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Informacinės technologijos teismuose yra tik darbo priemonė. Galutinis mūsų tikslas buvo ir yra atkurti teisingumą kiekvienu konkrečiu atveju. Tačiau
diegiamos šiuolaikinės technologijos teismų darbo
pobūdį keičia taip pat smarkiai, kaip kad savo laiku
žmonijos ūkį pakeitė ratas, vinis ar elektros lemputė. Kai pokyčiai tokie esminiai, negalime apie juos
nekalbėti.
Europos Komisijos teisingumo švieslentė (Justice
Scoreboard) – informacinis įrankis, kaupiantis duomenis ir lyginantis teisingumo sistemų valstybėse narėse efektyvumą ir kokybę, nuo 2015 m. pradėjo tirti
ir informacinių technologijų taikymą teismų sistemose. Kaip elektroniniai įrankiai gali būti naudojami
praktikoje? Pavyzdžiui, bylas registruojant ir skirstant
elektroniniu būdu sutaupoma laiko ir užtikrinama
daugiau nešališkumo (poną Atsitiktinumą būtų sunku
apkaltinti kieno nors protegavimu). Elektroninis proceso dalyvių bendravimas su teismu padeda mažinti
kaštus ir didinti teismų prieinamumą – dokumentus
teismui galima teikti gulint lovoje su kompiuteriu ant
pilvo ir daryti tai nors ir posėdžio išvakarėse, pavyzdžiui, likus 2 minutėms iki vidurnakčio.
Pagal Europos Komisijos surinktus duomenis
Lietuva yra viena iš dvylikos, o kai kuriose kategorijose – viena iš septynių pirmaujančių Europos
Sąjungos valstybių pagal galimybes elektroniniu būdu
registruoti ir skirstyti bylas, pateikti ieškinius, sekti
bylos eigą, išnagrinėti smulkius ginčus, pateikti vykdomuosius raštus internetu.
Kad neatrodytų pernelyg narciziškai, reikia paminėti, jog, tyrimo duomenimis, Lietuvoje trūksta šalims
internetu prieinamos informacijos apie įstatymus, teisių gynimo priemones, instrukcijų, kaip pradėti procesą teisme, taip pat per mažai galimybių internetu
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gauti ir pateikti teismui įvairius įrodymus.
Kiekvienas naujas įrankis reikalauja laiko ir pastangų norint visiškai įsisavinti jo teikiamas galimybes. Visuotinai pripažįstama, kad Estija (dar vadinama
E-stija) lydere informacinių technologijų naudojimo
srityje, taigi ir teismų sistemoje, tapo tik bendromis
visų valstybės institucijų pastangomis. Kaip sakė IT
entuziastu save vadinantis Estijos apeliacinio teismo
teisėjas Villemas Lapimaa, Estijoje nėra problemos
įteikti procesinius dokumentus bylos dalyviui, nes
valstybė kiekvienam pilnamečiui šalies gyventojui
įsteigė elektroninio pašto dėžutę. Jeigu bylos dalyvis
vengs atsidaryti laišką su jam skirtu šaukimu į teismo
posėdį, tai po dviejų savaičių delsimo jis negalės prisijungti prie jokio banko, valstybės registro ir sveikatos
įstaigos pirmiau neperskaitęs to nelemto teismo šaukimo. Mes kol kas sugaištame daug laiko bandydami
priprašyti kai kuriuos atsakovus prisijungti prie elektroninės bylų sistemos. Kol kas ne visus priprašome.
Bet ne jiems priklauso ateitis.
Ateitis priklauso visiems, kurie optimistiškai į ją
žiūri. Linkiu visiems mūsų skaitytojams, teisėjams,
teismų darbuotojams ir lankytojams, kritikams, vertintojams, stebėtojams laimingų ir prasmingų ateinančių metų. Domėkimės vieni kitais – kuo daugiau
suprasime vieni apie kitus, tuo lengviau bus surasti
teisingausius sprendimus.
Gero skaitymo ir gerų 2016-ųjų!

