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metu? Ką jaučia liudytojai, teikdami parodymus? Ar 
lengva advokato duona? Visa tai sužinoti Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga į Vilniaus 
miesto apylinkės teisme organizuotą  inscenizuotą 
teismo posėdį buvo pakviesti spaudos, naujienų portalų 
ir televizijos žurnalistai!

Renginyje garbė pasipuošti teisėjo mantija atiteko 
INFO TV žinių laidos vedėjai Rasai Tapinienei. 
Prokuroru vienam kartui tapo LNK žinių Kriminalinių 
naujienų redaktorius Jaunius Matonis. Kaltinamasis – 
naujienų portalo DELFI Teisės aktualijų žurnalistas 
Dainius Sinkevičius. LNK TV žurnalistui Žygiui 
Stakėnui buvo patikėtas kaltinamojo gynėjo vaidmuo. 
Liudininką teisme suvaidino 15MIN.LT Teisėsaugos 
naujienų žurnalistas Saulius Chadasevičius, o nukentė-
jusiąja tapo LRYTAS.LT žurnalistė Evelina Valiuškev-
ičiūtė. Renginį moderavo Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėja Irma Randakevičienė.

Šie renginiai tą pačią dieną vyko net penkiuose – 
Vilniaus miesto apylinkės, Alytaus rajono apylinkės, 
Šiaulių apylinkės, Panevėžio apygardos ir Klaipėdos 
apygardos – teismuose!

Žurnalistas 
teisėjo kėdėje!

Renginys skirtas Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienos progai paminėti



1

Rimvydas Norkus: „Teisingumą kiekvienas supranta 
skirtingai, o teismas turi jį įvykdyti nepriklausomai nuo skirtingų 

nuomonių ir vertinimų“

Neringa Gudėnaitė: „Pamenu vieno vaikino žodžius: 
,,Ačiū teisėjai, kad mane nuteisė, nes neaišku, ką dar būčiau 
pridirbęs būdamas laisvėje. Dabar ir pačiam juokinga, kad taip 
kvailai galėjau elgtis“

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Už straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę 
strapsnius redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti ar 
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Š
Šis žurnalo numeris skirtas bausmių klausimams 

aptarti. 
Kai pasklinda žinia apie padarytą nusikaltimą, vi-

suomenę apima pyktis, įniršis, nesaugumo jausmas, 
gailestis ir užuojauta nukentėjusiesiems. Tai supran-
tamos, natūralios žmogiškos emocijos. Visuomenės 
nariams neuždrausta jausti kuo įvairiausias emocijas 
ir laisvai jas reikšti spaudoje, socialiniuose tinkluose, 
komentaruose. Teisėjams tokios laisvės nėra. Jie turi 
atsiriboti nuo emocijų ir bet kokių išankstinių nuosta-
tų – tai nurodo įstatymas. 

Pradėdami eiti pareigas visi teisėjai prisiekia 
Lietuvos Respublikai savo pareigas atlikti garbin-
gai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos 
Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves 
ir teisėtus interesus, visada būti nešališki, sąžiningi, 
humaniški, saugoti jiems patikėtas valstybės paslaptis 
ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.

Niekam nekils abejonių, kad nešališkas teismas yra 
vertybė, kurią visuomenė turėtų saugoti. Nešališkas 
teisėjas – vienodai neutralus visiems bylos dalyviams. 
Jeigu teisėjas nagrinės bylą, kurioje viena iš šalių bus 
teisėjo giminė, draugas, draugė, akivaizdu, kad neša-
liškumo pareiga bus sulaužyta. Jeigu teisėjas vienai iš 
šalių jaus pyktį, įniršį, keršto troškimą, nepasitenkini-
mą, tokiu atveju nešališkumo priesaika taip pat bus 
sulaužyta, nes dalis bausmės ar dalis sprendimo bus 
pagrįsta emocijomis. 

Ar nėra taip, kad mūsų piliečiai, ragindami teisėjus 
būti griežtesnius, piktindamiesi per švelniomis baus-
mėmis, aukoja nešališkumo vertybę, kad galėtų dar 
kartelį išgyventi emocinį katarsį, matydami, kaip sti-
priai nusikaltėlis kenčia. 

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gegužės mėnesį 
buvo surengta konferencija, kurioje teisėjai ir moks-
lininkai kvietė diskutuoti, ar ne per griežtai Lietuvoje 
baudžiama, ar ne per ilgai kalinama. Lietuvoje 100 
000 gyventojų tenka 315 įkalintų asmenų. Tai di-
džiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Nekeisdami 
keršto kultūros, vieną dieną turėsime visuomenę, 
kurioje neliks „nesėdėjusių“. Ta pačia logika sukūrę 
taisykles už vieną cigaretę šalinti iš gimnazijos, vieną 
dieną gimnazijoje neturėsime mokinių.  

Ar mums bus gera gyventi tokioje visuomenėje?

Diana Labokaitė

REDAKTORIAUS ŽODIS

BIRŽELIS, 2015

Redaktoriaus
žodis

TEISMAI.LT
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Interviu su LAT 
pirmininku Rimvydu 
Norkumi 
Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
padėjėja ryšiams su visuomene Rimvydas Norkus

Visuomenėje kylant diskusijoms, ar ne per švelnus yra Lietuvos baudžiamasis 
įstatymas ir ar visada tinkamai jį taiko Lietuvos teismai, nutarėme pakalbinti Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) pirmininką Rimvydą Norkų, teigiantį, kad tarp 
galiojančio teisinio reguliavimo ir visuomenės lūkesčių yra užprogramuotas konfliktas. 
Pirmininkas sako, jog diskutuojant šia tema būtina kelti klausimą, ar visuomenės norai 
adekvatūs įstatymui, ar jie nėra didesni, o gal mažesni, nei leidžia įstatymas. Teismo 
pirmininko nuomone, problema yra ta, jog teisingumą kiekvienas supranta skirtingai, 
o teismas turi jį įvykdyti nepriklausomai nuo skirtingų nuomonių ir vertinimų.

Visai neseniai LAT vyko konferencija „Bausmė: 
ką sako įstatymas ir ko nori visuomenė“. Jos metu 
įvairių valdžios, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, žurnalistai ir mokslininkai diskutavo, ar 
galiojantys įstatymai leidžia teismams pritaikyti 
teisingą bausmę ir kokie yra visuomenės 
lūkesčiai. Kokios svarbiausios renginio išvados?

Baudžiamoji politika Lietuvoje vertinama prieš-
taringai ar bent jau nevienareikšmiškai: vieniems ji 
atrodo itin griežta, orientuota daugiau į atskirtį nei in-
tegraciją – ir jie rastų daug įrodymų tokiai nuomonei 
pagrįsti. Kiti galėtų pagrįsti šios politikos liberalizavi-
mo, švelninimo tendencijas, nebaudžiamumą ir vėlgi 
tam tikru atžvilgiu būtų teisūs. Tretiems ji stichiška 
ar chaotiška, populistiška, nesubalansuota, neefekty-
vi, iškreipta ar nepakankamai lanksčiai besikeičianti, 
atitinkanti ar neatitinkanti europinių standartų ir pan. 
Čia, matyt, vėl rastume argumentų.

Neretai teismai yra kritikuojami dėl pernelyg 
švelnių bausmių skyrimo. Tačiau statistika rodo, kad 

Lietuvoje yra santykinai griežta ir vis dar į laisvės atė-
mimo bausmę orientuota baudimo politika. Pateiksiu 
keletą faktų.

Pagal įkalintų asmenų skaičių vienam šimtui tūks-
tančių gyventojų Lietuva pirmauja Europoje, mus 
lenkia tik Rusija ir Baltarusija. Pastaruosius penke-
rius metus populiariausia bausmė Lietuvoje buvo ne 
bauda, viešieji darbai ar areštas, bet terminuotas lais-
vės atėmimas, sudarantis 30 proc. visų teismų skirtų 
bausmių. Griežtą baudimo politiką Lietuvoje parodo 
ir faktas, jog 2010–2014 m. teismuose buvo išnagri-
nėta 14 276 prašymai dėl lygtinio paleidimo, iš kurių 
tenkinama arba tenkinama iš dalies buvo mažiau nei 
pusė – 44 proc. 

Konferencijoje bandėme išsiaiškinti, kodėl šian-
dien bausmių klausimas aktualesnis nei bet kada. Kas 
tą lemia:

• gal atsitiktinumas, momentinio žiniasklaidos 
aktyvumo nulemta situacija, kai į sąlyginai 
trumpą laiką tiesiog „sugriūva“ rezonansinės 
bylos ir viešąją erdvę užtvindo jų aptarimai, 
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nuosprendžių vertinimas;
• gal žiniasklaidos „versliškumas“, pasireiš-

kiantis siekiu tenkinti vartotojų poreikius, t. 
y. noru pataikauti skaitytojų poreikiams gau-
ti emocingos, skandalingos, sensacingos, in-
triguojančios informacijos. Nieko nauja, kad 
žiniasklaida ieško dėmesio, randa jį, gaudo ir 
prikausto;

• gal tai sisteminių klaidų ar ydų nulemtas susi-
domėjimas. Signalas, reikalaujantis daugiau ar 
mažiau skubios reakcijos ir veiksmų visų tų, 
kurie atsakingi už baudžiamąją politiką: įsta-
tymų leidėjų, kurie nustato pačią baudžiamąją 
politiką, priima baudžiamuosius įstatymus, 
juos liberalizuoja ar griežtina; vykdomosios 
valdžios, kuri tą politiką įgyvendina; teismų, 
kurie taiko įstatymus, o jų praktika tampa 
baudžiamosios politikos išraiška, iliustracija 
ar rezultatu. Jei baudžiamoji politika – grandi-
ninė reakcija, tai ar kiekviena grandis padarė 
viską? Gal kuri viena, kelios ar visa sistema 
strigo? Tai teisinio reguliavimo ar jo taikymo 
problema?

Labai apibendrintai galiu pateikti tris mokslininkų 
siūlomus konferencijos išvadų postulatus, kurie at-
skleidžia dabar vyraujantį vakarietišką požiūrį į baus-
mę ir kurie Lietuvoje taip pat nėra svetimi:

• nežudykime (netaikykime mirties bausmės), 
nes smurtas gimdo smurtą; 

• neatimkime laisvės, jei tik tai įmanoma, taiky-
kime turtines bausmes; laisvės apribojimas iš 
taisyklės turi tapti taisyklės išimtimi;

• svarbiausia – siekime atkurti socialinę taiką, 
nes tai visuomenei svarbiausia.

 
Ką manote apie teismus užplūdusius nuteistųjų 
skundus dėl žalos, kurią jie patiria kalėdami 
Europos Sąjungos standartų neatitinkančiomis 
sąlygomis, atlyginimo iš valstybės? 

 
Taip, įstatymai neriboja kalinių teisės skųstis. 

Tačiau yra skundų dėl rimtų dalykų, kurių tikrai ne-
galima ignoruoti, ir tokie skundai reiškia civilizuotas 
pastangas ginti savo teises. Bet yra ir tokių skundų, 
kurie daugiau panašūs į pasityčiojimą iš visuomenės 
ir valstybės. 

Kasmet nuteistųjų skundų dėl įkalinimo sąlygų 
daugėja. Jų aktyvumą paskatino tai, kad beveik visi 

į teismą besikreipiantys nuteistieji prisiteisia bent ne-
didelių kompensacijų. Teismai kompensacijų dydžius 
nustato atsižvelgdami į realią Lietuvos ekonominę pa-
dėtį, t. y. siekia išlaikyti tam tikrą objektyviai pagrįstą 
proporcingumą – atsižvelgia į minimalios mėnesinės 
algos, pensijų ir kitų socialinių išmokų dydžius, valsty-
bės skolinius įsipareigojimus ir pan. Valstybės mastu 
šios sumos tampa dešimtimis ir šimtais tūkstančių ir 
jos ne tik nemažės, bet, specialistų nuomone, ateityje 
gali ir didėti, kol nebus pagerintos ar normalizuotos 
įkalinimo sąlygos. 

Europos Žmogaus Teisių Teismą pasiekia kalinių 
peticijos dėl žmogaus orumą žeminančio elgesio, ko-
respondencijos slaptumo principo pažeidimo, ilgalai-
kių pasimatymų draudimo. Strasbūro teismo spren-
dimai yra pozityvus dalykas, nes leidžia sisteminių 
pažeidimų išvengti ateityje, susitvarkyti teisinę bazę. 
Tačiau yra ir kitokių skundų, prašymų, paklausimų, 
kuriais tiesiog smaginamasi, tyčiojamasi iš administra-
cijos, piktnaudžiaujama. Nepasakysiu nieko naujo, tik 
priminsiu viešojoje erdvėje nuskambėjusius faktus: 
teko matuoti tualetinio popieriaus ritinių ilgius, at-
sakyti į klausimus apie pastato konstrukcijose galbūt 
esamą asbestą, įstaigoje naudojamus ryšio blokato-
rius, jų modelius ir pagaminimo metus. Vienas skun-
džiasi, kad elektros lemputė jam šviečia per ryškiai, 
kitas – kad ta pati lemputė suteikia per mažai šviesos.

Priimdami sprendimus dėl netinkamų kalinimo 
sąlygų, teismai remiasi Strasbūro teismo praktika 
– Europos Žmogaus Teisių Konvencija įpareigo-
ja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos 
nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemo-
nės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių 
kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų ne-
išvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir 
kad būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gero-
vė, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius 
poreikius. 

Kita aktuali su laisvės apribojimu susijusi tema 
– kardomųjų priemonių taikymas. Vis dažniau 
keliamas klausimas, ar teismai ne per dažnai 
taiko laisvės apribojimą asmenims, kurių kaltė 
dar neįrodyta? O gal per retai?

Iš tiesų dalies suimtųjų kaltė niekada nebus įrody-
ta arba jie bus išteisinti. Tad ir kyla klausimas, ar ne 
laikas peržiūrėti kardomojo kalinimo taikymo prakti-
ką: vietoj suėmimo dažniau taikyti namų areštą, užs-
tatą, įpareigojimą periodiškai registruotis policijoje ir 
pan. Čia būtų galima tik priminti, kad jau porą metu 
Lietuvoje eksperimento būdu pradėtos taikyti suėmi-
mui alternatyvios kardomosios priemonės – elektro-
ninis asmens sekimas, jam uždėjus specialią apykoję.

LAT pritaria nuomonei ir diegia ją savo praktiko-
je, kad asmens suėmimas turėtų būti tik kraštutinė, 

LAT pritaria nuomonei ir diegia ją 
savo praktikoje, kad asmens suėmimas 
turėtų būti tik kraštutinė, griežčiausia 
baudžiamojo proceso priemonė, kai 
negali būti jokių alternatyvų. 
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griežčiausia baudžiamojo proceso priemonė, kai ne-
gali būti jokių alternatyvų. Laisvės atėmimas iš tai-
syklės turi tapti tos taisyklės išimtimi, kaip ir siūlo 
mokslininkai, žmogaus teisių gynėjai. Bet koks laisvės 
suvaržymas, neužtikrinant žmogaus teisių, jo garbės 
ir orumą nepažeidžiančių sąlygų, smerktinas ir vi-
daus, ir tarptautinės teisės požiūriu.

Baudžiamųjų bylų skaičius Lietuvoje nuolat 
auga – per pastaruosius 5 metus teismuose 
išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius išaugo 
23 proc. Kas tai lemia? Ar nusikalstamumo 
mastui galėtų turėti įtakos mirties bausmės 
sugrąžinimas? 

