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Kad ir kaip puikiai teis!jas i#nagrin!t$ byl%, visuomet atsiras sprendim% kritikuojan&i$j$ ir juo 
nepatenkint$j$. Visi#kai nat'ralu, jei savo nusivylim% taip i#rei#kia byl% pralaim!jusi proceso #alis. Deja, 
realaus proceso dalyvio nuomon( i#girsi retai. Pseudo blogio etiket! teismams klijuojama be perstojo 
eskaluojant pavienius teis!j$ nusi)engimus.

AR TIKRAI TEISMAI TOKIE 
BAUBAI, KOKIUS JUOS NORIMA 
PARODYTI?

!MON"S I# DID!IOSIOS !

Irmantas KUZAS
Nacionalin!s teism$ administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Da)nai tenka i#girsti klausim% „Kaip tu gali dirbti toje teism$ sistemoje. Nejaugi tau n! trupu&io neg!da d!l 
t$ neteising$ )moni$?“. Paprastai atsakymas skamba labai trumpai ir be joki$ gili$ poteks&i$ – „Ne, neg!da. 
Did)iuojuosi, kad dirbu su tais )mon!mis ir esu b'tent #ios sistemos dalis“. Grei&iausiai tai, kad man n!ra g!da, 
mane irgi padaro blogu )mogumi ir ryt d!l savojo „ne” taip pat atsidursiu t$ neteising$j$ gretose? Ta&iau, 
kod!l tur!&iau pasiduoti masi#kai *sivyravusiam neteisyb!s ir nepatikimumo *sitikinimui – d!l to, kad esame 
ver&iami laikytis *statymo...?

 
Kasdien esu tarp #i$ )moni$, matau juos, dirbu su jais. Lietuvos teismai #iandien tikrai turi kuo  

did)iuotis – apstu did)iul( patirt* sukaupusi$ ir * sistem% nauj$ id!j$ atsine#usi$ jaun$ teis!j$, profesori$, *vairi$ 
#alies universitet$ d!stytoj$ ir, svarbiausia, )moni$ i# did)iosios ".

 
Neneigsiu pavienio nusiritimo laiptais atvejo, kabinetini$ klystkeli$... na, dar rank$ pir#t$ kelet% gal 

u)lenktum!me. Ta&iau ar visi likusieji 778 teis!jai turi b'ti kalami prie kry)iaus. Jei, pavyzd)iui, #eimoje vyras 
pakelia rank% prie# moter*, tai visiems tos gimin!s vyrams reikia klijuoti mu#eikos etiket(?

 
Prad!kime matyti ne ma)uosius, o )mones i# did)iosios  ". B'tent d!l j$ kas ryt% duris praveri ir vakare u)veri 

su pasidid)iavimu ir pagarba.
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"iniasklaidoje apie ne vienerius metus trukus* 
teism$ sistemos *dirb* ir tam tikr$ byl$ kategorijose 
susiformavusi% praktik% prakti#kai nekalbama. Su 
Lietuvos teismuose dirban&iais 778 teis!jais yra susid'r( 
ir teismo procese dalyvav( ma)ai #alies gyventoj$. 
Ta&iau nepatenkint$j$ teism$ darbu ir nepasitikin&i$ 
teismais )moni$ yra net 46, 2 proc. („Vilmorus“, 2012 m. 
bir)elis / liepa). "iniasklaidos, vie#osios komunikacijos 
ir kovos su korupcija specialistas Rytis Juozapavi&ius 
nurodo, kad Lietuvos korupcijos )em!lapio 2011 
duomenimis, gyventojams teismai yra tre&ioje vietoje 
pagal korumpuotum% po sveikatos apsaugos ir Seimo. 
Verslininkams jie yra antroje vietoje po savivaldybi$.

!mogui tenka tik$ti skelbiama informacija

„"mogaus studij$ centro“ prezidentas dr. Gintaras 
Chomentauskas teigia, kad )moni$ nuomon! apie 
teismus yra labai apibendrinta, kadangi betarpi#kai su 
jais yra susid'rusi tik nedidel! lietuvi$ dalis. +iuo metu 
vyraujan&i% neigiam% nuomon(, anot pa#nekovo, i# 
esm!s lemia trys veiksniai.

Pirmasis – apibendrintas po)i'ris * vald)ios strukt'ras, 
kuris yra labai neigiamas. „"mogaus studij$ centro“ 
nuo 2008 met$ atliekami tyrimai rodo, kad teiginiui 
„Yra ma)a prasm!s kreiptis * pareig'nus, nes i# tikr$j$ 
jiems ner'pi eilinio )mogaus problemos“ stabiliai 

Irmanto Kuzo nuotr.
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pritaria daugiau nei 60 proc. Lietuvos gyventoj$“, – 
sako dr. G. Chomentauskas. 

Antrasis veiksnys – populiariuose dienra#&iuose 
pla&iai apra#omi nusikaltimai, samprotavimai 
apie teism$ ir teis!saugos neveiklum% ar galimus 
korupcinius ry#ius. „Konkretus asmuo negali )inoti 
vis$ aplinkybi$, tad jam tenka tik!ti dienra#&iuose 
skelbiama informacija, samprotavimais, kuriais 
norima sukelti emocijas ar stipri% visuomen!s reakcij%. 
Nors tai da)nai b'na triuk#mas d!l nieko, ta&iau 
teism$ reputacijai padaroma did)iul! )ala“, – tvirtina 
„"mogaus studij$ centro“ prezidentas.

Tre&iuoju veiksniu pa#nekovas *vardija pa&i$ 
teism$ neveiklum%, parodant savo atliekamos misijos 
svarb%, vie#inant i#nagrin!tas bylas, kurios, anot dr. 
G. Chomentausko, akivaizd)iai demonstruoja, kad 
teismams tikrai r'pi vie#asis interesas, eilinio )mogaus 
teis!s. 

R. Juozapavi&ius Lietuvos )moni$ teism$ nem!gimo 
prie)astimis *vardija tai, kad teisinink$ bendruomen!s 
interpretuojam$ #alies *statym$ „teisingumas“ ir 
Lietuvos )moni$ „teisingumas“ skiriasi, teis!jai nekelia 
sau tikslo tarnauti )mon!ms, be to, kartas nuo karto 
girdime apie korumpuotus teis!jus.

Socialini$ moksl$ daktaras, politologas Lauras 
Bielinis nemano, kad teismai yra blogi. Anot jo, tok* 
traktavim% lemia pastovus )iniasklaidos kalb!jimas 
tik apie negatyvias ar )iniasklaidos standart$ 
neatitinkan&ias teism$ veikas. „-vaizdis i#ties yra 
sujauktas. Tampa beveik tradicija kritikuoti teismus. 
Galutine prasme teismai tampa neger$ teis!j$ 
instrumentu. Manau, kad &ia daugiau kryptingo 
teism$ *vaizd)io lau)ymo pasekm! nei reali pad!tis“, 
– esam% situacij% apib'dina politologas. Jis *sitikin(s, 
kad teismai vykdo teisingum% ir tai daro pakankamai 
gerai. Anot L. Bielinio, viena, ko galb't tr'ksta – 
sistemingo atkir&io nepagr*stai kritikai.

Vertinimas „gera“ ir „bloga“ skiriasi 

Labai da)nai )mon!s teisingum% ir teisyb( link( 
sutapatinti, nors tai n!ra tas pats. „-statymai ir eilinio 
)mogaus vertinimas, kas gerai ir kas blogai, gali skirtis 
i# esm!s. Da)nas galvoja, kad savo )em!je jis tikrai 
turi teis( pasistatyti trobel( ar nukirsti med*, ta&iau 
*statymai sako, k% kita“, – sako dr. G. Chomentauskas.

Viena i# dideli$ sistemini$ problem$ jis *vardija tai, 
kad *statym$ k'rimas yra labai spartus ir labai nutol(s 
nuo to, k% eilinis )mogus mato kaip blog* ar neteisyb(, 
kaip supranta socialinius rei#kinius ir j$ tarpusavio 
ry#ius. „Deja, #iuo metu vyraujanti *statymo leid!jo 
praktika nepristatyti visuomenei si'lomo *statymo 

„u)“ ir „prie#“ ir toliau kuria atotr'k* tarp „vald)ios“ ir 
„liaudies“. Ne veltui pasitik!jimas Seimu kartais krenta 
)emiau 5 proc. ribos, t. y. jis kaip visuma, neper)engia 
minimalaus partijoms keliamo reikalavimo patekti * 
Seim%”, – teigia pa#nekovas.

Ver#ia laikytis taisykli$ ir tod"l „korumpuoti”

R. Juozapavi&ius sako, kad skirtingas „teisingumo“ 
suvokimas akivaizdus net gatv!je ir pateikia kelet% 
pavyzd)i$: „Pereikite Gedimino prospektu Vilniuje. 
Daugiau nei pus! )moni$ eina per per!j% degant 
raudonam #viesoforo signalui. Jiems atrodo, kad tai 
teisinga. Kart% sportuodamas parke paband)iau 
pasakyti palaido #uns savininkui, kad pagal gyv'n$ 
laikymo taisykles, jo didelis #uva tur!t$ b'ti ved)iojamas 
su antsnukiu ir pavad)iu bei netur!t$ vaikytis praeivi$. 
+is man atsak!, kad pagal *statymus, bankrutavus jo 
darbovietei, jis tur!jo gauti pinig$, bet negavo“. 

Anot vie#osios komunikacijos specialisto, )mon!s 
mano, kad, jei visuomen! su jais elgiasi neteisingai, tai 
jiems visuomen!s taisykl!s irgi svetimos. Teismai savo 
galia ver&ia t$ taisykli$ laikytis ir tod!l jie „korumpuoti“. 
R. Juozapavi&ius neatmeta, kad yra teis!j$, 
korumpuot$ ir be kabu&i$. Ta&iau jis ne)ino profesin!s 
bendruomen!s, kurioje neb't$ korumpuot$. Ir kunig$, 
ir )urnalist$, ir teis!j$ b'na korumpuot$.

Pa#nekovo nuomone, b'tina, kad teis!jai gal!t$ 
ai#kiai pasakyti, kaip gerai jie tarnauja )mon!ms. 
Dabar, bendraudamas su teis!jais, jis sako susidar%s 
*sp'd*, kad daugelis j$ savo darb% laiko ka)kuo 
pana#iu * galvos'ki$ sprendim%. „Yra veikos ir *statymai, 
kuriuos reikia ka)kaip sujungti ir ka)kok* rezultat% gauti. 
Tarytum tai b't$ sud!tinga melioracin! sistema ry)i$ 
lauke. O kaip tie nuosprend)iai veikia visuomen( – 
ne teis!j$, bet *statym$ leid!j$ galvosopis“, – mano 
R. Juozapavi&ius. Anot jo, toks po)i'ris tik stiprina 
neapykant% teismams.

%mogus vertina visum&

Apie tai, ar neigiamas nusistatymas teism$ 
at)vilgiu neateina i# toliau, pavyzd)iui, nuo to, kaip su 
)mon!mis elgiasi kit$ teisingumo sistemos institucij$ 
pareig'nai, "mogaus studij$ centro prezidentas sako: 
„"mogus vertina visum%. Da)nai jis net ne)ino skirtingo 
institucij$ pavaldumo, funkcij$ ir pan. Lietuvoje, i# 
ties$, reikia dar labai daug dirbti, tam, kad bet kuris 
)mogus, susid'r(s su teis!tvarka, jaust$ pagarb%, 
kad b't$ u)tikrinamos jo teis!s. Dabar da)nai net d!l 
nepatvirtint$ *tarim$ su asmeniu elgiamasi kaip su 
nusikalt!liu, o jei dar prisijungia )iniasklaida, )moni$ 

akyse jis tuoj pat tampa nuteistuoju. Jei v!liau ir 
paai#k!ja prie#ingai, niekam nebe*domu, o )mogui 
padaroma neatitaisoma )ala“.