Diana Labokaitė
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D

Juozas Bernatonis

Kas gali padėti sureguliuoti teismų darbo krūvį ir padidinti žmonių pasitenkinimą
vykdomu teisingumu, kas yra bendra tarp Teisingumo ministerijos ir teismų, taip pat
kodėl šiai ministerijai gali vadovauti tik teisininkas ir kodėl teisėjai turi didžiuotis savo
profesija – mintimis apie tai išskirtiniame interviu dalijasi teisininkas ir filosofas, trečius
metus Teisingumo ministerijai vadovaujantis Juozas Bernatonis.
Daugeliui teismas ir Teisingumo ministerija
gali atrodyti giminingos institucijos. Ar galite
apibūdinti teismų ir Jūsų vadovaujamos ministerijos santykį? Kiek ministerijos veikla turi įtakos
teismų darbo efektyvumui?
Iš tiesų, labai dažnai žmonės, pralaimėję bylas teismuose ar nepatenkinti teisėjų sprendimais, kreipiasi
į teisingumo ministrą kaip į „aukščiausiąją instanciją“ su skundais. Paaiškinus, kad teisingumą vykdo tik
teismai, jie lieka nepatenkinti ir ministru, kuris neva
jiems nenori padėti. Toks požiūris, mano manymu,
susijęs ne tik su patirtimi sovietinėje sistemoje, bet
ir su teisinio raštingumo stygiumi. Apibūdindamas
mūsų ministerijos ir teismų santykį norėčiau pabrėžti, kad plačiąja prasme tiek teismai, tiek Teisingumo
ministerija priklauso tai pačiai Lietuvos teisinei sistemai. O sistemos darna priklauso nuo institucijų bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo. Kita vertus,
esame skirtingų valdžių atstovai: teismai – teisminės
valdžios, o Teisingumo ministerija – vykdomosios
valdžios. Čia būtina prisiminti valdžių padalijimo

principą, neleidžiantį kištis į kitos valdžios kompetenciją. Teismai yra savarankiška ir nepriklausoma
valstybės valdžia, kuri nėra pavaldi nei įstatymų leidžiamajai, nei vykdomajai valdžiai. Taigi, Teisingumo
ministerija negali kištis į teismų veiklą, ją kontroliuoti,
vertinti teismų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą.
Kai pradėjau dirbti teisingumo ministru, norėjau
geriau susipažinti su teismų veikla, tačiau ne visur
buvau laukiamas svečias. Turbūt dalis teismų vadovų
ministro apsilankymą teisme ir susitikimą su teisėjais
traktavo kaip politiko kišimąsi į jų veiklą. Džiaugiuosi,
kad dabar situacija iš esmės pasikeitė. Nežinau, ar tai
susiję su teismų vadovų pasikeitimu, ar man per trejus
darbo metus pavyko įrodyti, kad bendradarbiauti yra
būtina.
Dabar mes esame idėjiniai partneriai, kai sprendžiamos visuomenei svarbios problemos. Visuomet stengiamės padėti teismams, kai sulaukiame jų pasiūlymų.
Visada atstovauju teismų interesams Vyriausybėje,
kai svarstomas biudžetas, nes geriausiai žinau finansinius teismų poreikius. Taip pat padedame teismams
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spręsti informacinių technologijų klausimus. Jau gera
tradicija tampa susitikimuose su teisėjais išsiaiškinti
kodeksų netobulumus. Pavyzdžiui, po vieno iš tokių
susitikimų inicijavome Baudžiamojo kodekso pataisas, pozityviai paveikusias visą baudžiamąją politiką.
Esu dėkingas teisėjams, kurie be atlygio darbuojasi mano sudarytuose pagrindinių kodeksų tobulinimo komitetuose. Be to, teisėjų savivalda atsižvelgia
į mūsų pasiūlymus ir į teisėjų mokymo programas
įtraukia teisėkūros naujoves. Negaliu vertinti, kokią
įtaką mūsų ministerijos veikla daro teismų darbo
efektyvumui, tačiau džiaugiuosi bendradarbiavimu,
kuris yra abipusiškai naudingas.