Tai neįmanoma tiek dėl Lietuvos Konstitucijos, 
tiek dėl tarptautinių įsipareigojimų. Net jei tai būtų 
įmanoma – tam nėra poreikio. Vargu ar sunkius nu-
sikaltimus darantys asmenys susimąsto apie tai, kokia 
sankcija gresia už padarytą nusikaltimą, todėl preven-
cinis tokios bausmės poveikis nėra didelis. Panaikinus 
mirties bausmę Lietuvoje sunkių nusikaltimų nepa-
daugėjo. Juk svarbiausia ne bausmės griežtumas, o jos 
neišvengiamumas.

Kadangi nusikalstamumo lygis išlieka panašus jau 
kelerius metus, šią tendenciją lemia naujų veikų krimi-
nalizavimas, išaiškinamumas, aktyvesnė visuomenės 

pozicija pranešant apie tam tikras veikas, pvz., smurtą 
šeimoje.
Kaip manote, kokios žmogiškos savybės yra 
svarbiausios teisėjui, dirbančiam baudžiamosios 
teisės srityje? 

Neišskirčiau kažkokių ypatingų žmogiškųjų savy-
bių, kurias turėtų turėti su baudžiamosiomis bylomis 
dirbantis teisėjas. Sakyti, kad „baudžiamukas“ turėtų 
būti jautresnis, nebūtų tiesa, nes ir „civiliukai“ nagri-
nėja ne mažiau socialiai jautrias bylas. Sakyti, kad jų 
darbas reikalauja išskirtinio įžvalgumo, kruopštumo, 
gebėjimo susieti faktus, gyvenimiškos patirties ar psi-
chologinės ištvermės, stipresnės fizinės sveikatos ir 
pan., – taip pat ne. Kiekvienas teisėjas turi būti są-
žiningas sau ir teisėjo filosofijai, reikšti ne savo su-
bjektyvias, o atspindėti visuomenės, kurioje gyvena, 
vertybes, nepasiduoti populizmui, kuris yra prieš-
prieša teisėjavimui, gebėti sverti ir balansuoti verty-
bes siekdamas pusiausvyros, visuomenės ir individo 
sutarimo.

Kaip manote, koks galingiausias ginklas nugalint 
blogį?

Matyt, dauguma atsakytume: be abejonės, gin-
klas vienintelis – gėris. Tačiau čia negaliu nepriminti 
Konfucijaus išminties. Paklaustas, ar už blogį galima 
mokėti gerumu, jis atsakė kitu klausimu: tai kuo tada 
mokėsite už gerumą? Ir pridūrė – už blogį reikia mo-
kėti teisingumu.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.

AKTUALUSIS INTERVIU2015 m. BIRŽELIS NR. 2

Kiekvienas teisėjas turi būti sąžiningas 
sau ir teisėjo filosofijai, reikšti ne savo 
subjektyvias, o atspindėti visuomenės, 
kurioje gyvena, vertybes, nepasiduoti 
populizmui, kuris yra priešprieša teisėja-
vimui, gebėti sverti ir balansuoti verty-
bes siekdamas pusiausvyros, visuome-
nės ir individo sutarimo.
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J
Jau daugiau nei pusmetį esate Pretendentų į 
teisėjus atrankos komisijos (toliau – Komisijos) 
narys. Į teismų savivaldos veiklą įsiliejote iš 
visiškai kitos – ekonomikos – srities. Kokie Jūsų 
įspūdžiai pradėjus dirbti Komisijoje? 

Įdomu pamatyti teisėjus be mantijų. Turbūt dau-
guma lietuvių teisėją įsivaizduoja labai paprastai – 
griežtas, bejausmis, bauginantis, šaltas robotas, sly-
pintis po mantija. Tačiau Komisijoje apsilankantys 
teisėjai, norintys pakeisti darbo vietą, ir pretendentai 
į teisėjus yra visai kitokie – daugelį jų sutikęs gatvėje 
niekada neįtartum, kokias pareigas jie užima ar į ko-
kias pretenduoja. Kaip ir visi kiti žmonės, jie ir jau-
dinasi, ir nerimauja, ir juokauja, ir jaučia visas kitas 
emocijas.

Koks yra pagrindinis Jūsų vaidmuo Komisijoje? 
Kaip Jūsų, ekonomisto, žinios, turima patirtis 
praverčia atrenkant pretendentus į teisėjus?

Mano vaidmuo toks pats, kaip ir visų kitų 
Komisijos narių – įvertinti kandidatus ir išrinkti, 
mūsų nuomone, tinkamiausius. Mes nesame pa-
siskirstę funkcijomis, kai vienas Komisijos narys 
vertina teisines, kitas – ekonomines žinias, trečias 
– asmenines savybes ir psichologinę būklę. Manau, 
jog teisėjui ekonominės ir finansinės žinios daugelyje 
bylų labai svarbios, tačiau Komisijos posėdžio metu 
jas patikrinti nėra lengva.

Nerijus Mačiulis:  

žiniasklaida diletantiškai 
narstydama nebaigtas 

bylas kelia pavojų 
proceso dalyviams

Siekiant užtikrinti teismų darbo efektyvumą ir atitikti visuomenės lūkesčius, į teismų 
sistemos veiklą kasmet įtraukiami ne tik šią sritį puikiai išmanantys teisininkai, bet ir iki tol 
su ja nieko bendro neturėję ir iš visiškai skirtingų veiklos sričių atėję visuomenės atstovai. 
Šie žmonės padeda užtikrinti ir kartu visuomenei skleisti žinią apie objektyvią, skaidrią 
ir kokybišką teismų sistemos veiklą. Vienas jų – visiems gerai pažįstamas vyriausiasis 
„Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis, jau beveik metus laiko dalyvaujantis 
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (toliau – Komisijos) veikloje. Prieš Jus – 
ekonomikos mokslų daktaro mintys apie paprastą žmogiškumą, įvairiapusiškumą, 
viešą kritiką ir teisingumą, apie tai, kuo šiandien gyvena Lietuvos teismai.

AKTUALUSIS INTERVIU

 Nerijus Mačiulis

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos vyriausioji specialistė
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Kokie žmonės šiandien siekia tapti teisėjais? 
Kokios savybės, Jūsų nuomone, jiems yra 
būtinos?

Nesinorėtų, kad visuomenėje bet kokių profesijų 
atstovai būtų sumetami į vieną katilą ir užklijuojama 
juos ir jų veiklą apibendrinanti etiketė. Kaip ir poli-
tikai nenori išgirsti, kad Lietuvoje „visi politikai yra 
tokie“, taip ir teisėjai yra labai skirtingų kompetencijų 
ir skirtingai motyvuoti. Pretendentai yra labai įvairūs 
– turi labai įvairią patirtį, skirtingas kompetencijas ir 
motyvaciją. Teko matyti ir, mano nuomone, kandi-
datų, kurie niekada neturėtų tapti teisėjais – ne dėl jų 
kompetencijų, bet dėl sąžinės ir motyvacijos. Turbūt 
viena iš pagrindinių Komisijos funkcijų yra ne pasa-
kyti, kuris kandidatas yra geriausias, bet įvertinti, ku-
ris tikrai nėra tinkamas.

Statistika teigia, kad su teismais susiduria vos 
7 proc. gyventojų, tačiau nuomonę apie juos 
turi visi. Geriau teismų darbą vertina tie, kurie 
teismuose buvo ir matė, kaip vyksta visi procesai. 
Na, o likusieji ją susiformuoja iš žiniasklaidos. 
Ar Jums pačiam tiesiogiai yra tekę susidurti su 
teismų darbu dar iki pradedant dirbti Komisijoje? 
Koks įspūdis likęs?

Su teismų darbu iki veiklos Komisijoje susidurti 
neteko, todėl kažkokių išankstinių nuostatų neturiu. 
Padirbęs šioje Komisijoje supratau, kad teisėjo dar-
bas yra sudėtingesnis nei maniau. Teisėjai turi būti 
ne tik susipažinę su daugybe teisinių aktų, bet taip 
pat ir domėtis kitų teismų praktika, turėti tinkamą 

psichologinį pasirengimą, mokėti valdyti konfliktus 
bei apskritai turėti labai plačias kompetencijas, per-
žengiančias teisės sritį. Darbas Komisijoje man leido 
šiek tiek geriau suprasti, kaip veikia Lietuvos teismų 
sistema, su kokiomis pagrindinėmis problemomis čia 
susiduriama, kokie žmonės joje dirba.

 
Jūsų nuomone, ar viešai kritikuojami teisėjų 
priimti sprendimai, neretai pasakant, ką 
teisėjas turėjo/privalėjo nuspręsti, yra teigiamas 
reiškinys mūsų visuomenėje?

Viešumo apie priimamus sprendimus ir motyvus 
reikia. Tačiau žiniasklaida, diletantiškai narstydama 
nebaigtas bylas, neturėtų sukurti aplinkybių, apsun-
kinančių sprendimo priėmimą, sukeliančių nepatogu-
mų ar net pavojų teismo proceso dalyviams – tokį 
reiškinį vertinu neigiamai.

Ko palinkėtumėte, o gal ir palinkite žmonėms, 
pasiryžusiems dirbti vardan teisingumo, kai 
viena pusė visuomet lieka nepatenkinta?

To paties, ko galima palinkėti beveik visiems 
Lietuvos viešajame sektoriuje dirbantiems speci-
alistams – protingo darbo krūvio ir adekvataus 
finansavimo. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.

AKTUALUSIS INTERVIU

Žiniasklaida, diletantiškai narstyda-
ma nebaigtas bylas, neturėtų sukurti 
aplinkybių, apsunkinančių sprendimo 
priėmimą, sukeliančių nepatogumų ar 
net pavojų teismo proceso dalyviams.

Teisėjai, kaip ir kiti žmonės, ir jaudi-
nasi, ir nerimauja, ir juokauja, ir jaučia 
visas kitas emocijas.
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P
PAGAL SUĖMIMŲ MASTĄ PRILYGSTAME 
KAZACHSTANUI – STRAIPSNIŲ 
KOMENTATORIAMS TAI PATINKA

Suėmimas kasmet taikomas keliasdešimt kartų 
dažniau nei namų areštas, daugiau nei dešimt kartų 
dažniau nei užstatas ir netgi dažniau nei asmens do-
kumentų paėmimas. Taigi manant, jog egzistuoja tiki-
mybė, kad žmogus gali bėgti nuo teisingumo, proble-
ma paprastai sprendžiama jį uždarant, o ne mėginant 
atgrasyti švelnesnėmis priemonėmis.

Prokurorų entuziazmą prašyti skirti suėmimą 
skatina stiprus teismų polinkis šią priemonę taiky-
ti – tenkinama per 95 proc. prokurorų prašymų, o 
sėkmingai apskundžiama mažiau nei 10 proc. suėmi-
mo atvejų. Pagal šį skaičių pirmaujame Europoje ir 
prilygstame Kazachstanui. Turint omenyje tai, kad 
suėmimas skiriamas gerokai dažniau nei jam artimos 
alternatyvos, sunku patikėti, jog visais 95 proc. atvejų 
jis buvo būtinas, bent jau vertinant iš žmogaus teisių 
perspektyvos.

Tačiau plačiosios visuomenės ir žiniasklaidos to-
kios dvejonės nekankina. Jei didesnio visuomenės 
dėmesio sulaukusioje byloje suėmimas neskiriamas 
ar jo taikymas nutraukiamas, netrukus pasipila apie 
teisėjų atlaidumą nusikaltėliams šaukiančios antraštės. 
Jas savo ruožtu papildo dar mažiau subtilūs skaitytojų 
komentarai.

ŽINIASKLAIDOS ĮTAKA VERČIA RINKTIS 
SAUGESNĮ VARIANTĄ 

2014 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyri-
mas parodė, kad suėmimo taikymą, be kitų priežas-
čių, lemia ir teisėjų patiriamas spaudimas. Praktikoje 
neretai sunku tiksliai įvertinti įtariamojo pabėgimo 
ar naujų nusikaltimų darymo riziką. Tačiau numatyti 
nesėkmingo sprendimo pasekmes nesunku: pabėgus 
laisvėje paliktam įtariamajam, teisėjas sulauks gerokai 
daugiau priekaištų ir galbūt žiniasklaidos ir visuome-
nės pasmerkimo nei skirdamas suėmimą, kurį vėliau 
panaikins aukštesnės instancijos teismas. Be to, pas-
tarasis scenarijus, atsižvelgus į statistiką, kai tenkina-
ma mažiau nei 10 proc. skundų, apskritai nėra labai 
tikėtinas.

Taigi nenuostabu, jog dažnai nelinkstama rizikuo-
ti ir pasirenkamas sprendimas, kuris saugesnis pa-
čiam sprendžiančiajam. Žinoma, saugesnis nereiškia 
teisingas.

Kai suėmimas tampa 
atpildo forma
Karolis Liutkevičius
Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkas

„Žmonėms patinka, kai žmones suima“, – taip taikliai šiandieninę situaciją apibū-
dino teisėjas, kalbintas Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrime apie suėmimo tai-
kymą Lietuvoje. Suėmimas – tai įkalinimas dar nesant teismo nuosprendžio, siekiant 
užtikrinti, kad įtariamasis nepabėgtų, netrukdytų tyrimui ar nepadarytų naujų nusi-
kaltimų. Įstatymas leidžia suimti žmogų tik išimtiniais atvejais, jei kitomis priemonėmis 
negalima užtikrinti netrukdomo ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso. Tad visų pirma 
turėtų būti pasitelkiamos švelnesnės alternatyvos – namų areštas ar užstatas. Deja, 
realybė yra kiek kitokia. 

Jei didesnio visuomenės dėmesio su-
laukusioje byloje suėmimas neskiriamas 
ar jo taikymas nutraukiamas, netrukus 
pasipila apie teisėjų atlaidumą nusikal-
tėliams šaukiančios antraštės.

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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Atsiriboti nuo tokio spaudimo ir per jį žiniasklai-
dos daromos įtakos sprendimams yra labai sunku. 
Visuomenė ir žiniasklaida dažnai neskiria laisvės at-
ėmimo bausmės nuo suėmimo ir nesupranta jo pa-
skirties. Nesuvokiamas ir skirtumas tarp įtariamojo 
ir nuteistojo. Todėl švelnesnių nei suėmimas prie-
monių taikymas traktuojamas kaip nuolaidžiavimas 
nusikaltėliams.

Deja, toks požiūris nesvetimas ir daliai baudžia-
mojoje sistemoje dirbančių žmonių. „Jis yra žulikas, o 
žulikas turi sėdėti“, – kažkada man paaiškino polici-
jos tyrėjas, kai nukentėjęs nuo plėšimo ėjau atpažinti 
įtariamojo.  

Čia ir yra problemos esmė. Įtariamasis, vos juo 
tapęs, visuomenės akyse visų pirma yra žulikas ir tik 
paskui kažkas kitas, pavyzdžiui, žmogus, kurio atžvil-
giu padaryti neatsargūs ir skuboti sprendimai gali tu-
rėti neatitaisomos žalos tolesniam jo gyvenimui. O 
klausimų, ką su juo daryti, nekyla, nes visi žino, kad 
„žulikas turi sėdėti“.

IŠEITIS – VIEŠUMAS 

Mažai kam rūpi, kad nuo to blogiau ne tik taria-
mam žulikui, bet ir mums visiems. Tardymo izolia-
toriuje laikomas žulikas kainuoja mums trumpuoju 
laikotarpiu – visi mokame už jo viešnagę laisvės atė-
mimo įstaigoje. O jei kalinimas užsitęsia, tai kainuoja 
ir ilguoju laikotarpiu. Mažai tikėtina, kad žulikas, ilgą 
laiką praleidęs kriminalinės subkultūros apsuptyje, 
išėjęs taps nežuliku. Veikiau iš žuliko mėgėjo jis taps 
žuliku profesionalu.