Dr. G. Chomentauskas *sitikin(s, kad pareig'n$ 
elgesys su sulaikytaisiais ir *tariamaisiais tur!t$ b'ti 
labiau reglamentuotas, o )iniasklaidai draud)iama 
ra#yti apie ne*rodytus *tarimus asmeniui, fotografuoti 
sulaikomus asmenis ar asmenis teismo sal!je iki 
nuosprend)io paskelbimo.

K& rodo socialiniai tyrimai?

Iki #iol atliktos pasitik!jimo / nepasitik!jimo teismais 
apklausos parodo vienos ar kitos nuomon!s #alyje 
vyravim%, ta&iau gilesnio po)i'rio vienu ar kitu aspektu 
prie)as&i$ neatskleid)ia. „Nesu gird!j( apie Lietuvoje 
atliktus sociologinius tyrimus, kuriuose b't$ klausiama 
apie teism$ skaidrum% nuomon!s t$, kurie su teismais 
susid'r! betarpi#kai“, – sako )iniasklaidos, vie#osios 
komunikacijos ir kovos su korupcija specialistas R. 
Juozapavi&ius. 

Galima manyti, kad klausimo „Ar pasitikite Lietuvos 
teismais?“ rezultatas, jei klausimas b't$ u)duodamas 
ne kartu su kitais de#imt klausim$ i# skirting$ sri&i$, 
pavyzd)iui, ar m!gstate juod%j* #okolad% (omnibuss 
metodas – de#imt skirting$ klausim$ vienoje 
apklausoje),  nuo #iandieninio rezultato kiek skirt$si. 
„Nuomon! apie pasitik!jim% gali b'ti labai greitai 
besikei&ianti, priklausomai nuo informanto nuotaikos 
apklausos dien%: gera nuotaika gali lemti pasitik!jim%, 
bloga – nusivylim%. Vienu i# veiksni$, galin&i$ tur!ti 
*takos nepasitik!jimui, b't$ )iniasklaida, jos turinys, taip 
pat ankstesn!s patirtys, perduodamos pasakojimais 
(neb'tinai atitinkan&iais tikrov()“, – sako Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto prodekan! dr. 
Renata Matkevi&ien!.

„"mogaus studij$ centro“ prezidentas dr. G. 
Chomentauskas mano, kad „tik!tis, jog kokios nors 
kitos strukt'ros paai#kins ar pagerins teism$ sistemos 
*vaizd* ir reputacij%, b't$ naivoka“. Pasak jo, teismai 
patys tur!t$ b'ti suinteresuoti su)inoti gilesnes 
neigiam$ nuostat$ prie)astis ir u)sakyti atitinkamus 
tyrimus.

Situacija n"ra nepakei#iama

R. Juozapavi&ius sako, kad teis!j$ bendruomen! 
turi rimtai pagalvoti apie savo reputacij% ir pagaliau 
i#dr*sti daugiau ir atviriau kalb!tis apie teism$ 
sprendimus ir teis!j$ elges*: „Be tikro dialogo svarbus ir 
labai sunkus teis!j$ darbas bus tik dar sunkesnis“.

Pana#iai m%stantis L. Bielinis sako, kad )iniasklaidoje 
reikt$ rodyti tas teism$ veiklos puses, kurios lieka 
aktualios didesnei visuomen!s daliai, daryti 
da)nesnius ger$ ir profesionali$ teis!j$ pristatymus, 
t. y., anot politologo, tur!t$ b'ti vykdomas rimtas ir 
nuoseklus teism$ veiklos vie#inimas.

"iniasklaidos, vie#osios komunikacijos ir kovos su 
korupcija specialisto R. Juozapavi&iaus nuomone, 
teis! n!ra tikslusis mokslas, tod!l talentingi teisininkai 
tur!t$ mok!ti savo )inias panaudoti problemoms 
i#spr(sti ir besipykstantiems sutaikyti. „Man atrodo, 
kad teis!jams kartais tr'ksta atjautos teismo proceso 

dalyviams bei dr%sos ir k'rybi#kumo pritaikyti 
*statymus taip, kad b't$ geriau visiems. Juk galima 
parodyti i#mon( ir sugeb!ti *tikinti daugiau )moni$ 
i#spr(sti nesutarimus net be teismo?“, – *sitikin(s R. 
Juozapavi&ius.

Jis sako ne)in%s joki$ konkre&i$ ir ap&iuopiam$ 
rodikli$, kurie parodyt$, kaip gerai teismai tarnauja 
)mon!ms: „Visos tos mantijos, grandin!s ant 
kaklo, teism$ pakylos, k!d!s auk#tomis atkalt!mis, 
generalgubernatori#ki teism$ r'mai erzina proceso 
dalyvius ir kelia ne pagarb%, bet pasibjaur!jim%. Tikiu, 
megztin!ti teis!jai prie virtuvini$ stal$ atrodyt$ ma)iau 
„korumpuoti“.

VILMORUS

„Konkretus asmuo negali )inoti vis$ 
aplinkybi$, tad jam tenka tik!ti 

dienra#&iuose skelbiama informacija, 
samprotavimais, kuriais norima sukelti 

emocijas ar stipri% visuomen!s reakcij%.“  

Dr. Gintaras Chomentauskas

„Tikiu, megztin!ti teis!jai prie virtuvini$ stal$ 
atrodyt$ ma)iau „korumpuoti.“  

Rytis Juozapavi&ius

„Tampa beveik tradicija kritikuoti teismus. 
Manau, kad &ia daugiau kryptingo teism$ 

*vaizd)io lau)ymo pasekm! nei reali 
pad!tis.“  

Dr. Lauras Bielinis

¨    Tyrimo laikas: 2012 m. bir)elio 29–liepos 9 d.
¨    Respondent% skai&ius: N = 1004
¨      Tyrimo objektas: 18 met$ ir vyresni Lietuvos gyventojai
¨    Apklausos b'das: interviu respondento namuose

Ar J's pasitikite, ar nepasitikite 
(iomis Lietuvos institucijomis?, %
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TVIRTAIS !INGSNIAIS 
SVEIKO IDEALIZMO LINK
Gintar" )ATKAUSKAIT*
Nacionalin!s teism$ administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialist!

Ruden+ Vilniaus apygardos teismas pasitiko jau su naujuoju teismo pirmininku – 
Vytautu Zelianka. Apie nauj&j+ teismo vadov&, buvus+ Teis"j$ garb"s teismo nar+, 
atsiliepiama, kaip apie (iuolaiki(kai ir racionaliai m&stant+, s&,ining& ir pareiging& 
,mog$, nevengiant+ prisiimti atsakomyb"s u, savo sprendimus ir veiksmus. Kas paskatino 
pretenduoti + Vilniaus apygardos teismo pirmininko post&, TEISMAI.LT paklaus" paties V. 
Zeliankos.

Pirmininke, atsakingos teismo vadovo pareigos 
– nemenkas i(('kis. Kas sunkiausia pirmosiomis 
savait"mis, prad"jus vadovauti Vilniaus apygardos 
teismui? 

Priimti i##'k* sud!tingoje situacijoje (o kas pasakys, 
kad ji nesud!tinga ir kad joje b'ti n!ra i##'kis?) #iandien 
labai svarbu. Tai reikalauja pasverto pasiry)imo ir 
neb'tinai yra avanti'ra. Man labai padeda kolektyvo 
palaikymas, bendramin&i$ buvimas teisme.

Kaip ketinate +kv"pti ir motyvuoti savo kolektyv&? 
Kas Jus pat+ labiausiai motyvuoja darbe?

Viena i# pagrindini$ #iandienos teismo vadovo 
u)duo&i$ yra sugeb!ti nukreipti kartu dirban&ius 
)mones * taip reikalingus poky&ius, *veikti esamas 
nusivylimo nuotaik$ tendencijas. Tam turi b'ti rodomas 
ai#kus geras pavyzdys ir suteikiama motyvacija. 

Mano tikslas – nuo#ird)iai ir efektyviai dirbantis 
kolektyvas. +iam tikslui *gyvendinti reikia palaikyti 
sveiko idealizmo ir optimizmo ugnel(. Gerbti )mones, 
ai#kiai suvokiant, kad jiems tarnauji. O prad!ti visada 
reikia nuo sav(s. Pavyzdys juk u)kre&iamas.

Kokie artimiausi J's$ planai? K& tobulintum"te / 
keistum"te vadovaujamo teismo veikloje?

Kad ir koks Vilniaus apygardos teismas b't$ 
didelis, reik#mingas ir sud!tingas, jis yra vienas i# 
daugelio Lietuvos Respublikos teism$, veikiantis 
pagal standartin* model*, nema)a dalimi nulemt% 

teisin!s ir kult'rin!s aplinkos, o ne vien teismo vadovo 
asmenini$ savybi$. 

Turb't neb't$ gerai, jeigu teism$ veikla b't$ 
organizuojama skirtingai ir jie veikt$ nevienodai. 
Manau, ilgalaik!je perspektyvoje teismo vadovas 
gal!t$ b'ti reik#mingas ne vien ir ne tiek savo 
administracin!mis funkcijomis (tegul ir labai 
reikalingomis), kiek u)sitarnautu autoritetu. O 
autoritetas u)sitarnaujamas, nevengiant asmeni#kai 
priimti sunkiausi$ sprendim$ sud!tingiausiose bylose. 
Dabar teismo pirmininkas turi didel(, tiesiogiai su 
teisingumo vykdymu nesusijusi$ darb$ na#t%.

Tam tikri pasikeitimai teisme yra b'tini ir galimi jau 
#iandien. Atrodo, didel! dalis t$ pasikeitim$ turi *vykti 
teis!j$ ir teismo darbuotoj$ galvose. Kartais, bet 
ne visada, nuorodos * netobul% teisin* reguliavim% 
(taip, jis b'na toli nuo tobulumo) ar nepakankam% 
.nansavim% (taip, jis toli gra)u nepakankamas) 
parodo nesugeb!jim% naudotis turimais instrumentais. 
Kita vertus, gerais instrumentais darbas gali b'ti 
padaromas daug geriau.

Kokiomis priemon"mis si'lytum"te kelti 
visuomen"s pasitik"jim& teismais?

Pasitik!jim% galima pelnyti tik nuosekliai ilg% laik% 
labai gerai atliekamu s%)iningu darbu. Da)nai jis 
nepastebimas, bet kantriai dirbamas b'tinai duoda 
vaisi$.

Irmanto Kuzo nuotr.
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ATRAD" JAUNO TEIS#JO 
S#KM#S FORMUL"
R'ta TRIMAILOVIEN*
Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo teis!jo pad!j!ja

Pasirodo teiginys, kad #iuolaikin!s visuomen!s ateitis – jaunimo rankose, ne i# pir#to lau)tas. Trisde#imtmet! 
Justa Raci't! ir tiek pat #iais metais sulauksiantis Tomas Venckus – jau teis!jai. Ir tik jie gali patvirtinti arba 
paneigti, kad kopti karjeros laiptais gali tik tas, kuris )ino s!km!s formul(, ar kad kai kurie tiesiog yra laim!s 
k'dikiai, ar kad kiekvieno )mogaus likimas – jo paties rankose.

Apie vaikyst!s svajones ir tai, kok* keli% reik!jo 
nueiti, kad tapt$ teis!jais TEISMAI.LT paklaus! Vilniaus 
miesto 1 apylink!s teismo teis!jos ir Vilniaus miesto 3 
apylink!s teismo teis!jo.

Vaikai svajoja kuo grei#iau u,augti. Mergait"s 
svajoja tapti pardav"jomis, mokytojomis, berniukai 
– statyti namus ar vairuoti didelius automobilius. 
Kokios buvo J's$ vaikyst"s svajon"s? 

Justa: Kiekvieno vaiko svajones lemia aplinka, 
kurioje jis auga. Vaikai )ino tas profesijas, kurias jie 
mato, apie kurias jiems pasakoja arba tok* darb% 
dirba #alia j$ nuolat esantys )mon!s. A# augau 
gydytoj$ #eimoje, taigi svajon! sekti t!v$ p!domis ir 

b'ti gydytoja man(s neaplenk!...