Apie tai, kad bylų kiekis teismuose kasmet
auga ir teisėjams tenka dirbti po darbo valandų, rašoma ir kalbama nuolat. Jūsų vadovaujama ministerija inicijavo įstatymų pataisas šiai
problemai spręsti – siūloma atsisakyti tam tikrų
teismams nebūdingų funkcijų. Kokių pasikeitimų būtų galima tikėtis Seimui priėmus siūlomas
įstatymo pataisas?
Teisėjų darbo krūviai labai dideli. Pavyzdžiui,
2014 m. apylinkės teismo teisėjo vidutinis mėnesio
darbo krūvis buvo 75 bylos ar kiti supaprastinti dokumentai. Šitoks darbo krūvis reikalauja daug laiko ir
didelių pastangų įsigilinti į kiekvieną atvejį. Tokiomis
sąlygomis teisėjams dirbti itin sudėtinga. Tad nieko
stebėtina, kad sulaukiame skundų dėl ne visuomet
tinkamai pagrįstų pirmosios instancijos teismų sprendimų, kuriuos apeliacinės instancijos teismai palieka
galioti. Būdamas ministru niekuomet nekomentavau
ir nevertinau konkrečios bylos ir neketinu to daryti
ateityje.

Būdamas ministru niekuomet nekomentavau ir nevertinau konkrečios bylos ir neketinu to daryti ateityje.
Noriu pabrėžti, kad šioms problemoms spręsti
numatėme keletą priemonių. Pirma, tai tęsiama teismų reforma, kurios vienas pagrindinių tikslų – sudaryti sąlygas suvienodinti teisėjų darbo krūvius. Antra,
didinti teisėjų padėjėjų skaičių. Manau, kad valstybei
per didelė prabanga aukštąjį išsilavinimą turintiems,
patyrusiems ir gerai už darbą apmokamiems teisėjams pavesti vykdyti technines funkcijas. Trečia, atsisakyti kai kurių teismų vykdomų funkcijų, nesusijusių
su ginčo sprendimu.
Iš tiesų, inicijavome tokias įstatymų pataisas, kuriomis siekiame sumažinti teismų darbo krūvį ir atsisakyti kai kurių jų vykdomų funkcijų, nesusijusių su
tarp šalių kilusio teisinio ginčo sprendimu. Siekdami
šio tikslo siūlėme perduoti notarams funkciją tvirtinti
santuokos nutraukimą, gyvenimą skyrium sutuoktinių
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bendru sutikimu, taip pat atsisakyti teismo leidimų
keisti vedybų sutartį, nekilnojamojo daikto, kuris yra
šeimos turtas, sandoriams ir kai kurių kitų funkcijų. Deja, Seimo nariai nenorėjo išgirsti argumentų.
Apskritai susidaro įspūdis, kad per likusius iki rinkimų metus šiame Seime bus labai sudėtinga priimti
konstruktyvius sprendimus. Netgi projektų neskaitę
Seimo nariai mėgina prisirinkti populistinių balų. Šį
kartą pateikus nebuvo pritarta visam įstatymų projektų paketui. Pretekstu nepritarti tapo prieštaravimai
dėl siūlymo perduoti notarams funkciją tvirtinti santuokos nutraukimą, kai abu sutuoktiniai kartu negyvena ir neveda bendro ūkio ilgiau kaip metus, abu sutinka nutraukti santuoką, nėra turtinių ginčų, susitaria
dėl vaikų išlaikymo ir auklėjimo. Čia norėčiau priminti, kad iki 2000 m. tokį santuokos nutraukimo faktą
registravo civilinės metrikacijos įstaigos be svarstymų
teismuose. Kolegų argumentų nepagrįstumą rodo
ir tai, kad anuomet skyrybų būta mažiau nei dabar.
Deja, projektus Seimas grąžino Vyriausybei tobulinti.
Taigi šių racionalių sprendimų dar teks palaukti.

Inicijavome tokias įstatymų pataisas, kuriomis siekiame sumažinti teismų
darbo krūvį ir atsisakyti kai kurių teismų
vykdomų funkcijų, deja, Seimo nariai
nenorėjo išgirsti argumentų.