Padėtį blogina ir tai, kad žiniasklaida dažniausiai 
akcentuoja sensacingus ir šokiruojančius nusikalti-
mus. Šitaip formuojamas iškreiptas visuomenės po-
žiūris į nusikalstamumo situaciją ir paskatinamos re-
akcijos, kai baudžiamosios teisės priemonės imamos 
suvokti ne kaip priemonė valdyti nusikalstamumą, o 
kaip atpildo forma. Paprastai tariant, valstybės vyk-
domas kerštas. O švelnesnių priemonių pasirinki-
mas šiame kontekste vertinamas kaip pataikavimas 
nusikaltėliams.

Tad nenuostabu, jog teisėjai mieliau renkasi ži-
niasklaidos ir visuomenės geidžiamas griežtas prie-
mones. Tačiau taip neturėtų būti. Negalima pamiršti, 
kad suėmimas – tai įkalinimas, kuris prasideda dar iki 
teismo proceso ir tęsiasi jo metu. Ši priemonė ne be 
reikalo laikoma griežčiausia: net jei asmuo bus pri-
pažintas kaltu, jis nepateks į sunkesnes sąlygas nei 
suėmimo metu. Netgi priešingai – daugelyje pataisos 
namų sąlygos yra geresnės nei, pavyzdžiui, Lukiškių 
tardymo izoliatoriuje.

Teisėjams galios patikimos tam, kad priimtų 
ne populiarius, o teisėtus ir teisingus sprendimus. 
Atlaikyti išorės spaudimą – darbo dalis. Kita dalis – 
gebėjimas paaiškinti nepopuliarius sprendimus ir to 
darymas. Todėl, visuomenėje vyraujant kaltės pre-
zumpcijai ir teisiniam neraštingumui, tylėjimas tiesiog 
nėra geras pasirinkimas. Kaip yra sakęs Teisėjų tary-
bos primininkas Egidijus Laužikas, teisėjas turi gebėti 
paaiškinti, kodėl priėmė sprendimą, o ne bijoti dėl jo.

 

2014 m. Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto tyrimas parodė, kad suėmimo 
taikymą, be kitų priežasčių, lemia ir tei-
sėjų patiriamas spaudimas. 

Teisėjams galios patikimos tam, kad 
priimtų ne populiarius, o teisėtus ir tei-
singus sprendimus. 

9
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Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.

KOMENTARAS

Parengė: 

Kristina Petrošienė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene 
Vaida Kibirkštytė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Gyventojų nuomonė klausimu:

„KĄ MANOTE APIE BAUSMES UŽ NUSIKALTIMUS LIETUVOJE? 
AR JOS TINKAMOS, AR PER ŠVELNIOS, AR PER GRIEŽTOS?“

Ramūnas 
39 m., Vilnius

Pasaulyje atlikti tyrimai rodo, kad skiriant bausmes svarbiausia ne jų dydis, o ne-
išvengiamumas. Bausmės dydis neapsprendžia to, ar bus daromi nusikaltimai, ar ne. 
Kalbėdami apie bausmes žmonės piktinasi ir lygtiniais paleidimais, ir tuo, kad valstybė 
turi išlaikyti gausybę kalinių. Čia įžvelgiu prieštaravimą. Į bausmes būtina pažvelgti 
sistemiškai. Svarbus ir bausmės individualizavimas. Pvz., Italijoje greitį viršijusiam tur-
tingam žmogui skiriama didžiulė bauda, t. y. atsižvelgiama į jo aukštas pajamas. Gal ir 
mūsų šalyje taip galėtų būti? Kas vyksta po to, kai kokią nepasiturinčią moterį sulaiko ir 
nubaudžia už kontrabandą, skirdami jai didelę baudą? Ji neišgali susimokėti tos baudos, 
todėl vėl eina pardavinėti kontrabandinių cigarečių ir taip turime užburtą ratą. 

Sergėjus
32 m., Vilnius

Mano nuomone, visos bausmės Lietuvoje per švelnios. Tiems, kurie vairuoja neblai-
vūs, vairuotojo pažymėjimą reikėtų atimti iki gyvos galvos, o jei neblaivus vairuotojas 
eismo įvykio metu sužaloja žmogų, tai negali būti jokių lygtinių paleidimų. Jis turi realiai 
kalėti. Pvz., J. Radzevičiui reikėtų kalėti tuos 4 metus, o ne atleisti jį nuo bausmės atliki-
mo. Kyšininkavimo atveju, manau, reikėtų konfiskuoti visą to žmogaus turtą, o gal net 
ir jo giminių, jei jie padėjo tą kyšį kažkaip įteisinti ar registruoti. Jei sukčiaujama, kyši-
ninkaujama, nepagrįstai išlaidaujama, tai nesąžininga, jei kaltinamieji susimoka baudas 
ir lieka laisvėje. Už pedofiliją tikrai visi turi sėsti į kalėjimą keleriems metams. 

Jūratė
45 m., Vilnius

Manau, kad bausmės yra per griežtos ir jos turėtų būti daugiau auklėjamojo ir švie-
čiamojo pobūdžio, o ne tik baudžiamojo. Baudimas sukelia dar daugiau neigiamos 
reakcijos ir, žvelgiant psichologiniu aspektu, skatina atvirkštinį rezultatą. Sėdėjimas 
kalėjime – tarsi blogų dalykų mokymas. Manau, bausmė galėtų būti išreikšta ir per 
socialines garantijas, kad žmogus jaustųsi labiau gerbiamas visuomenėje. Žvelgiant per 
tokią prizmę, žmogų reikėtų mokyti gerų dalykų, o ne bausti jį už tai, ką jis jau padarė, 
nes iš tikrųjų jisai padarė dėl to, kad blogai jaučiasi. 

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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7 PROC. APYLINKIŲ TEISMUOSE 
NAGRINĖJAMŲ CIVILINIŲ BYLŲ – DĖL 
LEIDIMŲ IŠDAVIMO 

„Teismo veiklą apsunkina ne tik padidėjęs nagri-
nėjamų bylų skaičius, bet ir funkcijos, nesusijusios su 
teisingumo vykdymu“, – sako Vilniaus rajono apy-
linkės teismo pirmininkė J. Bagdonienė. Pasak pir-
mininkės, teismas su tokiomis funkcijomis susiduria 
nagrinėdamas civilines, baudžiamąsias ir administra-
cinių teisės pažeidimų bylas. Tai kenkia efektyviam 
teismo darbui, pailgina bylų nagrinėjimo trukmę. 

Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės 
J. Bagdonienės nuomone, būtų tikslinga teismams 

atsisakyti funkcijų, nesusijusių su teisingumo vykdy-
mu, kurių viena – leidimų išdavimas. 2014 m. Vilniaus 
rajono teisme išnagrinėta 4 560 civilinių bylų, iš kurių 
487 – dėl įvairių leidimų išdavimo. Šiaulių apylinkės 
teisme šis skaičius siekė 700. Teismų slenksčius dėl 
leidimų dažniausiai mina jaunos šeimos, perkančios, 
keičiančios ar parduodančios būstą. Būtent leidimų 
parduoti ar įkeisti šeimos nuosavybę, jei šeima augi-
na nepilnamečius vaikus, teismai ir gauna daugiausiai. 
Leidimų skaičius svyruoja priklausomai nuo šalies 
ekonominės situacijos, paskolų išdavimo sąlygų pa-
lankumo gyventojams. Teismų darbuotojai sako, kad 
kuo geresnė ekonominė situacija, tuo daugiau žmo-
nių nori pagerinti savo gyvenamąsias sąlygas, todėl 
parduoda mažus butus ir perka naujus, erdvesnius. 

Kas „suvalgo“ 
teisingumui 
vykdyti skirtą 
laiką? 

Nijolė Damulė
Šiaulių apylinkės teismo 
Komunikacijos skyriaus vedėja

Ligita Dargvainytė
Vilniaus rajono apylinkės teismo 
teisėjo padėjėja 

2013 m. apylinkių teismuose išduota apie 12 tūkst. įvairių leidimų, pernai – beveik 
2 tūkst. daugiau. Taigi Lietuvos teismai, užuot visas jėgas skyrę teisingumui vykdyti, 
priversti išduoti tūkstančius leidimų, tam tikrais atvejais inicijuoti globą ir rūpybą, būti 
atsakingi už žyminio mokesčio sumokėjimo apskaitą. Daugelyje Europos valstybių tai 
teismams nebūdingos funkcijos, kurių Lietuvoje iš viso suskaičiuojama daugiau nei 
dešimt. Kokios įtakos šių funkcijų vykdymas turi teismų darbui, kodėl kai kurių iš jų būtų 
pravartu atsisakyti, su kokiais sunkumais esant tokiai padėčiai susiduria į teismus be-
sikreipiantys piliečiai? Apie tai TEISMAI.LT kalbėjosi su Vilniaus rajono apylinkės teismo 
pirmininke Jolanta Bagdoniene, spaudos žurnaliste Oksana Laurutyte ir TV žurnalistu, 
laidų ir renginių vedėju Žygiu Stakėnu. 

Jolanta Bagdonienė

NUOMONIŲ RINGAS2015 m. BIRŽELIS NR. 2
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Norėdamos įgyti tokius leidimus, šeimos, auginan-
čios nepilnamečius vaikus, pirmiausia privalo kreip-
tis į savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius, kurie 
patikrina, ar nėra duomenų apie netinkamą šeimos 
rūpinimąsi vaikais. Šių institucijų išduota pažyma tei-
kiama teismui.  

„Vienintelį kartą buvau teisme ir, aišku, iki šiol 
prisimenu tą apsilankymą. Pasikeitus šeiminėms 
aplinkybėms, nusprendžiau parduoti butą. Mano sū-
nui tuomet buvo aštuoni mėnesiai. Neturėjau kur jo 
palikti, todėl nešiausi jį kartu į visas įstaigas“, – apie 
savo patirtį pasakoja spaudos žurnalistė šiaulietė 
Oksana Laurutytė. Šiaulių miesto savivaldybės admi-
nistracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, patikrinęs, 
kad ji nėra įtraukta į „juoduosius“ sąrašus, pažymą 
teismui išdavė tą pačią dieną. Kitas žingsnis buvo ke-
lionė į tuometį Šiaulių miesto apylinkės teismą, kad 
šis duotų leidimą parduoti butą. „Buvau viena kaip 
pirštas. Nedrąsu eiti į teismą ir dar su mažu vaiku. 
Man buvo keista ir nesuprantama, kodėl turiu eiti į 
teismą? – prisimena O. Laurutytė. – Už poros dienų 
iš teismo pasiėmiau dokumentus.“ 

Daugiau nei 15 metų žurnaliste dirbanti moteris 
sako, kad nei tada, būdama jauna mama, nei dabar, 
kai turi didesnę gyvenimišką patirtį, nesupranta, kodėl 
šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, norin-
čioms parduoti ar įkeisti butą, tenka varstyti teismų 
duris. „Vaiko teisių apsaugos institucijos – taip, pri-
tariu, nes jie turi žinoti, ar vaikams nebus pablogin-
tos gyvenimo sąlygos, ar tėvai, pardavę butą ar namą, 
neiššvaistys pinigų, bet teismai – nesuprantu. Turėtų 
užtekti Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Teismai gal-
būt yra dar vienas saugiklis, bet jis nebereikalingas“, 
– tvirtina O. Laurutytė. 

Prieš trejus metus LNK TV žurnalistas, laidų ir 
renginių vedėjas Žygis Stakėnas taip pat susidūrė su 
panašiomis problemomis. „Gegužės mėnesį sukako 
treji metai, kai įsigijome kitą butą. Niekada negalvo-
jau, kad, norėdamas parduoti nedidelį butą ir įsigy-
ti didesnį ir erdvesnį, turėsiu eiti į teismą. Juk nieko 
blogo nepadariau, niekam nesu skolingas ar panašiai, 
tačiau privalėjau, nes turiu vaikų. Tuomet vyriausiam 
sūnui buvo septyneri, jaunėliui – treji metai. Teismas 
leido parduoti butą“, – prisimena Ž. Stakėnas. Į teis-
mus dėl leidimų kreipęsi asmenys taip ir liko nesu-
pratę, ką pakeitė šis kreipimasis, tačiau šis procesas 
„suvalgė“ ne tik jų, bet ir teismo darbuotojų bei tei-
sėjų laiką. 

LEIDIMŲ IŠDAVIMU 
PAPILDOMI DARBAI NESIBAIGIA 

Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė J. 
Bagdonienė sako, kad su teismams nebūdingomis 
funkcijomis susiduriama ir nagrinėjant baudžiamąsias 
bei administracinių teisės pažeidimų bylas. Įstatymas 
numato, kad kai kurias administracinių teisės pažei-
dimų bylas gali nagrinėti tiek teismas, tiek kitos ins-
titucijos. „Mano nuomone, kol įstatymas numato 
galimybę tokias bylas nagrinėti tiek teismuose, tiek 
policijos įstaigose, tol policija, nenorėdama apsisun-
kinti, siunčia tokias bylas į teismą, – sako pašnekovė. 
– Pavyzdžiui, bylas dėl nedidelio chuliganizmo gali 
nagrinėti ir policija, ir teismas, tačiau daugelis bylų 
yra siunčiamos į teismus. Manau, turėtų būti svars-
toma galimybė tokius atvejus Administracinių teisės 
pažeidimų kodekse panaikinti. Taip pat siūlytina pa-
reigūnams, turintiems teisę surašyti protokolą, admi-
nistracinį nurodymą surašyti kuo dažniau net ir tose 
bylose, kurias nagrinėja teismai (pvz., rinkimų, vaiko 
teisių pažeidimų bylos ir t. t.).“  

J. Bagdonienės nuomone, reikėtų išplėsti adminis-
tracinių teisės pažeidimų bylose neteisminių institu-
cijų kompetenciją, kad nuobaudas už padarytus pa-
žeidimus galėtų skirti ne teismai, o jos. „Pavyzdžiui, 
policija pati galėtų skirti nuobaudą už melagingą spe-
cialiųjų tarnybų iškvietimą“, – nurodo Vilniaus rajo-
no apylinkės teismo pirmininkė. Nuobaudas galėtų 
skirti ne tik policija, bet ir aplinkosaugininkai, savival-
dybės darbuotojai.  

Vilniaus rajono apylinkės teismo vadovė pažymi, 
kad baudžiamajame procese turėtų būti panaikintos 
privataus kaltinimo bylos, nes teismui tam tikra pra-
sme tenka atlikti ikiteisminį tyrimą. „Nesant atlikto 
tyrimo, faktiškai tai turi padaryti teismas, nors forma-
liai tai yra privataus kaltintojo pareiga. Realiai teismas 
vis viena turi ištirti, surinkti įrodymus, kad galėtų pri-
imti sprendimą. Dalį veikų reikėtų dekriminalizuoti, 
pvz., įžeidimą, dalį įtraukti į Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą, dėl likusių nusikalstamų veikų 
atlikti ikiteisminį tyrimą“, – apie galimus pakeitimus 
kalba J. Bagdonienė. 

Dar vienas pasiūlymas – per ikiteisminį tyrimą 
turėtų būti atsisakyta nuostatos, kad ekspertizę gali 
skirti tik ikiteisminio tyrimo teisėjas. Pirmininkės 
nuomone, ekspertizes galėtų skirti prokurorai.

ŠEIMOS GINČAMS SPRĘSTI 
TINKA NE TIK TEISMAS 

Apylinkių teismuose per metus išnagrinėjama 
daugiau kaip 21 tūkst. šeimos bylų. O pažangiose 
Europos valstybėse dauguma šeimos ginčų spren-
džiama naudojant taikius ginčų sprendimo būdus, 
pavyzdžiui, mediaciją, ir į teismus patenka tik maža 

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT

Teismo veiklą apsunkina funkcijos, 
nesusijusios su teisingumo vykdymu. 
Tai kenkia efektyviam teismo darbui, 
pailgina bylų nagrinėjimo trukmę. 
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šių ginčų dalis. 
„Svarstytina galimybė šeimos bylose, sprendžiant 

tam tikrus klausimus, susijusius su vaikais, įvesti pri-
valomą išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką. 
Tam, kad šie ginčai būtų išsprendžiami profesiona-
liai ir padarant kaip galima mažesnę žalą vaikui, būtų 
tikslinga sukurti tokių ginčių nagrinėjimo instituciją, 
kurioje dirbtų psichologas, vaikų teisių apsaugos at-
stovas, teisininkas, mediatorius ir kiti specialistai“, – 
pažymi J. Bagdonienė.