Tomas: Vaikyst!je man atrod!, kad yra daugyb! 
*domi$ profesij$, bet sav(s ne*sivaizdavau n! vienos 
i# j$ vaidmenyje. B'damas vaikas labai m!gau 
sportuoti, #okti, )aisti *vairius sporto )aidimus. Tai man 
gerai sek!si, tod!l nuolat sportavau, dalyvaudavau 
*vairiose var)ybose, nor!jau b'ti geras sportininkas.

Abiturientai da,nai bla(kosi, kai kurie tik paskutin! 
akimirk& nusprend,ia, kur stoti. Kada pirm& kart& 
pagalvojote apie teisininko karjer&?

Justa: Vaikyst!je tikriausiai net nepagalvojau 
apie teisinink!s karjer%. Sunku prisiminti, kada tiksliai 

apsisprend)iau savo ateit* susieti su teise. Mokykloje 
man labiausiai patiko ir sek!si humanitariniai mokslai. 
Mokiausi labai gerai, tad kai at!jo laikas rinktis, kur 
studijuoti, nusprend)iau stoti * Vilniaus universitet%. Ilgai 
dvejojau koki% srit* pasirinkti – teis( ar psichologij%... 
Nugal!jo teis!... 

Tomas: Apie teisininko karjer% pirm% kart% 
pagalvojau mokydamasis de#imtoje klas!je. Tada 
ir nusprend)iau, kad baig(s mokykl% stosiu * teis(. 
Prad!jau kryptingai mokytis, daugiau d!mesio 
skirdamas stoti reikiamiems dalykams.

Ar pateisino l'kes#ius teis"s studijos universitete?

Tomas: Teis!s studijos universitete buvo *domios, 
plataus spektro. Jos i#ugd! savaranki#kum%, 
atsakingum%, pad!jo suformuoti teisin* m%stym%. 
Mane labiausiai domino komercin!s teis!s 
specializacija, tod!l j% ir pasirinkau. 

Justa: D!stytojai puikiai i#man! d!stomus dalykus, 
tod!l studijuotos disciplinos buvo *domios, tiesa,  kai 
kurios – nelengvos, bet naudingos. Universitetas 
pradeda formuoti ir ugdyti student$, kaip teisinink$, 
asmenybes.

Po studij$ pasirinkote teism&. Ar sunkus kelias iki 
teis"jo priesaikos?

Justa: Su teismo darbo speci.ka susid'riau dar 

studij$ metais – Vilniaus apygardos teisme atlikau 
praktik%. Kaip tik tais metais, kai baigiau studijas Vilniaus 
universiteto Teis!s fakultete, Lietuvos teismuose buvo 
*steigta nauja pareigyb! – teis!jo pad!j!jas. Nutariau 
pasitikrinti savo )inias ir dalyvauti konkurse. Norin&i$ 
dirbti teis!j$ pad!j!jais tikrai netr'ko – pirmuosiuose 
konkursuose * vien% viet% pretenduodavo de#imtys. 
Laim!jusi konkurs%, prad!jau dirbti Vilniaus miesto 
3 apylink!s teisme teis!jo pad!j!ja, o po penkeri$ 
met$ tapau teismo pirmininko patar!ja. 2010 metais 
i#laikiau pretendent$ * teis!jus egzamin%, toliau buvau 
kvie&iama * Pretendent$ * teis!jus atrankos komisijos 
pos!d)ius, o 2011 met$ gruod*, prie# pat #v. Kal!das, 
buvau paskirta Vilniaus miesto 1 apylink!s teismo 
teis!ja. Manau, kad kelias iki teis!jo priesaikos i# ties$ 
nelengvas. Kandidatams * teis!jus taikomi grie)ti 
profesiniai reikalavimai. Kad #iuos *g'd)ius *gytum, 
reikia nuolat tobul!ti, mokytis, b'ti aktyviam siekiant 
u)sibr!)t$ tiksl$. 

Tomas: Paskutiniuose studij$ kursuose teko dirbti 
ir atlikti praktik% advokat$ kontoroje, draudimo 
bendrov!je. Taip susipa)inau su #i$ sri&i$ teisinio darbo 
bruo)ais, dalyvavau ne viename teismo pos!dyje ir 
pajutau, kad man imponuoja teis!jo darbas. Baig(s 
teis!s studijas universitete, prad!jau dirbti teis!jo 
pad!j!ju, i# arti pama&iau teis!jo darb%. Dirbdamas 
teis!jo pad!j!ju Lietuvos Auk#&iausiajame Teisme, 
galutinai supratau, kad nor!&iau profesin( ateit* sieti 
su teis!jo darbu. D!l to prad!jau nuosekliai rengtis 
pretendent$ * teis!jus egzaminui. Sulauk(s reikiamo 

Irmanto Kuzo nuotr.
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teisinio darbo sta)o, padaviau pra#ym% laikyti 
nurodyt% egzamin%.

)iandien teismai vertinami kriti(kai. Ar toks 
visuomen"s po,i'ris + teismus neg&sdino? 

Justa: Manau, kad visi teis!jai d!l vie#ojoje erdv!je 
nuolat griaudin&ios kritikos, pagr*st$ ar i# pir#to lau)t$ 
kaltinim$ skaud)iai i#gyvena. Da)nai priekai#tai yra 
nepagr*sti, tod!l )mon!s tur!t$ b'ti aktyvesni ir 
pasinaudoti teism$ sudarytomis galimyb!mis i#samiau 
susipa)inti su teismo darbu. Nuo#ird)iai viliuosi, kad 
visuomen!s po)i'ris * teismus pasikeis ir ateityje 
pagarba teismui tik did!s.

Tomas: Pasirenkant teis!jo profesij%, visuomen!s 
po)i'ris * teismus *takos netur!jo. Dirbant teis!jo 
pad!j!ju ir i# arti matant teis!j$ bei teismo darb%, 
#iek tiek keistokas ir gluminantis pasirod! negatyvios 
kritikos persmelktas visuomen!s po)i'ris * teismus. 
Ypa& nuostab% k!l! tai, kad labiausiai neigiamai 
prie# teismus nusiteik( tie visuomen!s nariai, kurie n!ra 
tiesiogiai susid'r( su teismais ir net n!ra buv( teisme. 

Kod"l pasirinkote teis"jo, o ne advokato, prokuroro 
ar (iaip teisininko profesij&?

Justa: Dar studijuodama Vilniaus universitete 
pasirinkau darbo teis!s specializacij%. Atlikdama 
praktik% teisme, steb!dama teismo pos!d)ius bei 
proceso dalyvius, o v!liau jau ir dirbdama teis!jo 
pad!j!ja, supratau, kad man ar&iau #irdies ne 
prokuroro ar advokato, o teis!jo darbas. Galima 
sakyti, kad prokuroro ar advokato darbas yra i# dalies 
vienpusi#kas: kaltinti arba ginti. O teis!jas – i#klauso 
abi kon/iktuojan&ias puses, i#nagrin!ja ir *sigilina * visas 
bylos aplinkybes, pasveria *rodymus ir tuomet priima 
sprendim%.

Tomas: Mane teis!jo darbas taip pat patrauk! savo 
atsakingumu, nes teismas, tik i#klaus(s abiej$ proceso 
#ali$ argumentus, i#analizav(s visas aplinkybes, priima 
sprendim%.

Kaip manote, kokios savyb"s teis"jui yra svarbios?

Tomas: Mano nuomone, teis!jas turi b'ti 
nepriklausoma, savaranki#ka, atsakinga sau, darb#ti, 
disciplinuota ir )mones gerbianti asmenyb!.

Justa: Kaip jau min!jau, teis!jams taikomi grie)ti 
profesiniai reikalavimai. Svarbi ne tik teisinio darbo 
patirtis, bet b'tina ir nepriekai#tinga reputacija. Taigi 

greta dalykini$ savybi$ – tinkamos asmenin!s savyb!s. 
Teis!jas turi b'ti darb#tus, supratingas, atjau&iantis, 
principingas, s%)iningas, atsakingas.  

Pirmosios kaip teis"jo darbo dienos teisme.

Tomas: Pirmosios kaip teis!jo darbo dienos teisme 
nebuvo ka)kuo itin stebinan&ios ar ne*prastos. Prie# 
tapdamas teis!ju, dirbau teis!jo pad!j!ju, tod!l 
teis!jo darbas buvo gerai pa)*stamas. Kaip nauj% 
potyr* gal!&iau i#skirti tai, kad teis!jas byl% mato 
„gyvai“, ypa& kai ji nagrin!jama )odinio proceso 
tvarka.

Ar sunku savaranki(kai priimti sprendim&? 

Tomas: Savaranki#kai priimti sprendim% n!ra 
sunku, bet, meluo&iau, jeigu saky&iau, kad lengva 
priimti sprendim% apskritai. Ta&iau *domiausia teis!jo 
darbo dalis ir yra sprendimo pri!mimas. Kuo labiau 
koordinuotas ir darnus kit$ teismo darbuotoj$ darbas, 
tuo palankesn!s s%lygos teis!jui vykdyti pagrindin( 
jo funkcij% – priimti sprendimus ir vykdyti teisingum% 
pla&i%ja prasme.

Ar teis"jo darbas pakeit" J's$ gyvenim&?
 
Tomas: Negal!&iau pasakyti, kad teis!jo darbas 

esmingai pakeit! mano gyvenim%. Mano gyvenim% 
pakeit! – teis! apskritai.

Justa: -takos turi ne pats teis!jo darbas ar jo 
atliekamos funkcijos, o itin dideli darbo kr'viai. Tod!l 
da)nai tenka dirbti po darbo ar savaitgal*. Lieka 
ma)iau laiko sau, #eimai, draugams.

Ko palink"tum"te ambicingiems jaunuoliams, 
kurie svajoja b'ti teis"jais? Kokia ji – jauno teis"jo 
s"km"s formul"?

Justa: Prie# pradedant siekti teis!jo karjeros b't$ 
itin naudinga padirbti teisme, *sigilinti * teis!jo darbo 
speci.k%, pajausti teismo puls%. Na, o tuomet ir 
apsispr(sti bus lengviau – sieti savo ateit* su teis!jo 
darbu ar rinktis kit% keli%. Manau, kad svarbiausia, 
b'ti psichologi#kai pasiruo#usiam, )inoti, kad laukia 
sunkus ir itin atsakingas darbas.

Tomas: Tikriausiai jauno teis!jo s!km!s formul! – tai 
nuolat keliami sau tikslai, j$ *gyvendinimo u)duo&i$ 
susidarymas ir grie)tas, bei kryptingas siekimas bei 
nuolatinis profesini$ *g'd)i$ tobulinimas.

Justa Raci't$:
2004 m. Vilniaus universitete *gijo Teis!s magistro 

kvali.kacin* laipsn*
2004 09–2010 04 Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo 

teis!jo pad!j!ja
2010 04–2011 12 Vilniaus miesto  3 apylink!s teismo 

pirmininko patar!ja
2011 12–iki #iol Vilniaus miesto 1 apylink!s teismo 

teis!ja

Tomas Venckus:
2005 m. Vilniaus universitete *gijo Teis!s magistro 

kvali.kacin* laipsn*
2003 10–2005 11 UAB „B'sto paskol$ draudimas“ 

teisininkas
2005 11–2011 12 Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo 

teis!jo pad!j!jas
2011 12–iki #iol Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo 

teis!jas

TEISM( BENDRADARBIAVIMO 
!INGSNIS NEMOKUMO BYLOSE?
Doc. dr. Rimvydas NORKUS
Lietuvos apeliacinio teismo teis!jas

Nemokumo bylos, kuriose susiduriama su tarptautinio pob'd)io elementu, meta vis didesn* i##'k* Lietuvos 
teis!jams. Tarptautinis elementas tokiose bylose da)niausiai pasirei#kia tuo, kad nemokaus skolininko turtas ir 
(arba) kreditoriai yra daugiau nei vienos valstyb!s teritorijoje. 