Prieš trejus metus Lietuvoje buvo įvykdytas pirmasis teismų reformos etapas – sujungti Vilniaus 4 teismai, Kauno miesto ir rajono
bei Šiaulių miesto ir rajono apylinkių teismai.
Teismų sistema nekantraudama laukia ir antrojo
etapo, kada vietoje 49 apylinkių teismų liks tik
12 didelių apylinkių teismų su mažesniais padaliniais. Kaip Jūs vertinate tokius svarbius pokyčius teismų sistemoje? Kokią naudą ir kokias
rizikas įžvelgiate?
Sutinku, kad teismų reformos antrojo etapo projektų rengimas nepagrįstai užsitęsė. Kai sužinojau,
kad man, kaip ministrui, teks juos teikti Vyriausybei
ir prisiimti politinę atsakomybę, įsigilinau iš esmės.
Paaiškėjo, kad dvi siūlomų projektų nuostatos galimai
prieštarauja Konstitucijai. Kadangi buvo numatyta
kardinali teismų reforma, paprašiau Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų įvertinti parengtus projektus. Abi
išvados buvo ganėtinai neigiamos, kritikuota nemažai
nuostatų.
Tuomet pakviečiau pasitarti projektų rengėjus, teisėjų savivaldos atstovus ir teisės mokslininkus. Man
pasirodė, kad radome bendrą sutarimą, tačiau rengėjai ir toliau netobulino savo projektų. Kaip ministrui,
man rūpėjo ne tik tai, kokią įtaką reforma turės teisėjų darbui, bet ir kaip ji visų pirma tenkins visų piliečių
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teisę sulaukti teisingumo. Nesulaukę rengėjų pastangų tobulinti reformos projektus, ėmėmės standartinių procedūrų, kurios taikomos Vyriausybei teikiamų
projektų atveju. Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti
teisminės ir vykdomosios valdžios bendrą sutarimą
šiais klausimais.

Aktyviai remiu teismų reformą, nes tikiu jos nauda Lietuvos žmonėms. Tikiu,
kad pagerinus teismų veiklą teisingumo bus daugiau.
Dabar atėjo įstatymų leidžiamosios valdžios eilė.
Dar gegužę pateikiau šiuos įstatymų projektus Seimo
posėdyje ir jie buvo perduoti nagrinėti Teisės ir teisėtvarkos komitetui. Kalbėjausi su šio komiteto pirmininku, kuris pažadėjo, kad reformos projektai bus
priimti dar šioje sesijoje. Jeigu Seime pažadai bus ištesėti, teismams dar reikės metų laiko pasirengti reformai. Planuojama, kad įstatymai įsigalios nuo 2017
metų. Aktyviai remiu šią reformą, nes tikiu jos nauda
Lietuvos žmonėms. Tikiu, kad pagerinus teismų veiklą teisingumo bus daugiau.
Teismų sistemoje per pastaruosius kelerius
metus atsirado nemažai naujovių technologijų
srityje – elektroninė byla, nuotolinės apklausos,
virtuali posėdžių salė ir kt. Kiek, Jūsų nuomone, visuomenė pasirengusi priimti tokias naujoves? O gal jos turėjo būti įgyvendintos gerokai
anksčiau?
Būdamas teisingumo ministru privalau nuolat domėtis informacinių technologijų pažanga, nes mūsų
ministerijai pavaldūs visi pagrindiniai valstybės registrai, stambiausia informacinių technologijų valstybės
įmonė, naujos elektroninių paslaugų iniciatyvos. Jeigu
Teisingumo ministeriją pervadintume į Teisingumo ir
IT ministeriją, niekas nebūtų suklaidintas. Prieš siūlydami naujas elektronines paslaugas, visuomet stengiamės atsiklausti žmonių nuomonės. Pavyzdžiui, internetinį balsavimą kaip papildomą priemonę palaiko
per 70 proc. rinkėjų. Todėl galime drąsiai teigti, kad
pažangioms elektroninėms paslaugoms visuomenė
yra puikiai pasirengusi.
