(iau kiekviena gerai i'nagrin!ta 
byla suteikdavo didel& pasitenkinim%, ypa(, kai bylos 
b*davo painios ir sud!tingos.

Vytautas: Niekada negalvojau ir netik!jau, kad 
kada nors dirbsiu teis!ju ar advokatu. Galiu prisipa#inti, 
kad teis!ju tapau atsitiktinai.

A' menin!s prigimties #mogus. Esu nepripa#intas ir 
ne&sik*nij)s menininkas. $aviuosi meninink" fantazija, j" 
k*ryba. Kad ir kaip ten b*t" – teis!jai yra grafomanai.

M!gstu teatr%, muzik%, tapyb%. Su 'eima vaik'tau & 
koncertus. Kartais nueinu ir vienas. Ta(iau tai nerei'kia, 
kad ta kryptimi esu k% nors nuveik)s. 

(simintiniausia J%s# nagrin$ta byla?

Vladas: Visos bylos buvo &simintinos, nes visose 
jose buvo sprend#iamas #mogaus likimas, ta(iau 
sunkiausios b*davo tos, kuriose tekdavo skirti pa(i% 
grie#(iausi% bausm).

Vytautas: Vienoje baud#iamojoje byloje 
paskelbiau i'teisinam%j& nuosprend& devyni" asmen" 
at#vilgiu. Kolegos kalb!jo, kad padariau nes%mon). 
Auk'tesn!s instancijos paliko galioti '& nuosprend&.  Kas 
&domiausia, kad nei vienas  i' i'teisint"j" nepasak! nei 
a(i*. K% jau darysi, toks teis!jo darbas. 

Geriausias nuosprendis yra tada, kai pasiekiamas 
kompromisas, kai nuosprend#iu b*na patenkintas 
nukent!jusysis, prokuroras, nuteistasis ir jo advokatas. 
Ta(iau taip b*na labai retai.

Dirbote baud"iamosios teis$s srityje. Gal$tum$te 
)vardyti pat) sunkiausi* nuosprend), kur) teko 
paskelbti?

Vladas: Nors suvokdavau, kad bausm! teisinga, 
ilgai kankindavausi prie nuosprend#io, b*tent d!l 
etini" dalyk" – juk #mogui gyvyb) atimti gali tik tas, 
kuris j& suk*r!...

Vytautas: Jausdavau didel& moralin& pasitenkinim%, 
jeigu #mogui gal!davau pad!ti skirdamas kiek 
galim% 'velnesn) bausm) arba baud%. Tiesa, jeigu 
jis to nusipelnydavo. Ta(iau ne visuomet pavykdavo 
taip pasielgti, nes &statymas yra &statymas...

Kokia dabar J%s# dienotvark$?

Vladas: $inau, kad tik .zinis ir protinis aktyvumas 

prailgina ir palengvina senatv), tod!l rytais darau 
mank't%, va#iuoju dvira(iu apie de'imt kilometr" ir tik 
tada pradedu dien%. O veiklos turiu tikrai pakankamai: 
daug skaitau, dirbu sode, kartu su an*k!m jodin!jam 
#irgais, da#nai bendrauju su kolegomis ir draugais, 
m!gstu keliones po Lietuv% ir kartais pasilepinu 'iltuose 
kra'tuose.

Vytautas: ,iuo metu labai daug dirbu. Tvarkau savo 
dienora't&, kur& ra'au nuo ma#" dien". Tiesa, didel) 
dal& u#ra'" esu prarad)s. Tai dabar reikia informacij% 
atkurti, daug k% prisiminti. Bet nieko, darbas po 
truput& vyksta. Ra'au prisiminimus apie kolegas, klas!s 
draugus.

Savo vyresniam  broliui ('eimoje augome 
a'tuoniese ir visi broliai)  pad!jau para'yti prisiminim" 
knygel) apie j& ir apie didel) m*s" gimin). Brolis  tikrai 
tapo laimingesnis, nes tai buvo ma#a jo svajon!.

Aktyviai dalyvauju Lietuvos „BO1I2“ susivienijimo 
veikloje. Neseniai buvau deleguotas & tarptautin) 
Baltijos 'ali" pagyvenusi" #moni" trij" dien" 
forum% „Kart" solidarumas“, Taline. Buvome priimti 
Estijos parlamente. Konferencijoje kalb!jo Estijos 
Prezidentas. ,i" met" spal& analogi'ka konferencija 
vyko ir Lietuvoje.

Ar J%s# !eimoje yra teisinink#? Dar$te )tak* savo 
!eimos nari# pasirinkimui?

Vladas: Jaunesnysis s*nus Vilius pasirinko teisininko 
profesij%. Ir marti teisinink!. Pasirinkimui &takos 
nedariau. Tai buvo paties sprendimas.

Vytautas: Vienas i' vyresnis broli", Marcelinas buvo 
baig)s Teis!s fakultet%, ta(iau d!l kai kuri" aplinkybi" 
teisininku nedirbo. Viena i' dukr" yra teisinink!, ji 
dirba pagal specialyb). Tolimas giminaitis Bronius 
Antan!lis tarpukario laiku dirbo prokuroru Kaune 
ir Tel'iuose. Jis tyr! Raini" #udyni" byl%.  Jo palaikai 
buvo surasti vienoje i' Tuskul!n" dvaro duobi". ,iuo 
metu jo palaikai  ilsisi ten &rengtame kolumbariume. 
K% padarysi toks jau tragi'kas jo likimas...

Kas Jums teikia laim$s poj%t)?

Vladas: Anks(iau – darbin! veikla, karjeros 
pasiekimai, vaik" s!km!s. Dabar an*ki" meil! ir  
suvokimas, kad vis d!lto gyvenimas, nors ir nelengvas, 
ta(iau yra tikrai puikus dalykas.

Vytautas: Kai pavyksta k% nors gero, kad ir visai 
nepa#&stamam #mogui, padaryti. Tiesa, tas pasitaiko 
ne taip da#nai.

Ko palink$tum$te kolegoms teis$jams?

Vladas: Matyti ne tik formali% &statymo raid), bet ir 
u# jo esant& #mog". Visada pabr!#iu, kad teis!jas gali 
b*ti tik tas, kuris myli #mog".

Vytautas: Savo buvusiems kolegoms nor!(iau 
palink!ti b*ti gerais #mon!mis, o ne gerais teis!jais.
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