Pirmininkė džiaugiasi, kad pirmieji žingsniai šio-
je srityje jau padaryti. Vyriausybė šiemet patvirtino 
Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos 
plėtros koncepciją, kurios įgyvendinimas patikėtas 
Teismingumo ministerijai – suburta darbo grupė, 
kuri per metus turi parengti visus būtinus teisės ak-
tus koncepcijai įgyvendinti ir mediacijos procesams 
Lietuvoje plėtoti. Koncepcijoje yra numatytos priva-
lomos mediacijos sesijos šeimos bylose. 

Anot pirmininkės, Civilinės metrikacijos skyriai, o 

ne teismai, turėtų spręsti klausimus, susijusius su tė-
vyste, jei nėra ginčo ir prašoma vaiko tėvu įrašyti vyrą, 
kuris pripažįsta save vaiko tėvu. Tas pats taikytina 
santuokos nutraukimo atveju. „Nutraukiant santuo-
kas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ginčas nėra 
sprendžiamas, todėl sutartis dėl santuokos nutrauki-
mo pasekmių galėtų tvirtinti notaras“, – siūlo teismo 
pirmininkė. Pasak jos, tai leistų sumažinti teisėjų dar-
bo krūvį ir turėtų teigiamos įtakos kitų bylų nagrinė-
jimo kokybei. Tokius teismo veiksmus galima įvardyti 
„techniniais“, jie nereikalauja turimų teisinių žinių 
panaudojimo – šitaip tik paprasčiausiai „suvalgomas“ 
besikreipiančių žmonių ir teismo darbo laikas. 

Teismui būdinga funkcija nelaikytina ir žyminio 
mokesčio sumokėjimo apskaita. Vilniaus rajono apy-
linkės teismo pirmininkės nuomone, tuo turėtų rū-
pintis Valstybinė mokesčių inspekcija. 

KOMENTARAS

Juozas Bernatonis
Teisingumo ministras 

Dar praėjusių metų vasarą Teisingumo ministeri-
joje buvo parengtas planas, kokių teismams nebūdin-
gų funkcijų būtų galima atsisakyti, ir pradėti rengti 
reikalingi teisės aktai.

Noriu pažymėti, kad pirmiausia visus šiuos pasi-
keitimus pajustų apylinkių teismų teisėjai. Būtent šių 
teismų teisėjų yra didžiausias darbo krūvis.

Paminėsiu tik kelias svarbiausias naujoves, kurios 
turėtų gerokai palengvinti apylinkių teismų teisėjų 
darbą. Šiuo metu teismai išduoda leidimus dėl nekil-
nojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, pardavimo 
ar įkeitimo. Nors tikslios statistikos, kiek tokių leidi-
mų išduodama, nėra, tačiau pernai teismai išdavė apie 
13,5 tūkst. įvairiausių leidimų. Teisingumo ministeri-
jos skaičiavimais, apie 90 proc. šių leidimų sudaro bū-
tent leidimai dėl šeimos turto pardavimo ar įkeitimo. 
Tokios bylos dėl leidimų išdavimo sudaro beveik 7 
proc. visų pirmosios instancijos teismuose išnagrinė-
jamų civilinių bylų.

Teisingumo ministerija taip pat siūlo atsisaky-
ti teismų leidimų norint pakeisti vedybų sutartį, 

atsisakyti teismo funkcijų nutraukiant santuoką abie-
jų sutuoktinių bendru sutikimu tais atvejais, kai su-
tuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų, taip pat neturi 
kreditorių arba kreditoriai nereiškia pretenzijų dėl 
sutuoktinių turto pasidalijimo būdo, plėsti bylų, ku-
riose būtų įtvirtinta privalomoji ikiteisminė mediacija, 
sąrašą.

Jeigu visiems siūlomiems Civilinio ir Civilinio pro-
ceso kodeksų pakeitimams bus pritarta, mūsų skai-
čiavimais, civilinių bylų skaičius pirmosios instancijos 
teismuose sumažėtų apie 10 proc. 

Taip pat siūlome administracinių teisės pažeidimų 
procese siaurinti teismo funkcijas: išplėsti įgaliotų ne-
teisminių institucijų kompetenciją bei administracinio 
nurodymo institutą. 

Teismams atsisakius jiems nebūdingų funkcijų, tei-
sėjai daugiau laiko galėtų skirti sudėtingoms byloms, 
o pati teismų sistema dirbtų sparčiau ir efektyviau. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.

Teismams atsisakius jiems nebūdingų 
funkcijų, teisėjai daugiau laiko galėtų 
skirti sudėtingoms byloms, o pati teismų 
sistema dirbtų sparčiau ir efektyviau.

NUOMONIŲ RINGAS2015 m. BIRŽELIS NR. 2
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T
TEISMUOSE – KVALIFIKUOTŲ, AKTYVIŲ IR 
INICIATYVIŲ PSICHOLOGŲ KOMANDA

Jau nuo 2010 m. vis pasigirsdavo svarstymų, ar 
tikslinga steigti psichologų etatus teismuose. Buvo 
klausiama, ar teismo psichologo pagalbos teikimas 
apskritai gali būti laikomas teismams būdinga funk-
cija. Teisėjų taryba tokiose diskusijose laikėsi tvirtos 
pozicijos, teigdama, kad tokie etatai būtini ir jie galėtų 
būti steigiami apygardų teismuose, kuriuose jau vei-
kė vaiko apklausos kambariai, o į aukštesnįjį teismą 
galima pritraukti kvalifikuotesnius specialistus, taigi 
efektyvus jų darbas atneštų teigiamų rezultatų. Dar 
2011 m. Teisėjų taryba nusprendė, kad nuo 2012-
ųjų teismuose pradės dirbti teismo psichologai, ta-
čiau šis sprendimas įgyvendintas tik 2014 m. gavus 
finansavimą.  

„Turiu 16 metų psichologinio darbo patirtį ir 
darbas su sudėtingų ir socialiai pažeidžiamų asme-
nų grupėmis vakarų Klaipėdos regione man gerai 
pažįstamas, tačiau visada domėjausi kriminologija, 
viktimologija, įvairiomis teisės psichologijos krypti-
mis. Klaipėdoje nėra nei kalėjimų, nei pataisos namų, 
todėl grįžusi po psichologijos magistro studijų psi-
chologo darbo pagal įgytą specializaciją bandžiau ieš-
koti teisme. Prireikė 10 metų, kad mano karjeros vi-
zija išsipildytų. Praėjusią vasarą atsitiktinai pamačiusi 

darbo skelbimą sudalyvavau konkurse ir nuo tada 
einu Klaipėdos apygardos teismo psichologo parei-
gas“, – apie savo pasirinkimą studijuoti psichologijos 
magistrantūroje bei tapti teismo psichologe pasakojo 
A. Augaitienė.

Teismo psichologo pareigybės aprašymas ir finan-
sai atlygiui sumokėti – viskas, ką pradėdami šią veiklą 
turėjo apygardų teismų vadovai ir į darbą priimti psi-
chologai. Tačiau apygardų teismų vadovams pavyko 
surinkti kvalifikuotų, aktyvių ir iniciatyvių psicholo-
gų komandą, kurie aktyviai bendradarbiauja, konsul-
tuojasi su psichologais profesionalais ir akademikais. 
„Nuo šių metų stengiamės kas mėnesį organizuoti 
bendrus darbo susitikimus, kurių metu aptariame 
aktualias psichologinės pagalbos teikimo formas ir 
metodus, didelį dėmesį skiriame požiūriui į bendrą 
psichologinės pagalbos teikimo teismuose praktiką 
suvienodinti“, – sakė pirmąjį apygardų psichologų 
susitikimą inicijavusi ir į Klaipėdą susipažinti kolegas 
pakvietusi Klaipėdos apygardos teismo psichologė.

Kvalifikuotas teismo 
psichologas: nauja praktika 
Lietuvos teismuose

Gintarė Daugėlaitė
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėja

Pernai penkiuose Lietuvos apygardų teismuose buvo įsteigta teismo psichologo 
pareigybė, o šių metų pradžioje suformuota pirmoji šių specialistų komanda. 
Teismuose dirbantys psichologai – tarsi skydas, apsaugantis mažamečius nuo 
nežinios ir streso, kurį jie patiria apklausų teismuose metu. Šie žmonės vaikams 
suteikia psichologinę pagalbą, įvertina jų raidos ypatumus, sprendžia psichologines, 
asmenybės problemas. Apie šios pareigybės atsiradimą, darbo specifiką, iššūkius, 
su kuriais tenka susidurti apklausiant vaikus bei teikiant jiems psichologinę pagalbą, 
žurnalui TEISMAI.LT pasakojo pirmoji į šias pareigas priimta Klaipėdos apygardos 
teismo psichologė Aušra Augaitienė.

Teismų vadovams pavyko surink-
ti kvalifikuotų, aktyvių ir iniciatyvių psi-
chologų komandą.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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TARPININKAS TARP VAIKO IR TEISININKO

Paprašyta prisiminti iššūkius, su kuriais teko su-
sidurti per pirmąjį darbo teisme pusmetį, psichologė 
sako, kad kiekviena apklausa, kaip kiekvienas vaikas 
ir kiekviena byla, yra savita ir sudėtinga. „Galbūt 
sunkiausias momentas – pats traumuojamasis įvykis 
ir vaiko emocinė, psichologinė būsena teisinės pro-
cedūros metu. Sunku atsiriboti nuo traumuojamojo 
įvykio, vaiko skausmo, neigiamų išgyvenimų ir ne-
gatyvių emocijų, tačiau įgijus daugiau praktikos, ma-
nau, sustiprės ir šiam darbui būtinos kompetencijos. 
Teismo psichologas, kitaip nei įprastas psichologas ar 
psichoterapeutas, turi ne tik gebėti išlikti nešališkas 
ir neutralus, bet kartu ir talkinti teisėjui, kitiems teisi-
ninkams, padėdamas surinkti reikiamą informaciją“, 
– pasakojo teismo psichologė A. Augaitienė.

Pasak pašnekovės, teismo psichologas turi siekti 
apsaugoti vaiką nuo traumuojamojo poveikio teismo 
procese ir kartu padėti teisėsaugos institucijai surinkti 
su byla ar įvykiu susijusią informaciją, būti kvalifikuo-
tu tarpininku tarp vaiko (jo šeimos narių, artimųjų ar 
atstovo) ir teisininko. „Svarbu pabrėžti, kad pagal pri-
vačių asmenų prašymus teismo psichologas paslaugų 
neteikia. Tai profesionalas, psichologinę pagalbą vai-
kui ikiteisminiame tyrime ar teismo procese teikiantis 
teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu“, – jau pir-
mąją darbo savaitę sulaukusi psichologo paslaugomis 
susidomėjusių tėvų skambučių pasakojo pašnekovė. 
Psichologo darbas neapsiriboja tik apygardos teismu, 
jam tenka dirbti ir konkretaus apygardos teismo vei-
klos teritorijoje veikiančiuose apylinkių teismuose. 

Dažniausiai teismo psichologas apygardos teismo 
pirmininko nustatyta tvarka yra kviečiamas dalyvauti 
baudžiamosiose bylose, kuriose kaltinamieji, nuken-
tėjusieji, liudytojai yra nepilnamečiai. Posėdžiuose 
psichologas padeda tinkamai apklausti vaikus, atsi-
žvelgdamas į jų socialinę, psichologinę brandą, sie-
kia apsaugoti juos nuo menamų klausimų, žodinių 
kaltinimų ar kitų pašalinių veiksnių, kurie galėtų 
traumuoti. 

„Atkreipiu dėmesį, kad mūsų veiklos prioritetas 
– seksualinių, smurtinių nusikaltimų ikiteisminiai ty-
rimai ir baudžiamosios bylos, kuriose dalyvauja ir yra 
apklausiami nepilnamečiai, mažamečiai asmenys, spe-
cialiųjų poreikių vaikai. Kaip rodo mano dar nedidelė 
darbo praktika, civiliniame procese aktualesnė tam-
pa psichologinė pagalba bylose, kuriose nagrinėjami 
ginčai dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos 

nustatymo, kai teisėjui reikalinga pagalba ir specifi-
nės psichologinės žinios vaiko nuomonei išklausyti“, 
– darbo ypatumais dalijosi psichologė. Pasiūlyti, kad 
reikalinga teismo specialisto pagalba procese, gali bet 
kuris proceso dalyvis, tačiau sprendimą dėl jo dalyva-
vimo visuomet priima teisėjas.

Teismo psichologas ne tik padeda teisėjui ap-
klausti nepilnametį vaiką, bet ir prieš apklausą pa-
rengia vaiką, jo artimuosius teisinėms procedūroms. 
Psichologas suprantamai vaikui paaiškina, kodėl jie 
susitinka, kaip vyks jų pokalbis, kas yra svarbu pa-
sakojant apie tam tikrą įvykį, atsakant į užduodamus 
klausimus.

Dar viena psichologo darbo dalis visų kategori-
jų bylose – pateikti psichologo nuomones ir išvadas 
apie nepilnamečio raidą, psichologines, asmenybės ir 
ugdymosi problemas, vaiko parodymų tikslumą, išsa-
mumą ir patikimumą. A. Augaitienė pastebėjo, kad 
civilinėse bylose aktualūs tampa psichologo, nepil-
namečių ir jo šeimos narių individualūs susitikimai, 
kurių metu nustatoma vaiko psichologinė būsena, 
atsakoma, ar vaikas pagal savo amžių ir emocinę bū-
klę gali tinkamai išreikšti nuomonę, įvertinama, koks 
vaikų ir tėvų bendravimo būdas labiausiai atitiks vai-
ko interesus. Šeimos nariams svarbios ir konsultacijos 
po skyrybų ar kito traumuojamojo įvykio, kai artimie-
siems svarbu žinoti, kaip elgtis su vaiku, kokios to-
lesnės tęstinės psichologinės pagalbos vaikui ieškoti. 

VAIKO APKLAUSAI BŪTINA 
TINKAMA APLINKA: 
TREČDALIS TEISMŲ JŲ DAR NETURI

Kita svarbi teismo psichologo veiklos sritis, kurią 
akcentuoja A. Augaitienė, – nepilnamečių apklausos 
specializuotuose vaiko apklausos kambariuose. Tai 
vaikui jaukesnė patalpa, pakeičianti teismo posėdžių 
salę. Joje vaikas bendrauja tik su psichologu, o visi 
rūpimi teisėjų, prokurorų, advokatų ir kitų proceso 
dalyvių klausimai yra perduodami vaikui per psicho-
logą nuotoliniu būdu, t. y. per ausines. 

„Tokioje aplinkoje vaikas gali jaustis saugus, susi-
pažinti su būsimomis teisinėmis procedūromis, pri-
prasti ir niekieno netrikdomas papasakoti apie tam ti-
krą įvykį, atsakyti į užduodamus klausimus. Dauguma 
vaikų, jų artimųjų, dalyvaujančių teisiniuose proce-
suose, nežino, kaip tinkamai elgtis, kaip apsaugoti vai-
kus nuo antrinio žalojančio poveikio, kokiu būdu juos 
tinkamai parengti būsimai teisinei apklausai. Todėl 
mūsų pirminiai vaiko paruošimo teisinėms procedū-
roms tikslai yra susipažinti su vaiku ir užmegzti tin-
kamą kontaktą, padėti tiksliau atsakyti į klausimus ir 
duoti parodymus, šitaip sumažinant psichologinį dis-
komfortą vaikui ir jo artimiesiems. Visą vaiko ir psi-
chologo apklausos procesą, vaiko atsakymus proceso 
dalyviai gali stebėti ir girdėti per teismo posėdžių sa-
lėje sumontuotą techniką“, – pasakojo A. Augaitienė. 