Žinoma, teisingumo srityje, kur mums yra svarbios kiekvieno asmens teisės, popierinis dokumentų
variantas turėtų kurį laiką išlikti. Esu įsitikinęs, kad
valstybė privalo rūpintis piliečių kompiuteriniu raštingumu. Kažkada buvo laikai, kai teismuose dalyvavo žmonės, nemokantys skaityti ar rašyti, tačiau dėl jų
nebuvo atsisakyta rašto. Todėl ir dabar dalies asmenų
kompiuterinis neraštingumas neturėtų būti stabdžiu
naudoti IT. Dabar Lietuva pagal IT pritaikymą akivaizdžiai pirmauja Europos Sąjungoje, su mumis lygintis gali tik estai ir kai kurios skandinavų šalys. Bent
jau teisingumo srityje.
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Jūs, ministre, kaip ir teisėjai, esate kvalifikuotas teisininkas. Kodėl pasirinkote teisės studijas,
teisininko kelią?
Kad ir kaip skambėtų paradoksaliai, į teisę mane
atvedė politika. Kai pirmą kartą 1992 m. buvau išrinktas į Seimą, ėmiau domėtis konstitucine teise, buvau
vienas iš Seimo statuto ir kai kurių Konstituciją įgyvendinančių teisės aktų rengėjų. Įkūrus Konstitucinį
Teismą, atstovavau Seimui bent penkiose pirmose jo
nagrinėtose bylose. Būdamas Seimo nariu suvokiau,
kad per filosofijos studijas įsisavinta logika, domėjimasis teisės mokslais ir apsiskaitymas negali suformuoti teisinio mąstymo. Supratau, kad būtina įsisavinti įvairialypę teisinių žinių sistemą. Tai pasiekiau
studijuodamas Vilniaus universitete.
Kai turi tvirtą motyvaciją ir aiškų tikslą, tuomet
ir studijuoti įdomiau. Nesiekiau tik teisės magistro
diplomo, man buvo svarbiausia įsisavinti žinias, kad
galėčiau teisiškai mąstyti. Ir tai man labai padeda visą
gyvenimą – dirbant Seimo nariu, Ministro Pirmininko
vyriausiuoju patarėju, o juo labiau dabar – teisingumo
ministru. Kartais nežinau, ar esu labiau teisininkas, ar
politikas. Teisės žinios man neleidžia priimti populistinių sprendimų.
Vadovaujate dideliam kolektyvui, esate nuolat matomas įvairiose žiniasklaidos priemonėse,
dažnai kalbate viešai ir tuo pačiu darote daug
svarbių, tačiau nematomų darbų. Kiek teisininko išsilavinimas Jums padeda įveikti šiuos gyvenimo iššūkius? Kokios būdo savybės būtinos
norint būti geru vadovu?
Mūsų kolektyvas ne toks jau didelis. Teisingumo
ministerija yra viena iš mažesnių, čia dirba tik apie
pusantro šimto darbuotojų. Daugelis jų – iniciatyvūs,
gabūs teisininkai. Jauniesiems kolegoms šis darbas
yra puiki mokykla ar starto aikštelė. Džiaugiuosi jų
aktyvumu, gebėjimu kurti teisės aktus, lygiuojantis į
pažangą ir įvertinant mūsų patirtį.
Ministro, kaip vadovo, darbas turi tam tikros
specifikos, kurią padiktuoja ir mūsų Konstitucija,
ir politinės aplinkybės. Lietuvoje pagal tradiciją ir
Konstituciją visos sudarytos Vyriausybės buvo ir yra
politinės. Todėl ministru gali būti tik didelę politinę
patirtį turintis žmogus. Kita vertus, neįsivaizduoju
teisingumo ministro be teisinio išsilavinimo.
Tačiau ministras geriausiu atveju tik dirba visą
savo kadenciją ir po jo ateina kitas. Todėl labai svarbu
gebėti dirbti su „amžinaisiais“ valstybės tarnautojais.
Džiaugiuosi, kad pavyko rasti bendrą kalbą su ministerijos darbuotojais ir kartu vykdome dabartinės
Vyriausybės programą.