Kartais #i$ po)ymi$, i#keliant nemokumo byl%, 
nustatyti ne*manoma (pvz., i#keliant byl% neai#ku, 
kur yra kreditoriai), ta&iau tai nerei#kia, kad galima 
ignoruoti v!liau paai#k!jusius tarptautinio nemokumo 
po)ymius ir neatsi)velgti * specialias toki$ byl$ 
sprendimo taisykles. 

Nemokumo klausimus apibr",ia reglamentas

Europos S%jungoje tarptautinio nemokumo 
klausimus reglamentuoja 2000 m. gegu)!s 29 
d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 d!l 
bankroto byl$ (toliau – Reglamentas). Priimant 
Reglament% nebuvo siekiama sukurti viening$ 

nemokumo proced'r$ visoms valstyb!ms nar!ms. 
Reglamento preambul!s 11 punkte pripa)*stama, 
kad, esant dideliems  materialin!s teis!s  skirtumams, 
sukurti vienod% byl$ proces% visoje Bendrijoje1 
yra neprakti#ka. Tod!l Reglamentas daugiausia 
nustato ne materialin!s teis!s, o kolizines normas. Jis 
apibr!)ia, kurios valstyb!s teis! taikoma prad!toms 
nemokumo proced'roms. Pagal bendr% taisykl(, 
nustatyt% Reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, bankroto  
byloms ir j$ pasekm!ms  taikoma valstyb!s nar!s, 
kurios teritorijoje i#kelta bankroto byla, teis! (lot. lex 
fori concursus). I#imtys i# #ios taisykl!s yra nustatytos 
Reglamento 5–15 straipsniuose. Be taikytin% teis( 
nustatan&i$ norm$, reglamentas apibr!)ia valstybi$ 

1  2009 m. gruod)io 1 d. *sigaliojus Lisabonos sutar&iai, Bendrij$ nebeliko, pati Europos S%junga tapo juridiniu asmeniu ir 
*gavo teisin* subjekti#kum%, tod!l terminai „Bendrija” ir „Bendrijos teis!” gali b'ti vartojami tik istorine prasme ir cituojant 
teis!s aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties *sigaliojimo.

Irmanto Kuzo nuotr.
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nari$ teism$ jurisdikcij%. Apibr!)iama, kas laikytina 
pagrindine ir kas #alutine nemokumo byla, bei 
nustatoma, kurios valstyb!s teismas kompetentingas 
#ias bylas i#kelti. Reglamentas nustato tik valstybi$ 
nari$ tarptautin( jurisdikcij% ir nereglamentuoja 
nacionalinio teismingumo klausim$. Kuris konkretus 
valstyb!s nar!s teismas kompetentingas nagrin!ti 
bankroto byl%, jei byla priskirtina #ios valstyb!s 
teism$ jurisdikcijai, nustato kiekvienos valstyb!s 
nacionalin! teis!. Reglamente taip pat aptariami 
vienoje valstyb!je nar!je priimt$ teism$ sprendim$ 
pripa)inimo ir vykdymo kitoje valstyb!je nar!je 
klausimai. Galiausiai, kadangi to paties skolininko 
at)vilgiu skirtingose valstyb!se nar!se gali b'ti 
nagrin!jama daugiau nei viena nemokumo byla, 
Reglamentas nustato toki$ byl$ koordinavimo taisykles 
ir tose bylose paskirt$ likvidatori$ bendradarbiavimo 
mechanizm%. 

Reik(mingi sprendimai Lietuvos teismuose

Vien #iais metais Lietuvos teismai pri!m! kelet% 
reik#ming$ procesini$ sprendim$, kuriuose ai#kino 
ir taik! Reglamento nuostatas. +tai Lietuvos 
Auk#&iausiasis Teismas 2012 m. baland)io 4 d. nutartyje 
patvirtino ankstesn( Lietuvos apeliacinio teismo 
praktik% ir pasisak! d!l vienoje valstyb!je nar!je 
prad!t$ nemokumo proced'r$ bei j$ sukeliam$ 
pasekmi$ automatinio pripa)inimo kitoje valstyb!je 
nar!je, nepaisant to, kad pripa)*stan&ioje valstyb!je 
skolininko at)vilgiu (konkre&iu atveju – Lietuvos .zinio 
asmens at)vilgiu) nemokumo proced'ros negal!t$ 
b'ti prad!tos2. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 
m. gegu)!s  7 d. nutartyje nagrin!jo klausimus, kok* 
poveik* kitoje valstyb!je nar!je prad!tos nemokumo 
proced'ros turi Lietuvos kreditoriaus daiktin!ms 
teis!ms (konkre&iu atveju – banko naudai nustatytai 
hipotekai) * skolininkui priklausant* ir Lietuvos teritorijoje 
esant* nekilnojam%j* turt%.3  Itin reik#minga tai, kad 
Europos S%jungos Teisingumo Teismas, nagrin!damas 
Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kreipim%si, tur!jo 
galimyb( i#samiai pasisakyti d!l santykio tarp Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 d!l bankroto byl$ ir 
kito instrumento, skirto teisiniam bendradarbiavimui 
civilin!se bylose – 2000 m. gruod)io 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 44/2001 d!l jurisdikcijos ir teismo 
sprendim$ civilin!se ir komercin!se bylose pripa)inimo 
ir vykdymo (Briuselis I).4

Reglamento kryptys dar i(sipl"s

Visgi, dar Lietuvos teism$ i#samiai nepa)intas 
Reglamentas artimiausiu metu bus reformuojamas. 
Pagrindin!s Reglamento reformos kryptys yra #ios: 
pirmiausia, si'loma i#pl!sti Reglamento taikymo srit*, 
kad jis apimt$ ne tik bylas, kai skolininkas jau yra 

nemokus, bet ir *vairias skolininko, dar nepasiekusio 
nemokumo stadijos, gelb!jimo proced'ras, kuriose 
buv( *mon!s valdymo organai neb't$ nu#alinami 
nuo *mon!s valdymo. Tuo b't$ siekiama tokioms 
proced'roms suteikti tok* pat* automatin* pripa)inim% 
visoje Europos S%jungoje, koks #iuo metu yra 
nustatytas nemokumo proced'roms. Antra, si'loma 
reglamentuoti nemokumo proced'r$, prad!t$ u) ES 
rib$, pripa)inimo klausimus, nes #iuo metu Reglamentas 
taikomas tik toms situacijoms, kai nemokumo byla 
i#keliama ES valstyb!s nar!s teisme. Tre&ia, siekiama 
sukurti specialias nemokumo byl$ koordinavimo 
taisykles, skirtas susijusi$ juridini$ asmen$ nemokumo 
problemoms spr(sti (pvz., bankrutuojant keliems tam 
pa&iam konsorciumui priklausantiems juridiniams 
asmenims). +iuo metu Reglamentas kiekvien% juridin* 
asmen* traktuoja kaip atskir% vienet% ir nenumato nei 
esmin!s susijusi$ juridini$ asmen$ skol$ konsolidacijos 
(pvz., vieno juridinio asmens skolas perkeliant kitam 
juridiniam asmeniui), nei proced'rinio toki$ juridini$ 
asmen$ nemokumo byl$ koordinavimo (pvz., derinant 
turto pardavimo veiksmus). Ketvirta, si'loma sukurti 
ES nemokumo registr%, kuriame b't$ i#vardytos visos 
tarpvalstybiniu mastu prad!tos nemokumo bylos, o 
tai tur!t$ palengvinti kreditori$ teisi$ *gyvendinim%. 
Penkta, siekiama tam tikru m%stu harmonizuoti 
nacionalines nemokumo byl$ nagrin!jimo taisykles, 
siekiant pa#alinti #iuo metu egzistuojan&ius esminius 
toki$ byl$ nagrin!jimo skirtumus ES valstyb!se 
nar!se (pvz., nustatant tam tikras nemokumo byl$ 
i#k!limo s%lygas, kreditori$ reikalavim$ parei#kimo 
mechanizm%, skolininko sudaryt$ sandori$ 
negaliojimo s%lygas ir pan.). 

Teis"j$ bendradarbiavimas tarptautiniu lygmeniu

Vienas esmini$ si'lom$ teismams aktuali$ pakeitim$ 
– privalomas teism$ ir teis!j$ bendradarbiavimas 
su kit$ valstybi$ teis!jais nagrin!jant nemokumo 
bylas. +iuo metu Reglamentas *tvirtina tik privalom% 
likvidatori$ bendradarbiavimo ir informacijos teikimo 
mechanizm% (Reglamento 31 straipsnis), kur* siekiama 
i#pl!sti ir padaryti privalomu taip pat ir teis!jams. 
Kokiais atvejais gali i#kilti tokio bendradarbiavimo 
poreikis? Akivaizdu, kad b't$ k% koordinuoti ir d!l 
ko bendradarbiauti, reikia bent dviej$ susijusi$ 
nemokumo byl$. Tokios nemokumo bylos gali b'ti 
nagrin!jamos to paties skolininko at)vilgiu, kai 
valstyb!je, kurioje yra skolininko pagrindini$ turtini$ 
interes$ vieta, skolininkui i#keliama pagrindin! 
nemokumo byla (Reglamento 3 straipsnio 1 dalis), 
o kitoje valstyb!je, kurioje tam pa&iam skolininkui 
priklauso *mon!5, skolininkui i#keliama teritorin! 
(#alutin!) nemokumo byla (Reglamento 3 straipsnio 
2 dalis). Koordinavimo ir bendradarbiavimo poreikis 
gali i#kilti ir tada, kai skirting$ valstybi$ teismuose 

yra nagrin!jamos atskir$ juridini$ asmen$, ta&iau 
priklausan&i$ tai pa&iai *moni$ grupei, nemokumo 
bylos. Abiem atvejais bendradarbiavimas gali 
apimti *vairias klausim$ grupes. Pavyzd)iui, siekiant 
palengvinti toki$ nemokumo byl$ nagrin!jim%, gali 
b'ti tikslinga likvidatoriumi abiejose bylose paskirti t% 
pat* asmen*, tod!l *manomas teis!j$ pasitarimas d!l 
likvidatoriaus kandidat'ros. Bendradarbiavimas gali 
b'ti ypa& aktualus, kai yra siekiama restrukt'rizuoti 
susijusius juridinius asmenis, paprastai tam, kad 
i#saugoti vis% versl%, o ne vien jo dal*. Tokiu 
atveju bendradarbiavimas gali b'ti nukreiptas * 
restrukt'rizavimo plan$ koordinavim% ir bendr% j$ 
tvirtinim% skirting$ valstybi$ teismuose. Galiausiai, net 
ir likviduojant skolinink$ turt%, gali tekti koordinuoti turto 
pardavimo proced'ras, siekiant padidinti gaunam% 
naud% ir apsaugoti kreditori$ reikalavimus (pvz., kai 
dalis susijusio turto priklauso vienai *monei, o kita dalis 
priklauso kitai *monei). 

Nekyla abejoni$, kad teism$ bendradarbiavimas 
ir keitimasis informacija su kit$ valstybi$ teis!jais 
apie konkre&i% nagrin!jam% byl% yra jautrus 
ir kontraversi#kas klausimas. Teis!jus saisto 
nepriklausomumo reikalavimas, kurio esm! yra ta, 
kad niekas negali ki#tis * teisingumo vykdym% ir daryti 
teis!jo priimamiems sprendimams nei tiesioginio, 
nei netiesioginio poveikio. Be to, teis!jai *pareigoti 
laikytis nacionalini$ proceso teis!s nuostat$, kurios 
ne visada palankios tokiam bendradarbiavimui. D!l 
#ios prie)asties bendradarbiavimas su kit$ valstybi$ 
teis!jais taip pat netur!t$ reik#ti bendro sprendimo 
pri!mimo, o grei&iau susipa)inim% su kitos ES valstyb!s 
teisme nagrin!jama situacija ir proting% atsi)velgim% * 
t% situacij% priimant sprendim% savo byloje. 