Teismo psichologas, kitaip nei įpras-
tas psichologas ar psichoterapeutas, 
turi ne tik gebėti išlikti nešališkas ir neu-
tralus, bet kartu ir talkinti teisėjui, kitiems 
teisininkams, padėdamas surinkti rei-
kiamą informaciją.
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Paklausta, kokias sąlygas vaikų apklausoms skir-
tose patalpose išvydo lankydamasi Klaipėdos apygar-
dos veiklos teritorijos apylinkių teismuose, psicholo-
gė pastebėjo, kad patalpas, pritaikytas specializuotai 
vaiko apklausai, turi šeši iš devynių Klaipėdos regi-
ono apylinkių teismų. Deja, ne visos jos naudoja-
mos pagal paskirtį ir atitinka keliamus reikalavimus 
– trūksta geros garso izoliacijos, vaikams patrauklių 
priemonių, kai kurie teismai apskritai neturi tokioms 
apklausoms atlikti skirtos techninės garso ir vaizdo 
įrangos. „Reikia tikrai nedaug – glaudaus teismų va-
dovų, teisėjų ir Nacionalinės teismų administracijos 
bendradarbiavimo bei noro tinkamai apsaugoti vaiko 
interesus“, – pažymėjo teismo psichologė, po šių vi-
zitų pati ieškanti būdų, kaip galėtų prisidėti prie tokių 
patalpų būklės gerinimo. 

PAREIGŪNO, TEISĖJO IR PSICHOLOGO 
BENDRADARBIAVIMAS BŪTINAS 

„Rengdamasi apklausai, pagal tam tikrą metodiką 
supažindinu vaiką su būsima apklausa, stengiuosi su-
kurti saugią ir jam aiškią aplinką. Sunkiausia, kai nėra 
bendro – teismo psichologo ir teisėjo ar ikiteisminio 
tyrimo pareigūno – pasiruošimo, kai skirtingai suvo-
kiamas būsimos apklausos organizavimas“, – teigia 
psichologė. Anot jos, kai kiekvienas specialistas atei-
na su savais, skirtingais tikslais, sunku pasiekti ben-
drą rezultatą – surinkti byloje svarbią informaciją ir 

apsaugoti vaiką nuo poveikio, kuris gali traumuoti. 
Todėl, psichologės nuomone, jei kiekvienai apklausai 
pasiruošiama iš anksto, suderinama bendra apklausos 
strategija, tuomet procedūra vyksta sklandžiau ir pa-
prasčiau, o apklausos sėkmė garantuota. 

A. Augaitienė sako, kad teisėjai, turintys aukštą 
profesinę kompetenciją, nevengia tartis ir konsultuo-
tis dėl tam tikrų nepilnamečių atvejų civilinėse bylose, 
vaikų apklausų specifikos ir taktikos baudžiamosiose 
bylose. Teisėjas vadovauja visam teismo procesui ir 
visada, kai jam trūksta specialiųjų psichologinių ži-
nių, į pagalbą gali kviestis vietinį apygardos teismo 
psichologą. Teismo psichologas padės apklausti vai-
ką, pateiks prašomą nuomonę ar rekomendaciją tam 
tikru specialiųjų psichologinių žinių reikalaujančiu 
klausimu bet kurios kategorijos byloje. „Galiu pasi-
džiaugti, kad Klaipėdoje praktikuojantys teisėjai akty-
viai bendradarbiauja ir tariasi įvairiais vaikų apklausų 
klausimais nagrinėdami tiek baudžiamąsias, tiek civi-
lines bylas, atlikdami ikiteisminio tyrimo teisėjo funk-
cijas. Iš anksto su teisėju aptarę konkrečią situaciją, 
nustatome ribas, kurių neperžengdama, turėdama 
specialiųjų žinių ir kompetencijų, savo veiklą vykdau 
aš, aptariame, kuriuos sudėtingus klausimus galima 
pateikti spręsti kompetentingiems kolegoms – vaikų 
psichologams, psichiatrams ekspertams“, – darbo 
praktikos ypatumus nurodė A. Augaitienė. 
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PSICHOLOGŲ NIEKADA 
NEBUS PER DAUG

Viena iš pirmųjų teismo psichologų Lietuvoje A. 
Augaitienė savo darbą priima kaip iššūkį ir didelę at-
sakomybę. „Man be galo įdomu gilintis į įvairias nau-
jas situacijas, domėtis teismų praktika, ieškoti profe-
sionalų ekspertų ir praktikų pagalbos, diskutuoti su 
bendraminčiais, prisidėti prie darbo formų ir instru-
mentų kūrimo. Aš apskritai mėgstu naujoves. Manau, 
kad kiekvienas iš mūsų penkių teismų sistemoje gali 
įnešti kažką vertingo“, – sako specialistė. Ji neatmeta, 
kad ateityje teismų sistemoje galėtų atsirasti ir dau-
giau psichologų, kurie specializuotųsi tam tikrose by-
lose. Be to, psichologinė pagalba, jos nuomone, būti-
na ne tik nepilnamečiams vaikams, jos gali prireikti ir 
suaugusiesiems – psichologinis liudytojų parengimas, 
emocinė pagalba nukentėjusiems asmenims, jų arti-
miesiems, psichologinių konsultacijų teikimas teismų 

darbuotojams neabejotinai turėtų teigiamų rezulta-
tų. Tačiau dabar, psichologės nuomone, kai sukaup-
ta nors ir nedidelė psichologinės pagalbos teikimo 
teismuose praktika, ir toliau teismuose reikėtų siekti 
kokybiškos, vienodos, sklandžios ir visoje Lietuvoje 
prieinamos psichologinės pagalbos vaikams. Jos nuo-
mone, kuratorių (supervizorių) – profesionalių tei-
sininkų ir psichologų – skyrimas teismo psichologo 
darbo praktikos pradžioje labai prisidėtų prie teismo 
psichologų kompetentingumo.

„Džiugu, jog Lietuvos teismų praktikoje vis aktu-
alesnė tampa psichologinė pagalba ir specialiųjų psi-
chologinių žinių panaudojimas, o teismo psichologijos 
mokslo šaka įgyja ne tik akademinio, bet ir taikomojo 
mokslo reikšmę“, – pokalbį apibendrino Klaipėdos 
apygardos teismo psichologė A. Augaitienė.

KOMENTARAS

Dr. Neringa 
Grigutytė
Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto 
lektorė 

Tinkamai organizuotas vaiko dalyvavimas teisi-
niame procese ir kvalifikuota apklausa gali užtikrinti 
didesnį bylų nagrinėjimo efektyvumą. Tokiu atveju 
laimi visi – teisėjai efektyviau sprendžia bylas, o ne-
pilnamečiai teisinių procedūrų metu patiria mažiau 
neigiamų išgyvenimų. 

Psichologai teismuose gali padėti tiek dalyvaujan-
tiems nepilnamečiams (kartu ir jų tėvams ar kitiems 
teisėtiems globėjams), tiek teisėjams, nagrinėjantiems 
bylas, kuriose dalyvauja nepilnamečiai. Psichologas 
padeda nustatyti faktus apklausiant nepilnametį ar 
mažametį. Jis tarsi vertėjas, kuris padeda susikalbėti 
dviem žmonėms, kalbantiems skirtingomis kalbo-
mis, t. y. teisėjo klausimus „išverčia“ vaikui, o vaiko 
atsakymus – teisėjui. Psichologas gali padėti užtikrin-
ti nepilnamečio pasakojimo patikimumą ir tikslumą. 
Paprastai vyrauja nuomonė, kad jaunesnio amžiaus 
vaikai linkę fantazuoti, negeba atskirti, kur yra realy-
bė, lengvai pasiduoda įtaigai, jais lengvai galima mani-
puliuoti ir pan., tačiau moksliniais tyrimais pripažinta, 

kad pagrindo abejoti parodymais vien todėl, kad juos 
pateikia vaikas, nėra, t. y. vaikų parodymai gali būti 
įrodomoji priemonė. Tik apklausiant vaikus būtina 
atsižvelgti į individualius vaiko gebėjimus ir į tai, kaip 
ir kokiomis sąlygomis vaikas yra apklausiamas. Dar 
viena svarbi teismo psichologo funkcija – vaikams 
padėti sumažinti neigiamus išgyvenimus, kuriuos ke-
lia dalyvavimas teisiniuose procesuose. Pats vienas 
psichologas čia nedaug ką galės padaryti, jei nebus 
bendradarbiavimo su teisėju. Pavyzdžiui, jei vaikas 
eilinį kartą turės pasakoti savo išgyvenimus visiems 
susirinkusiems žmonėms teismo salėje, kur jam visi 
proceso dalyviai užduoda klausimus savo kalba, for-
muluote ir atitinkamu tonu, nepadės ir tai, kad vaikas 
pasakoja psichologui, ypač jei vaikas tą psichologą 
mato pirmą kartą. Svarbu, kad psichologas būtų ne 
dar vienas „svetimas“ dėdė ar teta, o žmogus, kuris 
užmezga kontaktą su vaiku, rūpinasi jo poreikiais, 
kuriuos atliepia teisinio proceso metu, kad būtų pa-
siekti pirmieji tikslai – nustatyti faktai ir užtikrintas jų 
patikimumas. 

Norisi tikėti, kad, įdarbinus psichologus teismuo-
se, nebus tik padėtas pliusiukas ir situacija palikta li-
kimo valiai. Laukia dar daug iššūkių: psichologas ne 
tik turės atsižvelgti į nepilnamečio poreikius su juo 
bendraudamas, bet ir mokyti kitus proceso dalyvius, 
kad vaiko poreikiai yra svarbūs, nes kitaip neįmano-
ma gauti rezultato. Teks apsibrėžti savo atsakomybės 
ribas, su jomis supažindinti teisėjus ir kitus proceso 
dalyvius (juk psichologas – ne stebukladarys, nors 
kartais mums visiems labai norėtųsi, kad kažkas at-
eitų ir išspręstų klausimus, kurie neduoda mums 
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ramybės). Išmokti dirbti bendram labui su visais pro-
ceso dalyviais, bendradarbiauti su teisėju. Pavyzdžiui, 
jei psichologas apklausos kambaryje su vaiku ben-
draus vaiko tempu, skatindamas laisvą pasakojimą, o 
teisėjas (ar kiti proceso dalyviai) nuolat psichologui 
į ausines sakys, ką šis daro ne taip, skubins užduoti 
konkrečius klausimus („juk laikas spaudžia, nėra kada 

cackintis“), bijau, kad efektyvios apklausos ir rezulta-
to nebus. Teisėjams teks išmokti pasitikėti psicholo-
gu, „išnaudoti“ jo turimas specialiąsias žinias. 

Taip pat noriu tikėtis visuminio atsakingų institu-
cijų ir darbuotojų požiūrio. Tikiuosi, bus pasirūpinta 
psichologų, įdarbintų teismuose, aprūpinimu darbo 
priemonėmis ir kvalifikacijos kėlimu. 

Erika Tamošaitienė
Klaipėdos miesto 
apylinkės teismo civilinių 
bylų teisėja 

Apygardos teisme įsteigus psichologo pareigybę 
bent jau Klaipėdos miesto apylinkės teisme jaučiamas 
vis didesnis ne tik baudžiamąsias, bet ir civilines bylas 
nagrinėjančių teisėjų susidomėjimas psichologinės 
pagalbos nauda. Man kartą teko kreiptis į teismo 

psichologą, kai sprendžiau bylos šalių ginčą dėl vaiko 
gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų nustatymo. 
Siekiant išvengti apklausos teisme, kuri galėtų 
traumuoti vaiką, buvo numatytas tiek vaiko, tiek 
abiejų tėvų pokalbis su teismo psichologu, siekiant 
išsiaiškinti vaiko brandą, su kuriuo iš tėvų vaikas 
jaučiasi saugus, suteikti jam galimybę išreikšti savo 
nuomonę. Džiugu, kad, įsteigus teismo psichologo 
pareigybes teismuose, vaiko teisių apsaugos tema yra 
ne tik kalbama, bet jau ir daroma – teisėjai su vaiko 
interesais susijusiuose teisminiuose procesuose gali 
pasikliauti specialių žinių turinčiais asmenimis ir gauti 
jų kvalifikuotą pagalbą. Tikiu, kad šio specialisto 
naudą teigiamai vertina ir kitų teismų teisėjai.

Ieva Daniūnaitė
Psichologė, Paramos 
vaikams centro 
programos „Vaikystė be 
smurto“ vadovė

Psichologo pareigybės atsiradimas apygardos 
teismuose yra svarbus žingsnis. Psichologai, turintys 
reikalingų žinių ir įgūdžių vaikų apklausoms vykdyti, 
yra didelė pagalba teisinei sistemai ir vaikams, 
dalyvaujantiems teisinėse procedūrose. Psichologas 
yra tas specialistas, kuris, turėdamas žinių ir apie 
vaikų psichologiją, ir apie teisinį tyrimą, gali padėti 
teisėsaugos pareigūnams geriau suplanuoti vaiko 
apklausą, pasirengti ir sklandžiau ją vykdyti, taip 
pat padėti vaikui liudyti ir jaustis saugiai apklausos 
metu. Jausdamasis saugiai, vaikas gali sklandžiau 
ir patikimiau liudyti, o tai svarbu efektyviam 
ikiteisminiam ar teisminiam procesui.

Svarbu ir tai, jog vien psichologo kompetencijos 
ir iniciatyvos nepakanka siekiant, kad būtų užtikrintas 

vaiko saugumas ir kiti interesai. Tam reikalingas 
visų apklausoje dalyvaujančių specialistų (teisėjo, 
prokuroro, psichologo, vaiko teisių apsaugos 
specialisto ir kt.) bendradarbiavimas: susikalbėjimas, 
bendras apklausos tikslų kėlimas, susitarimas dėl 
vaikui pateikiamų klausimų ir vaiko saugumo po 
apklausos įvertinimas.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.
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P
Pastarąjį dešimtmetį didžioji dalis nepilnamečių 
padaromų nusikaltimų – vagystės ir plėšimai. 
Kas, Jūsų nuomone, turi didžiausios įtakos 
nepilnamečių daromiems nusikaltimams, koks 
vaidmuo čia tenka naujosioms technologijoms? 
Ar per savo darbo patirtį esate pastebėjusi kokių 
nors nuteistiesiems būdingų bruožų pokyčių? 

Taip, iš tiesų ilgą laiką dominavo plėšimai ir 
vagystės, tačiau pastaruoju metu gerokai padau-
gėjo smurtinių nusikaltimų. Tai rodo, kad mūsų 
jaunuoliai tampa vis agresyvesni. Be to, padau-
gėjo nepilnamečių, kurie nusikaltimus padarė 
būdami apsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių 
medžiagų. Paaugliai nusikaltimus daro grupėse, 
į jas įsilieja išėję į gatvę. Ten jie pradeda gyven-
ti pagal savo taisykles, kurias patys ir susikuria. 
Jie gyvena ir elgiasi taip, kaip jie supranta. Šiuo 
metu Izoliatoriuje dienas leidžia 70 nuteistųjų. Iš 
jų 6 nepilnamečiai teisti už išžaginimą ir 9 – už 
žmogžudystę. Smarkiai padaugėjo išžaginimų, 

Nepilnamečių nusikalstamumas: 
kalėjime – kaip ir namie, 
nieko kitaip
Vaida Kibirkštytė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Nepilnamečių nusikalstamumas – vis 
dar opi problema. Pastarąjį dešimtmetį 
dominavusius nepilnamečių nusikalti-
mus – vagystes ir plėšimus – keičia smur-
tiniai nusikaltimai. Nors sumažėjo nužu-
dymų, tačiau padaugėjo seksualinių 
nusikaltimų. Ar didėjantis nepilnamečių 
nusikalstamumas – tik socialinių pro-
blemų padarinys, o gal prie tradicinių 
nuteistuosius apibūdinančių bruožų rei-
kia pridėti dar vieną – internetą? Apie 
šiandienines nepilnamečių nusikalsta-
mumo tendencijas ir apie tai, kas slypi 
už aklina tvora aptvertų Kauno nepil-
namečių tardymo izoliatoriaus-patai-
sos namų (toliau – Izoliatoriaus) sienų, 
kalbamės su ilgamete šios įstaigos dar-
buotoja, direktoriaus pavaduotoja Ne-
ringa Gudėnaite.