Ministrui taip pat labai svarbi ir jo politinė komanda. Kai komanda stipri, gali perduoti labai daug
funkcijų, o sau pasilieki tik sudėtingiausius ir atsakingiausius sprendimus.
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Visuomenės pasitikėjimas teisėsauga ir teismais per kelerius metus išaugo 15 proc., tačiau
apklausos vis dar rodo ne tokį vaizdą, kokį norėtų matyti patys teisėjai, visą savo gyvenimą
atidavę ginčams ir kitoms žmonių problemoms
spręsti. Kaip manote, kodėl šis pasitikėjimas teisingumu Lietuvoje nėra toks aukštas kaip senosios demokratijos valstybėse?
Mano manymu, visuomenės nuomonė apie teismus ir teisėsaugą ganėtinai gera. Pozityvūs pastarųjų metų poslinkiai atspindi permainas į gera. Juolab
žmonės, kurie susidūrė su teismais, juos vertina geriau nei tie, kurie tik kažką girdėjo. Nematyti teigiamų
permainų, kritikuoti ar net apdrabstyti purvais kitą,
verkšlenti dėl sunkumų – mūsų bendros kultūros sudėtinė dalis. Nemanau, kad tai kokie nors specifiniai
mūsų tautos bruožai. Greičiau tai dar neišgyvendintas
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sovietinis palikimas. Žmonės dar netapo laisvi piliečiai tikrąja to žodžio prasme. Pasiduoda bendroms
nuotaikoms, nesivadovauja savo galva, keikia savo
gyvenimą, bet patys nemėgina jo keisti. Reikia laiko.
Teisėjai turėtų džiaugtis ir didžiuotis žmonių palaikymu. Pažiūrėkite, kiek mažai yra remiančiųjų
Vyriausybę, Seimą ar politines partijas. Ar dėl to politikai turėtų atsisakyti dirbti žmonių labui?
Kaip keliais žodžiais apibūdintumėte šiuolaikinį teisėją ir ko jam palinkėtumėte?
Šiuolaikinis teisėjas – tai puikiai išsilavinęs, gerai
mokantis vieną iš pagrindinių pasaulio kalbų, tik teisės principais ir etikos normomis besivadovaujantis
profesionalas. O palinkėčiau tokių sprendimų, kurių
teisingumu visuomenė neabejotų.
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Ilja
Laursas:
žmogus
nėra toks
patikimas
kaip
technologijos

Ilja Laursas

Guoda Paužaitė
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Pastaraisiais metais teismų sistema ypatingą dėmesį skiria naujausioms
technologijoms taikyti ir skaitmeninei pažangai – teismų paslaugos persikelia į
virtualiąją erdvę, auga elektroninių bylų ir skaitmeninių dokumentų skaičius, daugėja
nuotolinių teismo posėdžių. Tačiau ne visos iniciatyvos kelią skinasi lengvai – dažnai
susiduriama su abejonėmis ir begale klausimų. Apie naujausių technologijų padėtį
valstybiniame sektoriuje kalbamės su Ilja Laursu, vienu iš garsiausių naujosios kartos
Lietuvos verslininkų.

K

Kaip skiriasi informacinių technologijų naudojimas viešajame ir privačiame sektoriuose?
Kokie yra darbo metodų skirtumai?
Valstybės institucijos labai smarkiai suvaržytos
biurokratinių procedūrų. Nedrįsčiau svarstyti, ar tai
gerai, ar blogai, nes visi suprantame, kad jei tokių
procedūrų nebūtų, atsirastų erdvė piktnaudžiauti,
todėl jų tam tikrose srityse tikrai reikia. Sunku pasakyti, ar suvaržymai yra pertekliniai, ar nepakankami,
tačiau svarbu pažymėti, kad biurokratiniai barjerai yra
daug kartų sudėtingesni nei bet kuriame versle, kuris
nėra suvaržytas griežtų procedūrų. Verslas reglamentuojamas savo įtaka, akcininkų, vadovų požiūriu, o
valstybės institucijos reguliuojamos savo miesto, šalies ir europiniu bei pasauliniu lygmenimis. Taigi iš
tikrųjų bet ką padaryti yra sunkiau. Tačiau tai nėra
susiję su nelankstumu ar nenoru, labiau su sąlygomis
ir aplinkybėmis.