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje, skirtoje 
pateikti rekomendacijas Komisijai d!l tolesn!s 
nemokumo teis!s raidos si'lo, kad vykdant 
Reglamento reform% jame b't$ „nustatytos 
taisykl!s, skirtos palengvinti ir skatinti teism$ *vairi$ 
form$ bendradarbiavim% siekiant koordinuoti 
nemokumo bylos nagrin!jim% ir nustatyti s%lygas 
ir apsaugas, kurios tur!t$ b'ti taikomos #i$ form$ 
bendradarbiavimui.“ Bendradarbiavimas tur!t$ be 
kita ko, apimti: informacijos perdavim% tarp teism$ bet 
kuriuo b'du; skolininko turto ir reikal$ administravimo 
ir prie)i'ros koordinavim%; su bylos nagrin!jimo 
koordinavimu susijusi$ nemokumo susitarim$ s%lyg$ 

aptarim%, tvirtinim% ir *gyvendinim%; teismo pos!d)i$ 
koordinavim%6.

-gyvendinimo problematika

Klausim$ kyla d!l praktinio bendradarbiavimo 
*gyvendinimo: kokia forma, kuria kalba ir kokiomis 
technin!mis priemon!mis toks bendradarbiavimas 
tur!t$ vykti? Neabejotina, kad tiesioginis teis!j$ 
bendravimas be tarpinink$ b't$ pats efektyviausias 
b'das tikslui pasiekti. Ta&iau su tuo susij(s poreikis, 
kad bylos #alims b't$ sudarytos s%lygos susipa)inti 
su tokio bendradarbiavimo rezultatais ir i#sakyti d!l 
jo savo nuomon(. D!l #ios prie)asties galima manyti, 
kad )odinio bendradarbiavimo eiga tur!t$ b'ti 
.ksuojama protokoluose, kurie tapt$ nagrin!jamos 
bylos dalimi. Galimas ir ra#ytinis bendradarbiavimas 
(pvz., el. pa#tu), kuris patrauklus tuo, kad n!ra toks 
spontani#kas ir, be to, i#saugomas jo turinys. 

Kalbinis barjeras gali lemti poreik* * 
bendradarbiavimo proces% *traukti vert!jus. Netgi jei 
abiej$ valstybi$ teis!jai gali bendrauti viena kalba, 
kiekvienos valstyb!s teisin!s terminijos speci.ka ir rizika 
netinkamai suvokti kitos valstyb!s teisme sprend)iamo 
klausimo esm( reikalauja tokiam procesui tinkamai 
pasiruo#ti. Galiausiai, b'tinas atitinkamas technologinis 
pasirengimas, kad bendradarbiavimas gal!t$ vykti 
minimaliomis ekonomin!mis s%naudomis (pvz., 
panaudojant vaizdo konferencijas) ir nereikalaujant 
.zini$ susitikim$. 

Poreikis gilintis + tarptautin+ nemokumo byl$ 
proces& augs

Taigi nekyla abejoni$, kad nemokumo bylos yra dar 
viena teis!s sritis, kurioje poreikis gilintis * tarptautinio 
pob'd)io proceso ir materialin!s teis!s klausimus tik 
did!s. Kadangi verslas tampa vis globalesnis, teism$ 
sprend)iam$ klausim$ ratas taip pat vis da)niau 
per)engia vienos valstyb!s sienas. Lietuvos teis!jai 
yra Europos ir globalios erdv!s teis!jai, tod!l b'tini 
teis!j$ mokymai, keitimasis patirtimi, siekiant b'ti 
tinkamai pasirengusiems priimti tokio pob'd)io 
i##'kius. Teis!j$ bendradarbiavimas taip pat didint$ 
tarpusavio pasitik!jim% ir prisid!t$ prie bendros 
Europos teisingumo erdv!s suk'rimo. 

6  2011 m. lapkri&io 15 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai d!l nemokumo byl$ remiantis ES 
*moni$ teis!s nuostatomis (2011/2006(INI)).

2  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo Civilini$ byl$ skyriaus 2012 m. baland)io 4 d. nutartis civilin!je byloje Nr. 3K-3-151/2012.
3  Lietuvos apeliacinio teismo Civilini$ byl$ skyriaus 2012 m. gegu)!s  7 d. nutartis civilin!je byloje Nr. 2T-25/2012. 
4  Europos S%jungos Teisingumo Teismo 2012 m. baland)io 19 d. sprendimas byloje F-Tex (C-213/10).
5  -mon! apibr!)iama kaip veiklos vieta, kur skolininkas vykdo nuolatin( 'kin( veikl% naudodamas )moni$ ir daiktinius 
resursus (Reglamento 2 straipsnio h punktas). 
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NU!UDYMAS AR NEATSARGUS 
GYVYB"S AT"MIMAS?
Ginas AUGUSTINAITIS
Mykolo Romerio universiteto IV kurso studentas 

Nors )mogaus gyvyb! ir sveikata postuluojamos kaip svarbiausios visuomen!s vertyb!s ir Baud)iamajame 
*statyme baud)iamoji atsakomyb! u) kito individo gyvyb!s at!mim% nustatyta nepaisant asmens kalt!s 
formos, akivaizdu, kad negalima tapatinti ir vienodai traktuoti asmen$, kitam )mogui ty&ia at!musi$ gyvyb(, 
ir asmen$, tai padariusi$ elgiantis neatsargiai. 

Baud)iamojo kodekso1 (toliau – BK) specialiojoje 
dalyje skiriamos dvi nusikalstamos veikos – nu)udymas 
(BK 129 str.) ir neatsargus gyvyb!s at!mimas (BK 132 
str.). Ta&iau praktika rodo, kad atribojant #ias dvi 
nusikalstamas veikas kyla sunkum$. Praktikoje pasitaiko 
atvej$, kai kaltininkas veik% padaro nenaudodamas 
kit$ daikt$, tik savo paties k'no j!g%. Ta&iau *ranki$ 
ar priemoni$, darant neteis!t% poveik* )mogaus 
k'no anatominiam vientisumui ar jo .ziologiniams 
procesams, panaudojimas savaime dar nerei#kia, 
kad )mogus b'tinai mirs2. Lygiai taip pat, kaip sm'gio 
sudavimas ranka ar koja, kita k'no vieta, naudojantis 

tik savo .zine j!ga, nerei#kia, kad asmuo, gav(s t% 
sm'g* nemirs, o bus tik su)alotas.3 Fizinis poveikis kito 
)mogaus k'nui ar ypa& jautrioms jo sritims gali baigtis 
*vairiai: galimas menkas su)eidimas, nubrozdinimas, 
trumpalaikis .zinis skausmas, ta&iau kirtis ranka ar koja 
(kita k'no dalimi) taip pat gali sukelti ir negr*)tam$ 
)mogaus k'no su)alojim$ ar jo funkcij$ sutrikim$, 
kurie gali baigtis mirtimi (pvz.: nuo sm'gio * galv% gali 
*vykti rotacinis galvos smegen$ judesys, d!l kurio gali 
i#sivystyti aneurizma4; sm'gis * pilvo srit*, kr'tin!s l%st%, 
nugar% gali s%lygoti vidaus organ$ ir audini$ ply#imus, 
sukelti vidin* kraujavim% ir kt.).

Nu,udymo ir neatsargaus gyvyb"s at"mimo 
atribojimas

Kad asmuo b't$ traukiamas baud)iamojon 
atsakomyb!n, jo padaryta veika turi atitikti tam 
tikro BK straipsnio objektyviuosius ir subjektyviuosius 
po)ymius. Kadangi baud)iamosios teis!s teorija 
pripa)*sta objektyvi$j$ ir subjektyvi$j$ nusikalstamos 
veikos po)ymi$ paritet%, norint tinkamai kvali.kuoti 
veik%, jau min!toje situacijoje nepakanka vien tik 
nustatyti padarinius ()mogaus mirt*). Siekiant veik% 
kvali.kuoti kaip nu)udym% ar neatsarg$ gyvyb!s 
at!mim%, reikia analizuoti asmens psichin* santyk* su 
veikos pavojingumo suvokimu, *statyme nustatyt$ 
padarini$ numatymu ir j$ kilimu. Privalu analizuoti 
veik$, nustatyt$ BK 129 str. ir BK 132 str., kalt!s turinio 
skirtumus. 

Gyvyb"s at"mimas sm'giuojant + gyvybi(kai 
svarbius organus

Gyvyb!s at!mimas neb'tinai yra tik ginklo 
(#aunamojo ar ne#aunamojo) ar )mogaus k'nui 
)aloti pritaikyt$ daikt$ panaudojimo pasekm!. 
Teism$ praktikoje yra nema)ai byl$, kai gyvyb! kitam 
)mogui atimama panaudojant tik savo paties k'no 
j!g%. Kaip nurodo profesorius V. Piesliakas, gyvyb( i# 
principo galima atimti ir suduodant vien% sm'g* ranka 
* galvos (da)niausiai veido) srit*. To padariniai gali b'ti 
nenusp!jami: nuo ne)ymaus sveikatos sutrikdymo iki 
asmens mirties.5

Teism$ praktikos analiz! leid)ia teigti, kad 
pana#'s gyvyb!s at!mimo atvejai (kai tiesiogin! 
mirties prie)astis yra sm'gis * galvos srit*) paprastai 
kvali.kuojami dvejopai: kaip neatsargaus gyvyb!s 
at!mimo ir sveikatos sutrikdymo idealioji sutaptis 
pagal BK 132 str. ir BK 135 ar 138 straipsnius6 arba kaip 
ty&inis nu)udymas pagal BK 129 str.7 Verta pamin!ti 
ir tai, kad dominuoja veik$ kvali.kavimas pagal BK 
129 str., t. y. did)ioji dalis atvej$, kai gyvyb! atimama 
sudavus vien% sm'g* * gyvybi#kai svarbius organus 
(pavyzd)iui, galv%), kvali.kuojami pagal nurodyt% 
straipsn*, konstatavus netiesiogin( ty&i%. 

Kyla klausimas, ar visais atvejais teismai, toki% veik% 
kvali.kuodami kaip nu)udym%, teisingai i#siai#kina 
subjektyvius nusikalstamos veikos po)ymius, tiksliau, ar 
teisingai atskleid)iamas kalt!s turinys?

Did)iausi% *tak% teism$ praktikai, kvali.kuojant 
gyvyb!s at!mim%, sudavus vien% sm'g* * gyvybi#kai 
svarbius organus, kaip neatsargaus gyvyb!s 
at!mimo ir sveikatos sutrikdymo sutapt*, padar! 2007 
m. gegu)!s 8 d. i#nagrin!ta LAT kasacin! byla Nr. 2K-
354/2007. Joje !iauli" apygardos teismo Baud#iam"j" 

byl" skyriaus teis$j" kolegijos 2006 m. liepos 20 d. 
nuosprend#iu %. %. nuteistas pagal BK 129 straipsnio 1 
dal& laisv$s at$mimu a'tuoneriems metams u# tai, kad, 
koja i'lau#(s buto duris ir &sibrov(s & but), ty*ia sudav$ 
ranka vien) sm+g& P. P. & kair&j& skruost) ir sukdamas 
rank) padar$ P. P. 'iuos su#alojimus: kraujosruv) kairio 
skruosto poodyje ir mink'tuosiuose audiniuose, traumin& 
kraujo i'siliejim) po kietuoju galvos smegen" dangalu 
vir' kairiojo pusrutulio, poodines kraujosruvas kairiame 
#aste ir kair$je pla'takoje. Nuo tiesioginio sm+gio & P. P. 
kair&j& skruost) &vykus rotaciniam galvos judesiui ir d$l to 
i'siliejus kraujui po kietuoju galvos smegen" dangalu 
vir' kairiojo pusrutulio, &vyko komplikacija – galvos 
smegen" suspaudimas ir pabrinkimas, d$l kurio P. P. 
mir$, t. y. P. P nu#udytas ty*ia.