Neringa Gudėnaitė
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bet beveik perpus sumažėjo paauglių, teistų už 
nužudymą. Įtakos seksualiniams nusikaltimams, 
be abejo, turi kone visiems prieinama interneto 
erdvė, o ji – ne tik žinių šaltinis, bet ir pavojų liū-
nas. Neseniai su vienu į laisvę išėjusiu jaunuoliu 
kalbėjome apie jo padarytą nusikaltimą ir išsiaiš-
kinau labai įdomų dalykų – vaikai nebijo krau-
jo. Jie tarsi bebaimiai. Mano kalbintas jaunuolis 
sakė, kad jam tiesiog nebaisu, kai bėga, tyška 
kraujas. Ankstyvas seksualinis potraukis yra susi-
jęs su noru greitai tapti suaugusiu, o tai jaunuoliai 
išreiškia per prievartą. Dar vienas pastebėjimas, 
ko anksčiau buvo mažiau, – paaugliai vis dažniau 
įtraukiami į suaugusiųjų daromus nusikaltimus, 
įviliojami į grupuotes. 

Kokio amžiaus jaunuoliai dažniausiai patenka 
į Izoliatorių? Ar nepilnamečiai suklumpa 
išgyvendami sunkiausią ir sudėtingiausią 
gyvenimo tarpsnį tarp vaikystės ir suaugusiojo 
– paauglystę? 

Izoliatoriaus nuteistųjų amžiaus vidurkis yra 16–
17 metų. Tai nei vaikai, nei suaugusieji. Mano nuo-
mone, paauglystė yra liga ir ja kiekvienas perserga 
skirtingai. Ne vienas mūsų auklėtinis yra pasakęs, kad 
čia pakliuvo per kvailiausią laikotarpį – paauglystę. 
Kiti dėkoja, kad atsidūrė pataisos namuose, nes sun-
ku įsivaizduoti, ko dar būtų prisidirbę. Pamenu vie-
no vaikino žodžius: ,,Ačiū teisėjai, kad mane nuteisė, 
nes neaišku, ką dar būčiau pridirbęs būdamas laisvė-
je. Dabar ir pačiam juokinga, kad taip kvailai galėjau 
elgtis.“ 

Iš kokių šeimų ir vietovių kilę jaunuoliai 
yra labiausiai linkę nusikalsti? Ar tiesa, jog 
klystkeliais dažniausiai išeina nepilnamečiai, 
augę asocialiose šeimose, patyrę skurdą, 
tragiškas gyvenimo sąlygas?

Šiuo metu Izoliatoriuje yra 7 jaunuoliai iš 
Klaipėdos, 2 – iš Vilniaus ir 5 – iš Kauno. 33 nuteis-
tieji atkeliavę iš kaimo rajonų, 10 – iš globos namų. 

13 nepilnamečių teisti jau du kartus, 2 nepilnamečiai 
teisti 10 kartų, 1 – 11 kartų. Daugiausia nuteistųjų 
yra iš asocialių šeimų arba šeimų, kur motinos vie-
nos augina vaikus. Yra vaikų, kurių tėtis arba mama, 
arba abu tėvai sėdi kalėjime. Kitur egzistuoja ištisos 
dinastijos: kalėjime sėdi broliai, pusbroliai, kone visa 
giminė. Iš tokių šeimų atėję vaikai neturi socialinių ir 
higienos įgūdžių: nemoka valytis dantų, netgi nieka-
da neturėję dantų šepetėlio, nemoka naudotis dušu, 
tualetu, nesinaudoja įrankiais, nežino, kaip elgtis prie 
Kūčių ar Velykų stalo. Bijo valgyti, nes baiminasi iš-
tepti baltą staltiesę. Mes juos ,,remontuojame“ ne tik 
iš vidaus, bet ir iš išorės. Sutvarkome dantukus, rūpi-
namės jų fizine ir psichikos sveikata. Šie vaikai nėra 
blogi, juose tik reikia atrasti mažą kruopelytę gėrio. 
Labai svarbu paskatinti juos už gerus darbus, o kar-
tais užtenka tiesiog galvą paglostyti. 

Esate dirbusi Pravieniškių pataisos namuose-
atvirojoje kolonijoje. Kuo darbas su nusikalsti 
linkusiais paaugliais skiriasi nuo darbo su 
kalinčiais suaugusiaisiais? 

Dirbdama šį darbą vadovaujuosi vidiniu įsitikini-
mu, jog suaugusieji patys nusprendžia, ar jie keisis, ar 
keis savo gyvenimo būdą, o vaikams mes, suaugusie-
ji, turime padėti, vesti juos tinkamu keliu. Daugelis 
mano, kad pirmiausia turi išsiauklėti suaugusieji, o 
vaikai išsiauklės žiūrėdami į juos. Aš manau priešin-
gai – kiek investuosime į jų gerovę, tiek ir turėsime. 
Dirbti su vaikais ir su suaugusiaisiais – du skirtingi da-
lykai. Galiu drąsiai pasakyti, kad geriau dirbti su šimtu 
suaugusiųjų nei su dešimt nepilnamečių. Suaugusieji 
atsakingesni už save, žino taisykles, tvarką, supran-
ta, kad jei jos nesilaikys, bus nubausti, o vaikai, atro-
do, supranta, kai aiškini, žiūri į akis, bet apsisuka ir 
pamiršta, ką sakei. Kalėjime – kaip ir namie, nieko 
kitaip.

Šios įstaigos misija – nuteistųjų socialinė 
reabilitacija ir integracija į visuomenę. 
Papasakokite, kaip atrodo Izoliatoriuje dienas 
leidžiančių nuteistųjų dienotvarkė? 

Čia yra uždara teritorija, kurią mes vadiname maža 
respublika (šypsosi). Įkalinimo įstaigoje yra bendrojo 
lavinimo ir profesinė mokykla, čia jiems suteikiamos 
medicinos paslaugos. Tai tarsi ugdymo, užimtumo ir 
sveikatinimosi kompleksas. Vykdome Elgesio korek-
cijos, Ikvipo programas (EQUIP – pataisos progra-
ma, skirta koreguoti linkusių nusikalsti nepilnamečių 
elgesį, mokyti jaunuolius mąstyti ir elgtis atsakingai – 
aut. pastaba). Aš esu atsakinga už socialinę reabilita-
ciją, psichologinį ir administracinį darbą. Stengiamės 
sudaryti kuo geresnes sąlygas, kad auklėtiniams 
įdiegtume gerų vertybių, išugdytume socialinius įgū-
džius. Organizuojame kultūrinius renginius, išvykas, 

Ačiū teisėjai, kad mane nuteisė, nes 
neaišku, ką dar būčiau pridirbęs būda-
mas laisvėje. Dabar ir pačiam juokin-
ga, kad taip kvailai galėjau elgtis.

Egzistuoja ištisos dinastijos: kalėjime 
sėdi broliai, pusbroliai, kone visa gimi-
nė. Iš tokių šeimų atėję vaikai neturi so-
cialinių ir higienos įgūdžių.
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susitikimus, sporto varžybas. Pas mus per metus ap-
silanko daug moksleivių iš įvairių mokymosi įstaigų. 
Norime, kad mūsų auklėtiniai matytų gerus, sektinus 
pavyzdžius, pajustų, kad jų bendraamžiai mokosi lais-
vėje, o čia jie gyvena apriboti tam tikrų taisyklių. Kad 
ir kaip kam atrodytų, bet juk tai yra tokie patys vaikai, 
tik kažkuriame gyvenimo tarpsnyje šiek tiek suklydę... 

Dauguma į Jūsų įstaigą pakliūnančių vaikų 
nusikaltimus daro ne iš gero gyvenimo. Būna 
prispausti skurdo, nepritekliaus. Kokių skaudžių, 
o gal net širdį draskančių istorijų tekę išgirsti iš 
auklėtinių lūpų?

Kiekvienas vaikas atsineša kažką skausmingo. 
Vaikai pasakojo, kad teko šuns būdoje miegoti, nes 
patėvis išvarydavo iš namų. Vienas jaunuolis buvo 
labai piktas, niekada nežiūrėdavo man į akis. Kartą 
su juo kalbėdama paklausiau, kodėl jis toks. Atsakė, 
kad kai jis gyveno su mama ir jos draugu, jie su mo-
tina valgydavo mėsą, o jiems su broliu duodavo tik 
kruopų. Būna tokių atvejų, kad vaikui jau laikas išeiti 
į laisvę, o man skambina tėvai ir prašo, kad mes dar 
jį palaikytume, nes namuose jo niekas nelaukia. Buvo 
ir taip, kad jaunuolį, atlikusį laisvės atėmimo bausmę, 
įsodinome į autobusą važiuoti namo. Grįžęs jis rado 
girtą motiną, kuri jo nepažino ir išvarė. Kitą dieną 
jaunuolis stovėjo prie mūsų įstaigos vartų. Be abejo, 
likimo valiai jo nepalikome – radome, kur jam gyven-
ti, nes jis jau buvo pilnametis. Dar vienas labai skau-
dus, kiekvienais metais pasikartojantis skaudulys. Per 
šventes tėvams sudaromos sąlygos atvažiuoti aplan-
kyti vaikų ir kartu susėsti prie šventinio stalo. Įstaiga 
netgi apmoka kelionės išlaidas, tačiau atvažiuoja vos 
vienas kitas. Tą dieną vaikai susėdę žiūri į duris ir aki-
mis nužvelgia, kas įeina. Laukia savo tėvų taip, kaip 
mes laukdavome darželyje. Tėvai pažada, bet neatva-
žiuoja. Tai ir yra atsakymas, iš kur tas pyktis, nusivyli-
mas. Todėl bendraujant su šiais vaikais reikia pasverti 
kiekvieną savo žodį, negalima žadėti to, ko nepadary-
si, savo pažadą privalu ištesėti.

Kiek vaikų suklumpa ir sugrįžta atgal į 
pataisos namus? Ar turite receptą, kaip mažinti 
nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvoje? 

Į mūsų įstaigą sugrįžta apie 13 proc. lygtinai pa-
leistų jaunuolių. Dažniausiai sugrįžta dėl to, kad ne-
silaiko apribojimų. Pavyzdžiui, jie namuose turi būti 
21 val. arba 22 val., o jei jie paleidžiami vasarą, kai 
temsta vėlai, užsibūna kieme ir pažeidžia nustatytą 
tvarką. Kad mažėtų nusikalstamumas, pirmiausia, 
manau, turi išsiauklėti suaugusieji. Suklysti linkusiems 
vaikams pirmiausia turi padėti ne įvairios organiza-
cijos, o patys žmonės. Jeigu kaimynų vaikas elgiasi 
nekaip ir mamai sunku su juo susikalbėti, neatstum-
kime jų. Ne barkime mamą, kad ji blogai auklėja, o 
padėkime jai susikalbėti su tuo paaugliu, piktu ežiuku. 
Įtraukime juos į bendruomenines veiklas. Daugiausia 
vaikai nusikaltimus daro apsvaigę nuo alkoholio. O iš 
kur jie jo gauna? Iš suaugusiųjų. Kitas dalykas – blo-
gaisiais vadinami vaikai dažniau atstumiami, ,,nurašo-
mi“, nes yra gerų vaikų, su kuriais lengva ir patogu 
dirbti. Bepigu pasiekti ir gerų rezultatų, o turėtų būti 
priešingai – dirbkime su blogesniais, parodykime, jog 
esame stiprūs. Ne vieną projektą esame vykdę kartu 
su švedais. Pas juos su vienu nepilnamečiu vaiku dir-
ba 5 specialistai, pas mus vienas specialistas dirba su 
13 vaikų. Gerai įsiminiau vieno švedo pasakytą mintį: 
,,Jei nors vienas iš šimto nuteistųjų nueina doros ke-
liu, tai yra labai daug.“

Blogaisiais vadinami vaikai dažniau 
atstumiami, ,,nurašomi“, nes yra gerų 
vaikų, su kuriais lengva ir patogu dirbti. 
Bepigu pasiekti ir gerų rezultatų, o turė-
tų būti priešingai – dirbkime su bloges-
niais, parodykime, jog esame stiprūs. 
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KOMENTARAS

Darius Kasperskis
Nacionalinės teismų administracijos 
Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Nepilnamečių nusikalstamumas – Lietuvoje ak-
tuali problema, kurią patvirtina ir teismų statistika. 
Nuteistų nepilnamečių skaičius kasmet didėja – 2014 
m. pirmosios instancijos teismuose iš viso buvo nu-
teista 1 200 nepilnamečių asmenų. Prieš dvejus me-
tus – 100 mažiau. Pernai nepilnametis buvo nuteistas 
vidutiniškai vienoje iš 18 bylų. 

Nepilnamečių nusikalstamumas įvardijamas kaip 
specifinis socialinis reiškinys, kuriam, pasak Lietuvos 
ir užsienio kriminologų, įtakos gali turėti neigiamas 
šeimos pavyzdys, mažas užimtumas, įsitraukimas 
į nusikalstamas grupuotes, neigiama bendraamžių 
įtaka, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas, 
žiniasklaidos įtaka ir kt. Mokslininkų atliktų tyrimų 
duomenimis, delinkventinis elgesys ir įvairūs prasi-
žengimai yra būdingi paaugliams – tai laikoma nor-
maliu, įprastu ir laikinu reiškiniu šiuo amžiaus tarps-
niu. Paprastai toks elgesys baigiasi kartu su paauglyste 
ir dauguma nusikalstamas veikas padariusių paauglių 
suaugę būna socialūs ir produktyvūs. 

Analizuojant teismų procesinius sprendimus ma-
tyti, kad teisėjai, nagrinėjantys baudžiamąsias bylas ir 
skirdami bausmes, pirmiausia siekia auklėti – laisvės 
atėmimo bausmė teisme nepilnamečiams skiriama tik 
už pačius sunkiausius, paprastai pakartotinai padary-
tus, nusikaltimus. 

Laisvės atėmimo bausme 2014 m. buvo nuteistas 
kiek mažiau nei kas trečias nepilnametis, tačiau be-
veik pusei iš jų tokios bausmės vykdymas buvo atide-
damas, taigi į pataisos įstaigas pateko tik gana nedide-
lė dalis visų nuteistų nepilnamečių. 

Dažniausiai jaunuoliams skiriama bausmė – laisvės 
apribojimas, taip pat skiriamos auklėjamojo poveikio 
priemonės, tokios kaip elgesio apribojimas, įspėjimas 
arba nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai. 

2014 m. didžioji dalis, net 55 proc., visų nepilna-
mečių buvo nuteisti už vagystes. Taip pat gana didelė 
dalis – 16 proc. – nepilnamečių buvo nuteisti už plėši-
mus, viešosios tvarkos pažeidimus (15 proc.), taip pat 
turto sugadinimą ar sunaikinimą (7 proc.). 