Ar galima sakyti, kad valstybės institucijos
pirmos neišbando naujovių, laukia, kol jas išbandys verslas?
Taip, tokiame teiginyje yra labai daug tiesos. Nėra
viskas juoda ir balta, todėl negalima sakyti, kad viešajame sektoriuje visiškai nėra inovacijų. Tačiau,

Valstybė yra inertiška, sudėtinga,
kompleksiška, todėl inovacijos nuo
verslo atsilieka apie 10 metų.
technololyginant su verslu, išbandyti ir taikyti naujas technolo
gijas yra dešimtimis kartų sudėtingiau. Tai nėra blogai
– aš mielai leisčiau išbandyti naują programinę įrangą
kokiai nors privačiai įmonei, tačiau nesutikčiau, kad
ji aptarnautų, pavyzdžiui, SODROS duomenų bazę.
Lygiai taip pat nenorėčiau, kad, pavyzdžiui, civilinės
aviacijos administracija naudotųsi visiškai neišbandyta operacine sistema.
Valstybė yra inertiška, sudėtinga, kompleksiška,
todėl inovacijos nuo verslo atsilieka apie 10 metų.
Daug saugiau yra kažko neleisti, negu prisiimti riziką,
už kurią niekas neapdovanoja. O jei iniciatyva nepavyktų, pasekmės būtų rimtos, taigi rizika yra didesnė
nei galima sėkmė.
Kaip inovacijas priima valstybinio sektoriaus
darbuotojai? Ar yra skirtumų, lyginant su verslu?
Darbuotojo lygmeniui labai didelę įtaką daro vadovaujamasis lygmuo. Tam tikra programinė įranga
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yra reglamentuota ir darbuotojas privalo dirbti būtent
su ta įranga, jis neturi kito pasirinkimo. Taip yra ir
bet kurioje įmonėje – net smulkiausiuose versluose
darbuotojas turi prisitaikyti prie centralizuotų sprendimų. Netgi mažiausioje įmonėje savarankiškumas
yra ribojamas. Tai nėra blogai, pavyzdžiui, darbdavys
gali nenorėti leisti darbuotojams rinktis, ar naudotis
darbine elektroninio pašto dėžute, kuri yra Lietuvoje,
ar kokia nors pašto dėžute, kuri yra užsienyje. Tokie
paprasti dalykai, kaip pašto dėžutė, taip pat kyla iš politikos ir netgi mažiausiose įmonėse yra reglamentuojami, apie tai sprendžiama centralizuotai.
Valstybiniam sektoriui labai aktualus ir duomenų apsaugos klausimas. Ką galėtumėte papasakoti apie naujoves šioje srityje?
Anksčiau esu užsiminęs apie tokį reiškinį, kaip
skaitmeninė priklausomybė. Dabar dažnai kalbame
apie energetinę priklausomybę, tačiau niekas nekalba
apie skaitmeninę priklausomybę, kai valstybė yra visiškai priklausoma ne nuo kitos valstybės, o nuo produktų. Galime džiaugtis, kad dauguma informacinių
technologijų produktų yra stipriose demokratinėse
valstybėse, tokiose kaip JAV. Tačiau tokia priklausomybė reiškia, kad egzistuoja daug pažeidimų, tarp jų
ir duomenų privatumo srityje, o valstybė nėra pajėgi
su tuo kovoti. Pavyzdžiui, Vokietija labai griežtai baudžia kompanijas už pažeidimus, tačiau mūsų valstybė
yra priklausoma nuo įvairių tarptautinių platformų,
tad net nepretenduoja jų reguliuoti. Tai priklausomybė ne nuo šalių ar politinių struktūrų, o nuo privačių korporacijų. Tai man šiek tiek kelia susirūpinimą.