Lietuvos apeliacinio teismo Baud#iam"j" byl" 
skyriaus teis$j" kolegija 2006 m. gruod#io 8 d. 
nutartimi nuteistojo %. %. apeliacin& skund) atmet$. 
Nesutikdamas su teism" sprendimais, nuteistasis 
kasaciniu skundu pra'$ perkvali,kuoti jo veik) i' 
BK 129 straipsnio 1 dalies & BK 140 straipsnio 1 dal&. 
Lietuvos Auk'*iausiojo Teismo (LAT) teis$j" kolegija, 
i' dalies tenkindama kasatoriaus skund), pakeit$ 
!iauli" apygardos teismo Baud#iam"j" byl" skyriaus 
teis$j" kolegijos 2006 m. liepos 20 d. nuosprend& ir 
Lietuvos apeliacinio teismo Baud#iam"j" byl" skyriaus 
teis$j" kolegijos 2006 m. gruod#io 8 d. nutart& ir %. %. 
nusikalstam) veik) perkvali,kavo i' BK 129 straipsnio 
1 dalies & BK 135 straipsnio 1 dal& ir BK 132 straipsnio 1 
dal&.8

+ioje byloje vis$ instancij$ teismai, remdamiesi 
teismo ekspertiz!s i#vadomis, padar! pagr*st% i#vad%, 
kad ". ". sm'gis * P. P. veido srit* buvo pastarosios 
mirties prie)astis, t. y. kaltininko veika buvo b'tinoji 
padarini$ kilimo s%lyga. Ta&iau, kaip pa)ym!jo LAT, 
sprend)iant klausim% d!l kaltininko baud)iamosios 
atsakomyb!s klausimo, lemiam% reik#m( turi 
prie)astinio ry#io pob'dis. Baud)iamoji atsakomyb! 
pagal BK 129 straipsn* asmeniui galima tik tuo 
atveju, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir kilusi$ 
padarini$ yra b'tinasis prie)astinis ry#is (kalbant apie 
vidinius rei#kini$ ry#io d!sningumus, tikslingiau b't$ 
naudoti adekvatumo s%vok% – aut. past.). B'tinojo 
(adekvataus) prie)astinio ry#io savyb! yra ta, kad i# 
jo i#plaukiantys padariniai yra d!sningi. Ta&iau, kaip 
rodo gyvenimi#kas patyrimas, paprastai vieno sm'gio 
ranka sudavimas * veido srit* suaugusiam normalaus 
i#sivystymo )mogui gyvyb!s praradimo nesukelia. Toks 
sm'gio ranka * skruost% sudavimas paprastai sukelia 
skirtingo laipsnio sveikatos sutrikdymus. Kadangi 
gyvyb!s at!mimas n!ra d!sningas vieno sm'gio * 
veid% padarinys, kaltininkas paprastai nesuvokia, 
kad tokia veika pavojinga kito )mogaus gyvybei ir 
nenumato toki$ padarini$ kaip gyvyb!s at!mimas. 

1  Valstyb!s )inios, 2000, Nr. VIII-1968.
2  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr.2K-49/2012 (D. V. ty&ia sudav! R. A. golfo lazda ne ma)iau kaip keturis 
kartus * galvos srit*<...>, taip nukent!jusiajam sunkiai sutrikd! sveikat%.)
3  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2K-P-247/2009 (G. V. tarpusavio kon/ikto metu supyk(s d!l L. E. girtumo 
ty&ia sudav! jai sm'g* * kair( ak*. <...>L. E. ligonin!je mir!.) 

4  Nenormalus kraujagysl!s dalies i#sipl!timas vadinamas aneurizma. Did)iausias pavojus, susij(s su aneurizmomis yra tai, 
kad jos gali ply#ti. Ply#us aneurizmai, pasekm!s neretai b'na sunkios, kartais mirtinos.
5  Piesliakas V. K% galima vadinti )udiku? Justitia. 2010. Nr. 1 (73). p. 16
6  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2K-354/2007; Lietuvos apeliacinio teismo apeliacin! byla Nr. 1A-
325/2008; Klaip!dos apygardos teismo b/b Nr. 1-62-462/2009.
7  Lietuvos apeliacinio teismo apeliacin! byla Nr. 1A-72/2008; Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2K-P-
247/2009; 2K-621/2007; 2K-281/2008; 2K-469/2007.
8  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2K-354/2007.
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Nenumatydamas toki$ padarini$, asmuo ir negali j$ 
nenor!ti. Taigi, jei asmuo nesuvok! daromos veikos 
pavojingumo kito )mogaus gyvybei, nenumat! 
padarini$, susijusi$ su gyvyb!s at!mimu, tie padariniai 
negali b'ti jam inkriminuoti kaip padaryti esant 
ty&inei kalt!s formai, kai asmuo, darydamas veik%, 
suvokia savo veikos pavojingum%, numato konkre&i$ 
padarini$ (asmens mirties) atsiradimo galimyb( ir #i$ 
padarini$ siekia (nori) arba s%moningai leid)ia jiems 
atsirasti.

Kita vertus, normalios psichikos )mogus, 
suduodamas vien% sm'g* ranka, paprastai suvokia 
savo veiksm$ pavojingum% sveikatai. Atsi)velgiant 
* tai, LAT pagr*stai dar! i#vad%, kad min!toje byloje 
". "., suduodamas ranka sm'g* * veid%, suvok!, 
kad tokia veika stato * pavoj$ P. P. sveikat%. Tai 
suvokdamas, ". ". numat!, kad savo veiksmais gali 
sutrikdyti nukent!jusiosios sveikat%, nes bet koks 
sveikatos sutrikdymas yra d!sningas sm'gio ranka 
* galvos srit* sudavimo padarinys, tod!l ". ". #is 
padarinys turi b'ti inkriminuotas kaip padarytas esant 
ty&inei kalt!s formai. Tuo tarpu gyvyb!s at!mim% LAT 
*vertino kaip padaryt% neatsargiai d!l nusikalstamo 
ner'pestingumo, teigdamas, kad kaltininkas 
nesuprato, kad jo sm'gis pavojingas nukent!jusiosios 
gyvybei, nenumat!, kad d!l jo veikos nukent!jusioji 
gali mirti, mirties nenor!jo, ta&iau, atsi)velgiant, i# 
vienos pus!s, * kaltininko am)i$, jo profesij%, k'no 
sud!jim%, ir, i# kitos, * nukent!jusiosios am)i$, sveikatos 
stov*, jis tur!jo ir gal!jo numatyti nukent!jusiosios mirt*.9 
Tod!l veik% kvali.kavo kaip BK 132 ir 135 straipsniuose 
numatyt$ nusikaltim$ sutapt*.

I# esm!s galima sutikti su tokiais LAT motyvais ir 
teigti, kad jie teisingi ir pagr*sti. Ta&iau pa)ym!tina, 
kad #ie sprendimai kritikuotini kalt!s turinio nustatymo 
at)vilgiu dalyje d!l gyvyb!s at!mimo. Autoriaus 
manymu, #i veika padaryta ne d!l nusikalstamo 
ner'pestingumo, bet d!l nusikalstamo pasitik!jimo. 
Manytina, kad LAT kolegija, vertindama kalt!s turin*, 
nei#sak! svari$ j* pagrind)ian&i$ motyv$. Kolegija, 
nedetalizavo kaltininko psichinio santykio su veikos 
pavojingumo suvokimu, *statyme nustatyt$ padarini$ 
numatymu bei j$ kilimu. Atkreiptinas d!mesys * tai, 
kad konstatuoti, jog asmuo, suduodamas sm'g* * 
gyvybi#kai svarb$ organ%, visi#kai nesupranta savo 
veikos pavojingumo gyvyb!s at!mimo at)vilgiu, yra 
neobjektyvu. Kadangi nustatyta, kad smogdamas 
* galvos srit* kaltininkas visi#kai supranta stat%s 
nukent!jusiojo sveikat% * pavoj$, suvokia, kad gali 
atsirasti labai rimt$ pasekmi$, t. y. )mogui gali b'ti 
labai sunkiai sutrikdyta sveikata, logi#ka b't$ teigti, 
kad savaime supranta ir rizik% )mogaus gyvyb!s 
at)vilgiu (asmuo suvokia, kad ty&ia sukeltas sveikatos 
sutrikdymas gali komplikuotis ir tai gali baigtis 
nukent!jusiojo mirtimi). Suprasdamas, kad galva 
yra pakankamai jautri i#oriniam poveikiui ir sm'gis 
gali sukelti negr*)tam% )al%, kaltininkas suvokia savo 
veiksm$ rizik% kito asmens gyvyb!s at)vilgiu. Be abejo, 
suduodamas sm'g*, kaltininkas remiasi savo j!gos 

apskai&iavimu, anatomin!mis savo ir nukent!jusiojo 
ypatyb!mis ir pan., taigi galim$ padarini$ (asmens 
mirties) kilimo tikimyb( vertina kaip itin ma)%. Ta&iau 
r!mimasis tokiomis aplinkyb!mis yra nepakankamas 
(lengvab'di#kas) ir b'tent kaltininkas, pervertin(s tas 
aplinkybes, atima nukent!jusiajam gyvyb(.

Nepaisant to, kad teism$ praktika pana#iose 
situacijose tur!t$ b'ti vienoda, min!tina, kad 
pana#ios asmen$ veikos ne visada vertinamos kaip 
BK 132 str. ir 135 ar 138 straipsni$ sutaptis, tai lemia 
praktikos prie#taringum%.

Teism$ praktika prie(taringa

Teism$ praktikoje daugiausia problem$, atribojant 
ty&i% nuo neatsargumo, kyla, kai kaltininkui, sudavus 
ranka vien% ar kelis sm'gius * gyvybi#kai svarbias 
nukent!jusiojo k'no sritis (da)niausiai galv%), 
pastarasis mir#ta. +iuo klausimu teism$ praktika yra 
prie#taringa.

Negalima sutikti su tuo, kad, sudavus vien% 
sm'g* * gyvybi#kai svarbias k'no vietas, d!sningi 
padariniai yra nukent!jusiojo mirtis, kadangi, kaip 
rodo medicinos, teismin! ir )mogi#koji praktika, 
tokio pob'd)io veika paprastai sukelia tik *vairaus 
laipsnio sveikatos sutrikdymus. Teism$ i#vados, jog 
sudavus sm'g* * gyvybi#kai svarbi% k'no viet% 
esama netiesiogin!s ty&ios arba nusikalstamo 
ner'pestingumo, n!ra tikslios, kadangi suvokimas, 
kad daroma veika sutrikdys sveikat%, nors ir ypa& 
sunk$, savaime negali suponuoti absoliutaus 
asmens suvokimo, jog bus atimta gyvyb!. Egzistuoja 
asmens santykinis suvokimas – kaltininkas, pasirink(s 
atitinkam% veikimo b'd% ir suprasdamas, kad jo veika 
gali sukelti labai sunk$ sveikatos sutrikdym%, supranta, 
kad elgiasi rizikingai kito )mogaus gyvyb!s at)vilgiu, 
tod!l mirt* numato kaip itin ma)ai tik!tin%, ta&iau taip 
pat padarini$ at)vilgiu elgiasi lengvab'di#kai.