Svarbu atkreipti dėmesį, jog nepaisant to, kad dėl 
fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos su-
trikdymo 2014 m. buvo nubausta tik 3 proc. nepilna-
mečių, neretai jų padaromi nusikaltimai sukelia itin 
sunkias pasekmes – kasmet vis daugiau nepilnamečių 
nuteisiama už nužudymus. Už šį nusikaltimą 2014 m. 
buvo nuteista 16 nepilnamečių, 2013 m. – 13, o 2012 
m.  – 12 nepilnamečių. Panaši tendencija pastebima 
ir bylose dėl sunkių nusikaltimų, susijusių su seksuali-
ne prievarta, taip pat su narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų platinimu arba neteisėtu disponavimu labai 
dideliu šių medžiagų kiekiu.

Virginija Liudvinavičienė
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja

Nepilnametis – dar nesusiformavusi asmenybė, 
blogiau už suaugusį žmogų gebanti įvertinti savo po-
elgių padarinius, o dėl mažesnės gyvenimo patirties 
linkusi vadovautis tuo, ką betarpiškai mato ir jaučia. 
Dėl nepakankamai susiformavusios pasaulėžiūros 
nepilnametis yra ypač jautrus aplinkinių žmonių įta-
kai, blogiau už suaugusįjį geba valdyti savo emocijas 
ir jausmus, lengviau sutrinka sudėtingose situacijose – 
tai tik dalis veiksnių, į kuriuos teisėjui tenka atsižvelgti 
nagrinėjant nusikaltusių nepilnamečių bylas. 

Nuteisti bet kurį žmogų, o ypač nepilnametį 
– sunku. Priimant sprendimą turi būti išlaikyta ne-
suinteresuotumo dvasia, kuri įkvėptų nusikaltusiam 
jaunam žmogui didesnį atsakomybės jausmą, tačiau 
kartu ir nukentėjusiajam suteiktų ramybę, saugumą, 
tikėjimą ir didžiulį norą atleisti bei pasitikėti teisingu-
mą vykdančia institucija. Skirdama bausmes jauniems 
žmonėms, visada ilgiau svarstau, kokia bausmės rūšis 
jauną žmogų ne nubaustų, o suteiktų didžiulę viltį pa-
kilti, patikėti savimi ir nebenusikalsti. Mūsų įstatymai 
suteikia alternatyvą pasirenkant nepilnamečiams ski-
riamų bausmių rūšis ir dydžius, todėl labai svarbu įsi-
gilinti į aplinkybes, sąlygojusias nusikalstamos veikos 
padarymą, ir paskirti teisingą bausmę.

Nuteisti nepilnamečiai, atliekantys bausmes įkali-
nimo įstaigose, pasikeičia, tačiau čia svarbu tai, kaip 
jie pasikeičia. Jeigu tik yra galimybė ir viltis, kad su 
laisvės atėmimu nesusijusi bausmė užtikrins bausmės 
paskyrimo tikslus, manau, visada turėtų būti skiriama 
bausmė, kuri jauno žmogaus neatskirs nuo artimų-
jų. Nepilnamečių elgesys, neatitinkantis visuotinai 
priimamų socialinių normų ir vertybių, dažnai yra 
sudedamoji brendimo ir jų vystymosi dalis, daugelis 
žmonių jį savaime „išauga“, todėl turėtume pakan-
čiai reaguoti ir bausti minimaliai. Pastebėtina, kad in-
tensyvesnis nusikalstamas elgesys dažniau būdingas 
jaunuoliams iš socialiai silpnų šeimų – dėl tinkamų 
tarpusavio santykių nebuvimo, nepriežiūros, tėvų 
priklausomybių, jų nedarbo. Todėl nubaudimas turi 
būti derinamas su asmenybės ugdymu, auklėjimu, ne-
teisėto elgesio priežasčių šalinimu ir būti orientuotas 
į konkretaus jauno žmogaus ateitį. Žinoma, atsižvel-
giant tiek į nusikalstamos veikos sunkumą ir pavo-
jingumą, tiek į teisiamo nepilnamečio asmenybę, tiek 
vertinant bausmės paskirtį galima teigti, kad ir nepil-
namečiui gali būti skiriamos ir su laisvės atėmimu su-
sijusios bausmės, tačiau kiek įmanoma trumpesnės. 
Skirdama pačią griežčiausią bausmę visada tikiu, kad 
ji teigiamai paveiks nusikaltusį nepilnametį.

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.
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SPECIALISTAS – NE SPECIALISTUI: REIKIA 
AIŠKINTI NET IR AIŠKIUS DALYKUS

Privalo teisininkai kalbėti aiškiau ar ne – jau se-
niai tarp teisininkų ir visuomenėje vykstanti diskusija. 
Teisėja I. Randakevičienė mano, kad teisininkai turi 
kalbėti suprantamai. „Visuomet stengiuosi detaliai 
viską paaiškinti laiku. Dabar vis daugiau jaunų naujo-
vėms imlių teisėjų: kiek žinau, dauguma komentuoja 
nuosprendžius, yra dėmesingi proceso dalyviams“, – 
sako ji. Teisėja teigia visuomet paklausianti posėdžio 
dalyvių, ar jie viską supratę, kas buvo pasakyta, nes 
veikiant jauduliui ir susiduriant su negirdėtais ter-
minais gali kilti neaiškumų. „Žmogus visada gauna 
sprendimo nuorašą, gali pasiskaityti, bet jam svarbu 
tai, kad teisėjas pasako“, – kalba teisėja ir apie poreikį 
išgirsti sprendimą iš pirmų lūpų.

Teismo sprendimai turi būti aiškinami ne tik teis-
mo salėje, bet ir už jos ribų. „Baudžiamojoje teisėje 
esama viešojo intereso: visi turi teisę žinoti apie vieną 
ar kitą nuosprendį“, – primena I. Randakevičienė.

TEISINIS ŠVIETIMAS

Kaip kalba teisingumas? 
Suprasti, nebūtina taisyti

Miglė Muraškaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

2015 m. BIRŽELIS NR. 2

„Nekaltumo prezumpcija... Tai, kai sėdi, bet esi nekaltas?“ arba „žyminis mokestis 
– tai žemės mokestis?“ – taip kalba su teise nieko bendra neturintys žmonės, papra-
šyti paaiškinti, ką reiškia vienas ar kitas teisės terminas. 

Ar visuomenė supranta, ką rašo ir sako teisininkai? Kaip jie kalba? Klaidžiais teisinės 
kalbos vingiais leidžiamės su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevi-
čiene ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanu Antanu Smetona.

Tai, kad ne teisininkas supranta tei-
sininką, yra pagirtina. Specialistai turi 
mokėti atskleisti savo išmanomą sritį 
tam, kuris jos neišmano.

Antanas Smetona



24

A. Smetona, per televiziją išgirdęs teisėjo komen-
tarą apie bylas, kuriose dėl neblaivių vairuotojų kaltės 
žuvo žmonės, bet buvo priimti skirtingi nuospren-
džiai, sako puikiai supratęs svarbiausius teisėjų spren-
dimų motyvus ir sužinojęs naują sąvoką – bausmės 
tikslas. „Tai, kad ne teisininkas supranta teisininką, 
yra pagirtina. Specialistai turi mokėti atskleisti savo 
išmanomą sritį tam, kuris jos neišmano. Tai vadinama 
specialisto kalbėjimu ne specialistui“, – teigia dekanas.

Anot A. Smetonos, mūsų visuomenė yra menkai 
teisiškai raštinga. Dėl šios priežasties teisine kalba 
pateikta informacija (pvz., ištraukos iš teismų spren-
dimų, prokurorų ieškinių ir kitų dokumentų) dažnai 
kelia aistras ir reikalauja papildomo komentaro: rea-
guodami į tai, teisėjai savo sprendimus bando aiškinti 
visuomenei. Natūralu, kad teisėjas, kalbėdamas apie 
savo sprendimus, vartoja savo specialybės leksiką, 
kalba jam įprastu specifiniu stiliumi, todėl klausyto-
jai ne visada supranta teisėjams savaime suprantamus 
dalykus. Net ir tokie reiškiniai, kaip senatis, nekaltumo 
prezumpcija, bausmės tikslas ir t. t., turi būti paaiškinti 
žmonių kalba. Dekanas taip pat mini žargoną – kalbą, 
būdingą, suprantamą ir netgi būtiną tik vienos srities 
specialistams. Pašnekovas priduria, kad tik specialistai 
turėtų vartoti žargoną, o į viešąją erdvę jis patektų 
išverstas į lietuvių kalbą.

 
KALBĄ TENKA AIŠKINTI 
IR PATIEMS TEISININKAMS

Kartais teisinė kalba turi būti paaiškinta ne tik vi-
suomenei, bet ir patiems teisininkams. „Lietuvių kal-
ba iš tiesų kartais pridaro problemų“, – teigia teisėja I. 
Randakevičienė. Ji prisimena teismų praktikoje buvu-
sį atvejį, kai teisėjai skirtingai interpretuodavo įstaty-
mą, kurio trys sąlygos buvo sujungtos jungtuku „ir“. 
Vieni teisėjai teigė, kad ne visos sąlygos yra būtinos, 
kiti – kad visos. Tuomet Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui teko įstatymą aiškinti ir nustatyti panašių 
atvejų suvokimo principus.

A. Smetona teigia, kad neretai teisėjai ir kiti teisi-
ninkai patenka į lingvistines pinkles, t. y. kyla sunkumų 
interpretuojant ne tik įstatymus, bet ir bylų medžiagą. 
„Pavyzdžiui, skyrybų sutartyje parašyta: „...atitenka 
didelė turto dalis tam, pas ką lieka vaikai.“ O jeigu 
lieka vienas vaikas? Ši sąlyga galioja ar ne?“ – argu-
mentuoja dekanas.

Kai tyrimo centre atsiduria kalbiniai dalykai (įžei-
dinėjimo ir pan. atvejai), teisininkams tenka kreiptis 
pagalbos į lingvistus. Pavyzdžiui, A. Smetonai yra tekę 
atlikti ekspertizę ir nuspręsti, ar internete aptiktuose 
straipsnio komentaruose yra kurstomas smurtas ir 
susidorojimas su tam tikromis socialinėmis grupėmis.

KAIP KALBA IR RAŠO TEISĖJAI?

Paklausus, ar kalbėdami viešai teisėjai privalo 
paisyti kalbos normų, I. Randakevičienė atsako, kad 
visi piliečiai turi kalbėti taisyklingai. Taip pat ji teigia: 
„Patį teisėjų kalbėjimą vertinu teigiamai. Juk gyvena-
me tarp žmonių, esame visuomenės dalis, ne už jos 
ribų.“

A. Smetona pripažįsta, kad visi viešieji kalbėtojai 
daro klaidų. Teisininkai – ne išimtis, jie taip pat klys-
ta. Galima pastebėti, kad komentuodami sprendimus 
viešojoje erdvėje teisininkai dažnai klaidingai kir-
čiuoja (pavyzdžiui, taria tyrimas, o ne tyrimas), renkasi 
netinkamus terminus (pavyzdžiui, sako poįstatyminis 
aktas, o ne įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas), netin-
kamas konstrukcijas (pavyzdžiui, konstrukciją jeigu 
kalbėti derėtų keisti į jeigu kalbėtume) ir t. t.

Filologijos fakulteto dekanas sako, kad „bet ku-
ris viešas kalbėtojas, ypač einantis valstybės tarnybą, 
privalo kalbėti taisyklingai. Tai yra Valstybinės kalbos 
įstatymo reikalavimas“. Vis dėlto jis pabrėžia, kad 
minimas įstatymas taikomas ne kiekvienam iš mūsų. 
Pavyzdžiui, televizijos žurnalisto pakalbintas santech-
nikas Petras neprivalo prabilti pavyzdine kalba. O tei-
sininkas – kaip ir mokytojas, aktorius, žurnalistas ir 
t. t. – kaip viešasis žmogus privalo kalbėti taisyklinga 
valstybine kalba, nes to reikalauja įstatymas. „Kalbos 
kultūra – prestižo suvokimo klausimas. Jei suvokia 
prestižą, kalbės taisyklingai, stengsis. Jei ne – mokyk 
nemokęs“, – teigia Filologijos fakulteto dekanas. 

A. Smetona mano, kad viešoji sakytinė teisėjų kal-
ba nėra tokia svarbi, kaip gebėjimas suprasti advo-
katų, liudininkų ar kaltinamųjų kalbas bei rašytinė 
jų kalba. „Teisėjo darbas yra ne kalbėti, o klausyti. 
Teisėjas kalba raštu, nes jis savo sprendimus užrašo, 
nuosprendis skelbiamas raštu – tai svarbiausia. Toliau 
yra tik komentarai“, – aiškina dekanas. 

Pavarčius teisėjų rašytus nuosprendžius galima 
rasti įvairių klaidų ir netikslumų, dėl kurių šie doku-
mentai gali būti interpretuojami neteisingai. Teisėja 
I. Randakevičienė sako, kad bet kokiame dokumente 
pastebėjus klaidą galima kreiptis į ją padariusį žmogų 
ir prašyti pataisyti, paaiškinti nutarties esmę.

Teisėja pastebi, kad būtų gerai kiekvieną oficialų 
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Kalbos kultūra – prestižo suvokimo 
klausimas. Jei suvokia prestižą, kalbės 
taisyklingai, stengsis. Jei ne – mokyk 
nemokęs.

Didelis darbo krūvis teismuose lemia 
didesnį klaidų skaičių. Nuo klaidų nie-
kas nėra apsaugotas.
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teismo dokumentą suderinti su kalbininku, tačiau tai 
ne visada įmanoma, nes dėl teismų sistemai skiriamos 
finansavimo apimties tik dalyje teismų dirba lingvistai. 
Vien Vilniaus miesto apylinkės teisme dirba daugiau 
kaip šimtas teisėjų, kurie per dieną nagrinėja tikrai ne 
po vieną bylą. „Didelis darbo krūvis teismuose lemia 
didesnį klaidų skaičių. Nuo klaidų niekas nėra apsau-
gotas“, – sako I. Randakevičienė.

SUPRASTI, NEBŪTINA TAISYTI

Vis daugiau teisėjų ir kitų teisininkų supranta, 
kaip svarbu aiškinti visuomenei terminus ar žargono 
dalykus ir taip šviesti visuomenę teisės klausimais. 
Taip pat jau imama kalbėti apie teisėjų lingvistinę 
kompetenciją – pasirengimą suprasti subtilius kal-
bos vingius. Jei įstatymų ir kitų oficialių dokumentų 
kalba bus vienareikšmė ir aiški, o visuomenė supras, 
ką kalba teisininkas, teisingumą vykdyti bus kur kas 
lengviau.

Nors visi žino, kad kalbėti ir rašyti reikia taisy-
klingai, ne visi taip elgiasi. Procesas (turi būti procesas, 
proceso, procesui ir t. t.), medžiaga (turi būti medžiaga, me-
džiagos, medžiagai ir t. t.), kad pasakyti (turi būti kei-
čiama į kad pasakytume, kad būtų pasakyta ar pan.) ir 
kiti netaisyklingos kalbos požymiai veši viešojoje tei-
sininkų kalboje. Ar taisyklinga kalba parašytas doku-
mentas, ar laikomasi bendrinės lietuvių kalbos normų 
jį komentuojant viešojoje erdvėje – šiuos klausimus 
sau turėtų užduoti kiekvienas savo profesiją gerbian-
tis teisininkas. Čia svarbu ne KAIP, o KAS sakoma. 
O kodėl į teismo salę eidamas prokuroras, advokatas 
ar teisėjas rengiasi ne laisvalaikio drabužiais? Juk tai, 
KAIP apsirengęs jis kalbėtų teismo posėdžių salėje, 
nepakeistų to, KAS sakoma...