Der!t$ pamin!ti profesoriaus V. Piesliako i#sakyt% 
pozicij%, kad laikantis nuostatos, kad kaltininkas, 
suduodamas sm'g* * gyvybi#kai svarbi% k'no srit*, 
visada suvokia daromos veikos pavojingum% kito 
)mogaus gyvybei ir d!l to numato, kad yra didel! 
tikimyb!, jog nukent!jusysis mirs. Logi#ka b't$ 
daryti i#vad%, kad tais atvejais, kai d!l pana#aus 
vieno ar keli$ sm'gi$ nukent!jusysis lieka gyvas, o 
jam padaromi tik sveikatos sutrikdymai, kaltininko 
suvokimo ir numatymo turinys vis vien lieka toks pats 
– jis suvokia, kad daro veik%, pavojing% kito )mogaus 
gyvybei bei numato reali% gyvyb!s at!mimo 
galimyb(. Taigi i#eit$, kad tur!t$ b'ti kei&iama teism$ 
praktika bylose, kai )mogui * gyvybi#kai svarbias k'no 
vietas suduodami sm'giai ranka, jau nekalbant apie 
plyt$, lent$, kastet$ ar peili$ panaudojim% )mogui 
)aloti. Tokias veikas visada reikt$ kvali.kuoti ne pagal 
padarinius, o pagal ty&ios kryptingum%, t. y. kaip 
pasik!sinim% nu)udyti. Bet tokiu keliu teism$ praktika 
niekada n!jo.10

9  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2k- 354/2007.
10  Lietuvos Auk#&iausiojo Teismo kasacin! byla Nr. 2k- 354/2007

„TIK DU TEIS"JAI I# KELETO 
GALI ATREMTI TV KAMERAS“
Irmantas KUZAS
Nacionalin!s teism$ administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nemokumo bylos, kuriose susiduriama su tarptautinio pob'd)io elementu, meta vis didesn* i##'k* Lietuvos 
teis!jams. Tarptautinis elementas tokiose bylose da)niausiai pasirei#kia tuo, kad nemokaus skolininko turtas ir 
(arba) kreditoriai yra daugiau nei vienos valstyb!s teritorijoje. 

Teis!jas spaudai – Belgijoje, kaip ir kai kuriose kitose 
Europos #alyse, yra visi#kai naujas rei#kinys. Nikas 
+neldersas sako, kad viena i# prie)as&i$, kod!l Belgijos 
teism$ sistemoje atsirado tokia personalija yra tai, kad 
Belgijos teismai iki 2000-$j$ netur!jo joki$ teism$ veiklos 
vie#inimo gairi$ ir tuos pa&ius dalykus komunikuodavo 
visi#kai skirtingai. Kita – Belgijos Teisingumo ministras 
Stefanas de Klerkas (Stefaan De Clerck), siekdamas 
teism$ skaidrumo ir vie#umo, !m!si iniciatyvos paskirti 
teismuose kelet% teis!j$ bendrauti su )iniasklaida.

%iniasklaidai papras#iau

N. +neldersas sako, kad kiekviename teisme 
atsiradus su )iniasklaida bendraujan&iam konkre&iam 
teis!jui visuomen!s informavimo priemoni$ atstovams 
bendravimas su teismais labai supaprast!jo: 
)urnalistams nebetenka atakuoti bylas nagrin!jusi$ 

teis!j$, informacija juos pasiekia grei&iau ir lengviau. 
Tereikia kreiptis * civilini$ ar baud)iam$j$ byl$ teis!jus 
spaudai. O tai padaryti labai lengva, kadangi, anot 
Antverpeno apeliacinio teismo teis!jo, )urnalistai 
puikiai )ino kiekviename teisme paskirtus teis!jus 
spaudai.

Su )iniasklaida bendrauti teismo paskirtas teis!jas 
susilaiko nuo subjektyvi$ bylos aspekt$ komentavimo 
ir komentuoja tik konkretaus sprendimo motyvus. Tuo 
sudaromos komforti#kos s%lygos bylas nagrin!jantiems 
teis!jams ir psichologin! *tampa suma)inama iki 
minimumo. Byl% sprend)iantys teis!jai gali gilintis * 
sprendimo pri!mim%, o ne jo pristatym%.

Teis!jo spaudai i# Belgijos teigimu, ateityje bus 
siekiama, kad atsirast$ ir teis!jai spaudai nacionaliniu 
lygmeniu, jie gal!t$ pasisakyti kaip neutral's ekspertai 
did)iulio susidom!jimo sulaukusiose baud)iamosiose 
ar .nansin!se bylose.
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Daiktai, kaip ir )mon!s, turi savo likimus. Patekusi$j$ * Kauno apygardos teismo pirmininko patar!jo, 
jaunojo Mykolo Romerio universiteto Teis!s fakulteto profesoriaus,  Vytauto Did)iojo universiteto rom!n$ 
privatin!s teis!s d!stytojo Mariaus Jonai&io rankas istorijos nebus u)mir#tos am)iams. 

Kaip ir kada u,sikr"t"te aistra kolekcionuoti 
antikvarinius daiktus?

 Ka)kokio ypatingo paskatinimo dom!tis 
antikvariniais daiktais nebuvo. Nors savo aplink% 
kuriame patys, nema)ai *takos )mogui turi ir tai, k% 
suk'r!, sukaup! ar i#saugojo prie# tai gyvenusios 
kartos. Mane nuo vaikyst!s vienaip ar kitaip supo 
senoviniai daiktai. 

Gimiau senajame Vilniaus "v!ryne, dar apie 1906 
metus statytame name, kur* senelis 1946 m., vykstant 
vadinamajai „repatriacijai“, *sigijo i# paskubomis * 
Lenkij% pasitraukusios lenk$ aristokrat$ #eimos. Apie 
j% )inojau labai nedaug – pavard(, *ra#yt% i#likusioje 
pirkimo–pardavimo sutartyje ir pirmajame 1898 m. 
Peterburge leisto lenk$ – pranc'z$ kalb$ )odyno 
prie#lapyje. Ta&iau net ir tiek informacijos pakako 

susirasti Lenkijoje gyvenan&ius tos #eimos narius. 
"odynas su j$ prosenelio ranka *ra#yta pavarde tapo 
tikra #eimos relikvija. Galb't #i gimt$j$ nam$ istorija 
tur!jo tam tikros *takos prad!ti dom!tis, o v!liau – 
kaupti, kolekcionuoti senus daiktus: daiktai, pana#iai 
kaip ir )mon!s, turi savus likimus. 

 Pana#us sen$ daikt$ pasaulis mane supo ir 
senelio i# mamos pus!s gimin!s namuose Kaune, 
kuriuose buvo sukaupta tai, k% i# seno gimin!s dvarelio 
pa&ioje "emaitijos #iaur!je pavyko i#saugoti po 1940 
met$. Tada dar vaik% tiesiog u)b'r! XIX a. populiarus 
muzikinis aparatas – polifonas ir iki #i$ dien$ i#saugotas 
senas barometras, su kuriuo susij( dar mano mamos 
prisiminimai apie tai, kaip prosenelis, i#kilmingai 
pabeld(s * ciferblat%, rodyklei sustojus ties atitinkama 
)yma, i#kilmingai konstatuodavo b'siant giedra arba 
tai, kad artinasi v!tra. Manau, #ie i# seneli$ ir proseneli$ 

!INIA I# PRAEITIES, KURI) 
PERDUODA DAIKTAS
Neringa GUDA)YT*
Kauno apygardos teismo pos!d)i$ sekretor!

Padeda valdyti

Teis!jas i# Belgijos sako, kad per pastaruosius de#imt 
met$ i#augus* )iniasklaidos susidom!jim% teism$ veikla 
galima suvaldyti tik pa&i$ teism$ !jimu * )iniasklaid%, o 
ne )urnalist$ beldimusi * teism$ duris. Teis!jo spaudai 
buvimas teisme visuomen!s informavimo priemoni$ 
atstovams leid)ia neie#koti asmen$ i# #alies, kurie 
pakomentuot$ vienus ar kitus sprendimo motyvus, o 
kartais ir nukomentuot$.

Tampant pirminiu )iniasklaidos #altiniu, informacijos 
i#kraipymo faktorius prakti#kai i#nyksta. Padid!ja 
galimyb! suformuoti tinkam% )urnalist$ patirt* vienu 
ar kitu aspektu. O ilgalaikis bendradarbiavimas leid)ia 
u)tikrinti, kad galutin* adresat% pasiekt$ )inia i# pirm$ 
l'p$.

Ne visi ir gali

N. +neldersas patikina, kad tiesiogiai akis * ak* su 
)urnalistais laisvai gali bendrauti tikrai ne kiekvienas 
teis!jas. Vieniems tr'ksta )ini$, kaip tai tinkamai 

padaryti, kiti papras&iausiai tam n!ra sutverti – gali 
sura#yti puikiausi% sprendim%, bet ne j* i#komunikuoti.

Teis!jas spaudai savo bendravimo su )iniasklaida 
*g'd)ius paprastai tobulina specialiuose kursuose ir 
ne tik jau&ia, bet ir tiksliai )ino, kaip reikia tinkamai tai 
daryti. Pasak N. +nelderso nepatogiai prie# kameras 
besijau&ian&io ir teis!jo spaudai perduota informacija 
gali skirtis tiesiog kardinaliai.

Lengva nebuvo ir n"ra

Su )iniasklaida ne vienerius metus s!kmingai 
bendraujantis teis!jas i# Belgijos sako, kad viskas n!ra 
taip lengva kaip atrodo. Teis!jo spaudai darbas 
n!ra apmokamas ir veikiama savanoryst!s principu, 
teis!jo spaudai funkcijas atliekant prie kit$ *prastini$ 
teis!jo funkcij$. 

N. +neldersas viliasi, kad ateityje tur!s pagalbinink% 
ar asistent%, leisiant* teis!jams spaudai veikti dar 
proaktyviau.

 2012 m. spalio 25 d.

Vilnius

EUROPOS TEIS"S DIENA 2012

I DALIS

Konferencija„Mediacija – lengvas b'das susitarti“: dalyvauja Lietuvos ir skirting$ Europos#ali$ teism$ sistemos 
atstovai, mokslininkai ir teisininkai.

II DALIS

Trumpametra)i$ .lm$ festivalis „Gin&% sprend)iu TAIKIAI”. Geriausi$ .lm$ per)i'ra ir apdovanojimai.

III DALIS

Europos Tarybos Crystal scales apdovanojimai u) geriausius pra!jusiais metais *gyvendintus teism$ sistemos 
projektus.

Daugiau informacijos el. p. komunikacija@teismai.lt, tel. (8 5)  251 4120

2012 m. lapkri&io 9 d. 9.30

VISUOTINIS TEIS"J( SUSIRINKIMAS

„Park Inn by Radisson“konferencij$ centras (K. Donelai&io g. 27, Kaunas)

Daugiau informacijos tel. (8 5)  251 4128
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paveld!ti daiktai ir l!m!, kad tai, kas sena, niekada 
neatrod! svetima ir domino bei traukte trauk!.

Ar prisimenate savo pirm&j+ kolekcin+ eksponat&?

Pirm%j* prisiminti nelengva. Ta&iau labai gerai 
prisimenu, ko gero, vien% i# pirm$j$ mano rimtesni$ 
*sigyt$ daikt$. Juo labiau, kad jo istorija susijusi ir su 
pirmuoju atlyginimu. 

Vilniuje, Rotu#!s aik#t!je, dar ir #iandien esan&ioje 
antikvaro parduotuv!je aptikau Vienos porceliano 
manufakt'roje pagamint% #e#i$ puodeli$ ir l!k#teli$ 
rinkin*. Tai serijin!s gamybos pavyzdys, ta&iau jo 
dizainas i#siskiria tuo,  kad kiekvienas puodelis 
dekoruotas raid)i$ „MJ“ monograma („MJ“ atitinka 
Mariaus Jonai&io inicialus – red. pastaba). To pakako, 
kad vis% pirm%j* atlyginim% palik&iau antikvaro 
parduotuv!je. 

Kur ie(kote eksponat$?

M!gstu Trak$ gatv!je, Vilniuje, *sik'rusi% antikvaro 
parduotuv(. - j% u)suk(s pasijau&iu tarsi atsid'r(s 
XIX am)iuje. Did)i%j% dal* parduodam$ daikt$ 
parduotuv!s savininkai parsive)a i# Pranc'zijos ir 
Belgijos. +alyse, kuri$ istorija XX am)iuje nebuvo tokia 
dramati#ka kaip Lietuvos, antikvarini$ daikt$ i#lik( kur 
kas daugiau, tod!l kai kuriais atvejais ankstesnieji 
savininkai j$ atsisako lengviau. D!l to, kas sena, ir 
#iuolaikiniam )mogui i# esm!s nereikalinga galv% 
pametusi viena gera mano pa)*stama. O man 
nema)ai priklausan&i$ sen$ daikt$ yra atkeliav( i# 
Lenkijos. 

Savoti#kai *domu, kad kai kurie i# j$, drauge su 
senaisiais vilnie&iais XX a. viduryje i#keliav( * Lenkij%, 
v!l sugr*)o * Lietuv%. Ypa& domiuosi sen%ja portretine 
tapyba. Tokios tapybos pavyzd)i$ Lietuvoje surasti 
sunkiau, o Lenkijoje esu *sigij(s ne vien%. Kaskart 
va)iuodamas ten, vykdamas * mokslines sta)uotes 
Krokuvos universitete, stengiuosi *sigyti k% nors *domaus, 
kas primint$ kelion( ir buvim% #iame istoriniame, didel* 
muziej$ primenan&iame mieste.  

J's$ kolekcijoje nuo paveiksl$, knyg$, iki +vairiausi$ 
senovini$ ind$, stalo +ranki$. Kuris eksponatas pats 

seniausias? 

Turiu kelet%, i#ties, sen$ tapybos darb$. Istoriniu 
po)i'riu *domiausi, manau, yra daiktai, pa)enklinti 
heraldine simbolika ir ka)kada priklaus( )ymioms 
didik$ gimin!ms. Beje, mane ypa& domina senosios 
Lenkijos–Lietuvos valstyb!s heraldika, didik$, 
aristokrat$ gimini$ istorija. I# dalies, tai ir lemia 
kolekcionavimo kryptingum%. 

Daiktai su didik$ gimini$ heraldine simbolika 
#iandien vis didesn! retenyb!. Savo kolekcijoje turiu 
kelet% l!k#&i$, kadaise priklausiusi$ graf$ Tarnovski$ 
giminei. Pranc'zijoje, Sarreguemines manufakt'roje 
pagamintos porcelianin!s l!k#t!s, puo#tos graf$ 
Tarnovski$ gimin!s herbu – „Leliwa“, kuriame 
pavaizduota )vaig)d! ir pusm!nulis, ir devyn#ake 
kar'na, patvirtinan&ia giminei suteikt% grafo titul%. 
„Leliwos“ herbu )enklinosi ir viena i#kiliausi$ Lietuvos 
Did)iosios Kunigaik#tyst!s didik$ gimini$ – grafai 
Ti#kevi&iai.  Tarp „Leliwos“ herbu pa)enklint$ daikt$ 
turiu XIX a. pagamint% sidabrin( cukrin( su u)raktu. 
Matyt, anais laikais cukrus buvo pakankamai brangus, 
tod!l ji reik!jo akylai saugoti. 

Ar band"te suskai#iuoti  kolekcijos eksponatus?

Nem!ginau. I# ties$, negal!&iau sakyti, kad 
sistemingai ka)k% kolekcionuoju. Tiesiog domiuosi 
senais ir istorij% turin&iais daiktais. Kaskart ka)kuo 
labiau pasidom!jus, tai savoti#kai *traukia. Pavyzd)iui, 
porceliano ir jo gamini$ istorija, )enklai, kuriais buvo 
)ymimi gaminiai. Heraldika, galima sakyti, - i#tisas 
mokslas. 

Prie# kelet% met$ * rankas pateko keletas sen$, 
XIX a. fotogra.j$, padaryt$, ko gero, garsiausioje 
tuo metu Kaune veikusioje fotograf$ Zatorski$ #eimai 
priklausiusioje atelj!. Tai paskatino pasidom!ti, kokie 
fotografai anuomet dirbo mieste, kur buvo *sik'rusios 
garsiausios atelj!, o progai pasitaikius, ir daugiau sen$ 
fotogra.j$ *sigyti. Taigi, ir mano rinkiniai n!ra ka)kokia 
nuosekliai ir kryptingai renkama kolekcija. Grei&iau 

tai, kas lotyni#kai vadinama varia arba miscellanea – 
i# visur ir visko po truput*. 

Ar band"te skai#iuoti, kiek sukauptos kolekcijos 
Jums atsi"jo?

Tikrai ne. Finansine prasme rimta ir apgalvota 
investicija laikytinos nebent labai verting$ meno 
dirbini$ kolekcijos. Visi kiti rink!jai arba kolekcionieriai, 
mano galva, ne patys racionaliausi )mon!s, kurie 
skai&iuot$ pinigus... Tokiems priskiriu ir save. Kaip 
jau min!jau, sprendim% *sigyti kok* nors daikt% 
da)nai lemia ne jo vert!, o istorija, buvusi$ savinink$ 
asmenyb!s ir pan. 

Kaip savo gyvenime dar radote vietos ir teisei? 
Meil" kolekcionavimui tur"jo nuvesti ma,$ ma,iausia 
+ men$ studijas?

Na, tai, grei&iau, ne tiek meil! kolekcionavimui, kiek 
praei&iai ir istorijai. Teis! – taip pat viena i# seniausi$ 
mokslo #ak$. Pakanka prisiminti, kad pirmasis Europos 
universitetas, *kurtas Bolonijoje, i# ties$, buvo ne kas 
kita kaip rom!n$ ir kanon$ teis!s mokykla, Teis!s 
fakultetas – vienas i# dviej$ pirm$j$, prad!jusi$ veikti 
Vilniaus universitete. 

Beje, mano doktorant'ros studijos, daktaro 
disertacija ir darbas universitete taip pat siejasi su 
teis!s istorija. Gilinuosi * rom!n$ privatin( teis(, nors 
tai n!ra vien teis!s istorijos, bet kur kas didesn( ir 
platesn( reik#m( turintis dalykas. 0ia turb't tikt$ 
pacituoti vien% i# )ymiausi$ klasikin!s rom!n$ teis!s 
atstov$ – Publij$ Juvencij$ Cels%, teigus* teis( esant 
ars aequi et boni – g!rio ir teisingumo men%. Taigi, 
tam tikra prasme teis!, neabejotinai, irgi menas.

J's$ darbo kabinetas pana#esnis * dail!s galerij% 
nei * Temid!s tarn$ artel(. Lengvai apsipratote su 
koleg$ d!mesiu ir lankytojais?

Kolegoms mano pom!gis )inomas ir tai j$ 
nebestebina. Prie#ingai, yra ir toki$, kuriuos taip 
pat domina pana#'s dalykai, tod!l turime bendr$ 
pokalbi$ tem$. Juokavau, kad tekt$ nema)ai 
padirb!ti, jei teismo pirmininkas liept$ „susitvarkyti“. 
Ta&iau teismo vadovas #iuo po)i'riu pasirod! esantis 
toleranti#kas. Jo manymu, svarbu, kad darbo aplinka 
b't$ tokia, kurioje )mogus gerai jaust$si. Manau, tai 
teisinga nuomon! ir esu jam u) tai d!kingas. 

 
Teisininkas, d"stytojas, kolekcininkas – ar lieka 

laiko sau pa#iam?

Manau, kad kiekvienas, nesvarbu, kur ir kiek 
bedirbtume, kokia veikla beb'tume u)si!m(, 
privalome rasti laiko sau. Mano atveju, ir laikas, skirtas 
dom!jimuisi senoviniais daiktais, jiems rinkti, taip pat 
laikytinas sau pa&iam skirtu laiku. 

Vis& gyvenim& – darbe, mokslin"je ir k'rybin"je 
veikloje, kolekcionuojant vertybes – Jus lyd"jo ir lydi 
s"km". Kas tam daugiausia turi +takos?

Neseniai teko pad!ti i# lenk$ kalbos versti 
informacin* leidin*, skirt% #alia Vilniaus – Trak$ Vok!je 
– esan&i$ r'm$ ir j$ #eiminink$ – graf$ Ti#kevi&i$ – 
#eimos istorijai, *)ang%. Man ypa& *strigo principas, 
kuriuo vadovautis visose gyvenimo situacijose buvo 
raginamos graf$ #eimos at)alos – siekti )vaig)d)i$, bet 
vaik#&ioti )eme. Manau, tai labai prasmingas moto – 
dirbant ir turint tiksl%, visuomet galima ka)ko pasiekti, 
sukurti ka)k% prasmingo. 

Kolekcijoje *sp'dinga sidabrin! cukrin!...

... ir daug heraldika pa)ym!t$ keramikos gamini$.
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TEIS"JAI BE MANTIJOS
Irmantas Kuzas
Nacionalin!s teism$ administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Bauginantis, nepatikimas, ka)k% slepiantis, pasip't(s, )velgiantis i# auk#to, u)daras... tokie ir pana#'s 
epitetai skrieja m's$ #alies teis!j$ at)vilgiu. Ir kada jie sp!ja tiek t$ neigiam$ savybi$ prisirinkti. Kai pirm%j* 
kart% apsirengia mantij% ir nusprend)ia )engti *statymo laikymosi prie)i'ros keliu...?

Ar tikrai per vien% dien%, vos u)sivilk(s mantij%, Remigijus, Algirdas ar Rasa, su kuriais s!d!jome viename 
suole, dalijom!s studij$ u)ra#ais, m!t!me kamuol*, pasikeit!. Grei&iausiai ne, yra tokie, kokius juos mat!me 
savo gyvenime kiekvien% dien% iki tapimo teis!jais. Net ir po tamsia mantija jie "MON1S, visi#kai paprasti 
ir tokie patys kaip visi likusieji: bendraujantys, aktyv's, nuo#ird's, turintys pom!gi$... puik's mokslo ir studij$ 
draugai, kaimynai, kolegos, t!vai, seneliai, broliai, seserys.  Tokie jie – BE MANTIJOS.

Vilniaus miesto 
2 apylink!s 

teismo teis!ja Au#ra 
Valinskien! – u)kiet!jusi  

grybautoja.

Kauno miesto apylink!s teismo pirmininkas Mindaugas +imonis itin m!gsta )vejyb%. 
Pastarasus jo laimikis – Baltijos j'roje i#trauktas #lakis. Klaip!dos apygardos teismo teis!jams Remigijui Preik#ai&iui (de#in!je) ir  Daliui Jociui (kair!je) geriausias atsipalaidavimo b'das – raket!.

Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo teis!jas Vitalijus Abramovi&ius da)nas 
futbolo aik#t!s sve&ias...

... tik jo )valgytis reikia ne sirgali$ trib'nose, o pa&iame futbolo aik#tyne 

Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo teis!jas Vitalijus Abramovi&ius 

da)nas futbolo aik#t!s sve&ias...

Rad(s laisvo laiko minut(, 

Vilniaus miesto 1 apylink!s 

teismo teis!jas Vladimir 

Berezovskij s!da ant dvira&io... 

Panev!)io miesto apylink!s 
teismo teis!ja Ineta Baliukaityt! 

vos tik gali, skuba * )irgyn% 
pajodin!ti. 

Be mantijos Vilniaus apygardos administracinio teismo teis!ja Egidija 
Puzinskait! – trynuk$ mama. 

Panev!)io 
apygardos 

teismo teis!ja 
Zina Mickevi&i't! 

domisi skirting$ #ali$ 
kul'romis ir yra tikra 

pasaulio piliet! 

Vilniaus miesto 
2 apylink!s 

teismo teis!jas 
Gediminas Viederis 

– #achamat$ 
ekspertas. -veikti  

j* gal!t$ ne 
kiekvienas. 

… arba * karting% 

Viena i# Vilniaus miesto 2 apylink!s teismo 

teis!jo Audriaus Cinino aistr$ – #audymas.

Vilniaus miesto 3 apylink!s teismo pirmininkas Pavel 
Borkovski * savo rankas da)nai paima akordeon%.
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