TEISINIS ŠVIETIMAS2015 m. BIRŽELIS NR. 2

Irma Randakevičienė 

KOMENTARAS

Aušra Laurinavičienė
Šiaulių apygardos administracinio teismo 
vyriausioji specialistė lituanistė

Dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių Lietuvoje 
iki šiol nėra ryškaus vientiso socialinio sluoksnio, 
kurio kalba būtų prestižinė. Tad visuomenė labiau 
orientuojasi ne į kokio socialinio sluoksnio, o į atskirų 
bendrinės kalbos vartojimo sričių kalbą. Viena tokių 
sričių galėtume laikyti teisininkų kalbą. „Neretai 
klaidų teisininkų raštuose randasi todėl, kad jos tarsi 
grandine perduodamos iš vienos institucijos kitai. 
Teisės dokumentai, ypač teismų priimti sprendimai, 

žmonėms sukelia tam tikrų padarinių, dažnai net 
keičia gyvenimą, tad į juos ir jų raiškos būdą, t. y. kalbą, 
visuomenė žiūri itin atidžiai. Todėl teisės kalboje 
neturi būti neaiškumų, netikslumų, nenorminių 
formų. Būsimieji teisininkai turėtų būti išmokyti 
atpažinti būdingiausias šios kalbos vartojimo srities 
klaidas ir jų nekartoti“, – viename žurnalo „Gimtoji 
kalba“ straipsnyje rašė A. Laurinavičienė. 

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.
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TERMINŲ SAMPRATA TEISĖJE 
Nekaltumo prezumpcija: asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu 
teismo nuosprendžiu.

Areštas – trumpalaikio laisvės atėmimo bausmė, atliekama areštinėje. Arešto trukmė – nuo 10 iki 90 parų. Gali 
būti skiriamas tam, kas, pvz., pavogė nedidelės vertės turtą. 

Laisvės apribojimas – bausmė, kuria asmeniui draudžiama lankytis tam tikrose vietose tam tikru laiku, 
draudžiama išvykti iš šalies, išeiti iš namų ir t. t. Galima bausmės trukmė – nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Gali būti 
skiriama tam, kuris, pvz., nesunkiai sutrikdė kito asmens sveikatą.

Laisvės atėmimas – kalėjime ar pataisos  įstaigoje atliekama bausmė, kurios trukmė nuo 3 mėnesių iki gyvos 
galvos. Pvz., už riaušių organizavimą gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Žyminis mokestis – viena pagrindinių bylinėjimosi išlaidų rūšių. Šias išlaidas turi padengti asmuo, reiškiantis 
reikalavimus, pvz., teikiantis ieškinį. Mokesčio dydis nustatytas LR Civilinio kodekso 80 straipsnyje. Šį mokestį 
reikia mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kaip teisinius terminus supranta 
teisinio išsilavinimo neturintys piliečiai

Kas yra nekaltumo prezumpcija?
Kuo skiriasi laisvės atėmimas, laisvės apribojimas ir areštas?
Kas yra žyminis mokestis, kur jis mokamas?

Valytoja 
(48 m.)

Aukštąjį išsilavinimą 
turintis vadybininkas 

(28 m.)
Studentė 
(22 m.)

Laisvės 
atėmimas – kai 
sėdi už grotų. Kai 

apriboja laisvę, reikia 
eiti atsižymėti, rodytis 
policijoje. Areštas – 

kai suima ir 
išveža.

Kai sėdi, 
bet esi 

nekaltas?

Laisvės atėmimas 
– gali būti labai 

ilgas, iki gyvos galvos. 
Areštas – tam tikro 

nustatyto laiko. Laisvės 
apribojimas – laikinas 

dalykas.

Kažkoks mokestis. 
Labai girdėta. 

Asmens mokestis? 
Žemės mokestis ar 
teisme mokamas 

mokestis?

Atėmimas 
– patubdoma 

į kalėjimą. Laisvės 
apribojimas, kai 

neleidžiama išvykti iš šalies, 
reikia būti tam tikroje 
erdvėje, pavyzdžiui, 

namuose. Areštas – kai 
suimama kokiom 

48 val.

Pirmąkart 
girdžiu tokį 

terminą... Tikrai 
nežinau...
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Už nekilnojamą 
turtą. Nustatomas 

nuo nekilnojamo turto. 
Kai kreipiausi į teismą dėl 
skyrybų, buvo nurodyta 

įnešti žyminį mokestį, 
kad būtų tęsiamas 
skyrybų procesas.

Prielaida, kad 
žmogus yra 

nekaltas.

Nekaltumo... 
kas?
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BBaigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą J. 
Čirvinskas gavo paskyrimą į Šilutės rajono apylinkės 
teismą. Tačiau Dzūkijoje gimusiam teisėjui po pen-
kerių metų teko grįžti į gimtinę, nes reikėjo slaugyti 
sunkiai sergantį tėvą. 

„Jaučiu nostalgiją Šilutei, – šypsosi teisėjas. – 
Kartais nuvažiuoju į savo jaunystės miestą, kur pradė-
jau savo, kaip teisėjo, karjerą... Prisimenu tuos laikus, 
kai ten dirbau. Buvo geras kolektyvas.“ 

Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krū-
vis nemažas – per metus kiekvienam teisėjui tenka 
išnagrinėti maždaug po 700 bylų. „Alytaus rajono 
apylinkės teismo veiklos teritorija plati: priimami ne 
tik miesto, bet ir rajono žmonių skundai, tad veikti 
yra ką. Žinoma, ne visos bylos vienodai sudėtingos, – 
sako J. Čirvinskas. – Tačiau pagal darbo krūvius mes 
lygiuojamės į Panevėžio, Marijampolės ir panašius 
apylinkių teismus.“ 

Teisėjas J. Čirvinskas nagrinėja tik civilines bylas. 
„Teismuose žmonės ieško teisybės iškilus įvairiems 

nesutarimams ar konfliktams, – aiškina teisėjas. – 
Dzūkai – ne išimtis. Jie nori atgauti jiems priklausiu-
sią žemę, nesutaria su giminaičiais dėl paveldėjimo, 
nesugeba draugiškai pasidalyti turto, skiriasi, prašo 
grąžinti į darbą ir pan.“ 

J. Čirvinskas tvirtina, jog nagrinėdamas bylas va-
dovaujasi tik įstatymu, o ne emocijomis. „Per tiek 
metų, matyt, užsiauginau storą odą, – juokauja teisė-
jas. – Tad galiu ramiai dirbti savo darbą.“ 

LAISVALAIKIS2015 m. BIRŽELIS NR. 2

Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas yra šio teismo senbuvis – 
jame darbuojasi beveik tris dešimtmečius. Dar daugiau metų šis žmogus nepaleidžia 
iš rankų armonikos. Tiesa, per teismo posėdžius teisėjas negroja.

Per tiek metų, matyt, užsiauginau 
storą odą, – juokauja teisėjas. – Tad ga-
liu ramiai dirbti savo darbą.

Jonas Čirvinskas

Teisėjas Jonas Čirvinskas: 

„Užmirštu viską, kai akordeoną ar 
armoniką paimu į rankas“
Aurelija Žutautienė
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Teisėjas vadovaujasi taisykle: devynis kartus pa-
matuok, ir tik dešimtą – kirpk. „Teismas tam ir yra, 
kad įvertintų visas aplinkybes, pasvertų visus paro-
dymus ir įrodymus ir tik tuomet skelbtų verdiktą“, – 
sako ne vieną dešimtį bylų išnagrinėjęs J. Čirvinskas.

Gimęs sausio pirmąją J. Čirvinskas juokauja, jog 
smagu, kad jo gimtadienį švenčia beveik visas pasau-
lis. „O jei rimtai, tai mažai ir jaučiu tą gimtadienio 
šurmulį – visi užsiėmę didesnėmis šventėmis“, – pri-
duria teisėjas. 

Užtat laisvalaikiu J. Čirvinskas mėgsta išsitraukti 
armoniką. „Užmirštu viską, kai akordeoną ar armo-
niką paimu į rankas, – prisipažįsta J. Čirvinskas ir juo-
kaudamas dar priduria: – Mielai važiuoju ir į sodą. 
Kaip kiekvienas tikras lietuvis, turiu pasisodinęs abri-
kosą, persiką, šilauogę.“

Teisėjas kuklinasi ir tik vėliau prisipažįsta, jog gro-
ti armonika pradėjo dar vaikystėje. Pirmoji armonika 
už per vasarą klojant asfaltą keliuose užsidirbtus pini-
gus buvo pirkta, kai jam tebuvo 15 metų.

„Grojau, kol išėjau į armiją, – prisimena Jonas. – 
Vėliau paslėpiau armoniką spintoje ir tik retsykiais 
išsitraukdavau. Kita vertus, galiojo lyg ir nerašyta 
nuostata, kad teisėjas jokioje kitoje veikloje negali 
dalyvauti.“

Armoniką J. Čirvinskas vėl ištraukė prieš aštuo-
nerius metus, kaip jis pats teigia, paklausęs draugų ra-
ginimų groti ne tik sau, bet ir „išeiti į žmones“. Nuo 
tada ėmė groti Alytaus liaudies muzikos kapeloje 
„Smiltelė“.

Beje, teisėjas groja diatonine armonika, kurios 
dumples ištempiant ir suglaudžiant garsų aukštis kin-
ta, todėl groti ja sudėtinga. „Tokios armonikos bū-
dingos Dzūkijos ir Suvalkijos kraštams“, – paaiškina 
teisėjas.

Taigi prieš kelerius metus įsiliejęs į liaudies mu-
zikos kapelą „Smiltelė“, ne kartą ir ne du su šia ka-
pela griežė televizijos laidoje „Duokim garo!“, kurios 
metu varžėsi su stipriausiomis ir kūrybingiausiomis 
Lietuvos kapelomis, dainininkais ir muzikantais.

Be to, J. Čirvinskas dalyvauja įvairiose vakaronėse 
ir, žinoma, tik su armonika rankose. „Dzūkai labai 
dainingi ir mėgsta muziką“, – teigia teisėjas. 

Jo žodžius patvirtina ir nuolat Dzūkijoje rengia-
mos įvairios liaudies kapelų ir armonikininkų varžy-
tuvės. J. Čirvinskas jau kuris laikas stengiasi nepra-
leisti nė vieno tokio renginio. „Jei tik kviečia – visada 
važiuoju“, – šypsosi be muzikos savo gyvenimo neį-
sivaizduojantis teisėjas.

Prieš porą metų tradicinėse dzūkų armonikinin-
kų varžytuvėse „Armonikaicis 2012“ Alytaus rajono 
apylinkės teismo teisėjas J. Čirvinskas pelnė žiūrovų 
simpatijas – vieną iš 6 nominacijų. 

Šios varžytuvės vyko jau 14 kartą, jose dalyvavo 
35 dalyviai. Armonikininkai žiūrovams ir komisi-
jai turėjo sugroti po du kūrinius. Teisėjas pasirinko 
Juozo Vasiliausko „Polką“ ir dzūkų liaudies dainą 
„Eikit, sesės, į darželį skint žalių rūtelių“.

„Antrąjį kūrinį dar ir dainavau. Smagu, kad visiems 
patiko, – įspūdžiais dalijosi Jonas. – Tąkart dalyvavau 
antrą kartą. Pirmąjį kartą nieko nelaimėjau, tačiau vis 
tiek buvo smagu. Ir apskritai tai puikus būdas stresui 
šalinti, kai iš darbo grįžti išsunktas lyg citrina.“

Pernai spalį Varnėnų laisvalaikio salėje vyko 
Lazdijų rajono armonikininkų šventė-varžytuvės 
„Grok, armonika. Lazdijai 2013“. Į šventę susirin-
ko ir savo meistriškumą demonstravo 18 armoniki-
ninkų iš Lazdijų, Druskininkų, Varėnos ir Kauno. 
Vėliau organizatoriai ir komisija sakė: „Ar atkreipėte 
dėmesį, jog daugelis muzikantų numetė akordeonus, 
armonikas ir pasirinko lengviausią kelią – elektrinius 
vargonus ir naujausiomis technologijomis padvigu-
bintus balsus? O štai į Alovėje koncertavusius „Tris 
draugus“ iš Seirijų krašto – Joną Čirvinską, Romą 
Burneiką ir Albiną Maskeliūną – buvo malonu žiū-
rėti...“ Tą kartą J. Čirvinskas buvo apdovanotas už 
technišką kūrinių atlikimą.

O vasaros pabaigoje J. Čirvinskas dalyvavo 41-ąjį 
kartą rengiamoje Dzūkijos regiono kaimo muzikantų 
šventėje – varžytuvėse „Taip dainavo mūs senoliai“.

„Esu labai dėkingas Metelių Kristaus Atsimainymo 
parapijos klebonui Vytautui Prajarai, kuris geba už-
degti žmones, suburti juos ir pats labai domisi ir 
mėgsta muziką, – sako Jonas. – Jis nuolat skatina 
žmones nenuleisti rankų ir tobulėti.“

Jūsų nuomonės, komentarų, pasiūlymų ir klausimų šio straipsnio tema 
laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. Įdomiausi pastebėjimai bus 
išspausdinti kitame numeryje.

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT

Galiojo lyg ir nerašyta nuostata, kad 
teisėjas jokioje kitoje veikloje negali 
dalyvauti.
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Su kokiais iššūkiais susiduria teisėjas, priimdamas 
sprendimą byloje? Ką patiria bylos šalys teismo posėdžio 
metu? Ką jaučia liudytojai, teikdami parodymus? Ar 
lengva advokato duona? Visa tai sužinoti Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga į Vilniaus 
miesto apylinkės teisme organizuotą  inscenizuotą 
teismo posėdį buvo pakviesti spaudos, naujienų portalų 
ir televizijos žurnalistai!

Renginyje garbė pasipuošti teisėjo mantija atiteko 
INFO TV žinių laidos vedėjai Rasai Tapinienei. 
Prokuroru vienam kartui tapo LNK žinių Kriminalinių 
naujienų redaktorius Jaunius Matonis. Kaltinamasis – 
naujienų portalo DELFI Teisės aktualijų žurnalistas 
Dainius Sinkevičius. LNK TV žurnalistui Žygiui 
Stakėnui buvo patikėtas kaltinamojo gynėjo vaidmuo. 
Liudininką teisme suvaidino 15MIN.LT Teisėsaugos 
naujienų žurnalistas Saulius Chadasevičius, o nukentė-
jusiąja tapo LRYTAS.LT žurnalistė Evelina Valiuškev-
ičiūtė. Renginį moderavo Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėja Irma Randakevičienė.

Šie renginiai tą pačią dieną vyko net penkiuose – 
Vilniaus miesto apylinkės, Alytaus rajono apylinkės, 
Šiaulių apylinkės, Panevėžio apygardos ir Klaipėdos 
apygardos – teismuose!

Žurnalistas 
teisėjo kėdėje!

Renginys skirtas Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienos progai paminėti
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NERIJUS MAČIULIS: 
žiniasklaida diletantiškai 
narstydama nebaigtas 
bylas kelia pavojų 
proceso dalyviams

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS
Kvalifikuotas teismo 
psichologas: nauja 
praktika Lietuvos 
teismuose

LIETUVOS 
AUKŠČIAUSIOJO 
TEISMO PIRMININKAS 
R. NORKUS:

už blogį 
mokama
teisingumu

NUOMONIŲ RINGAS
Kai suėmimai tampa 
atpildo forma

Autentiška, atkurta teismo salė!

Išankstinė registracija: 
el. paštu komunikacija@teismai.lt 
arba telefonu (8 5) 251 4120 

Adresas: 
Nacionalinė teismų administracija 
(L. Sapiegos g. 15, Vilnius) 

Daugiau: 
www.teismai.lt 

Norėtumėte prisiekti XX a. pradžios liudytojo žodžiais?

Atvykite apžiūrėti teismų ekspozicijos 

su gidu NEMOKAMAI!

KVIETIMAS

Daugiau kaip 200 eksponatų!

Gyva Lietuvos teismų istorija!