Prieš porą metų buvo paskelbta, kad Islandija yra
pirma valstybė, kuri visus savo valstybinius komunikacijos instrumentus perkelia į „Facebook“. Ir tai yra
oficiali Islandijos politika. Suprantama, kad alternatyvų nėra, nes Islandija negali sukurti saugios ir patikimos platformos pati, todėl turbūt „Facebook“ yra
saugiau nei bet kas, ką galėtų sukurti pati Islandija.
Tačiau man kelia nerimą mintis, kad visa valstybė yra
priklausoma nuo privačios korporacijos.

Man kelia nerimą mintis, kad valstybė yra priklausoma nuo privačių
korporacijų.
Ar ne geriau tuomet visus duomenis saugoti
popieriniu, o ne elektroniniu formatu?
Ranka rašyta ar spausdinta informacija yra mažiau
saugi. Vienas iš didelių paskutiniųjų penkerių metų
pokyčių yra debesijos technologijos. Tai labai didelis proveržis duomenų saugumo srityje. Duomenys
nebesaugomi nei asmeniniame kompiuteryje, į kurį
gali būti įsilaužta ar jis sunaikintas, nei tinklo kompiuteryje. Jie saugomi centrinėse debesijos talpyklose.
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Šiandien daug saugiau duomenis
laikyti debesijoje, o ne popierinėse
talpyklose.
Trys žymiausios pasaulyje yra „Google“, „Amazon“
ir „Microsoft“. Jos yra pažangiausios, turi dešimtis
tūkstančių kompiuterių ir dešimtis duomenų centrų
visame pasaulyje. Tikimybė, kad duomenys bus paimti iš debesijos, yra daug kartų mažesnė. Taip pat
viskas, kas yra debesijoje, gali būti sinchronizuojama
visuose turimuose prietaisuose – viename ar kitame
kompiuteryje, planšetėje, telefone. Taigi jei, pavyzdžiui, kažkas sudega, duomenys gali būti atgaminti.
Popierius yra pametamas ir lengvai sunaikinamas, todėl šiandien daug saugiau duomenis laikyti debesijoje,
o ne popierinėse talpyklose.
Tačiau prisijungimai prie tų talpyklų taip pat
gali būti pažeidžiami. Ar pastebimos naujos saugumo tendencijos šioje srityje?
Saugumo specialistai sutaria, kad jau gana seniai
techninis saugumo lygis yra pralenkęs vadinamąjį socialinį lygį. Nesaugaus prisijungimo tikimybė yra daug
didesnė žvelgiant iš socialinės inžinerijos, o ne iš technologinės perspektyvos. Pavyzdžiui, trys dažniausiai
užduodami saugumo klausimai, jeigu pamirštamas
slaptažodis (klausiamas pirmo augintinio vardas ir
pan.) – pakankamai lengvai galima įsilaužti nenulaužiant paties programinio kodo ar slaptažodžio, sužinant šią informaciją iš kitur. Skambučiai iš kalėjimų,
kai prisistatoma policijos pareigūnais ir prašoma slaptažodžių, ar elektroniniai laiškai, prašantys prisijungti prie paskyros, nes „kažkas nutiko“, – visa tai yra
socialinė inžinerija. Iš šios pusės rizika yra didesnė
nei slaptažodžių nulaužimo ar technologijų naudojimo požiūriu. Čia žmogui reikia sąmoningai suprasti,
kokia yra situacija ir kokie yra nesaugių situacijų požymiai, o tai nėra technologijos. Geriausias slaptažodis yra žmogus. Bloga žinia yra ta, kad ši problema
nesprendžiama labai greitai ir jokios technologijos ar
įranga čia nepadės. Žmogus yra neprognozuojamas
elementas. Pavyzdžiui, automobiliai be vairuotojo –
per šimtus tūkstančių eksperimentų buvo sukelta vos
viena avarija, kuri, beje, buvo padaryta dėl žmogaus
klaidos. Skamba ironiškai, tačiau panaikinus žmogaus
klaidos elementą yra saugiau. Duomenų saugumo srityje, netgi ir naudojant pirštų atspaudus, jeigu ką nors
ir gebama nulaužti, tai įvyksta dėl žmogaus klaidos.
Kognityviai ir patikimumo prasme žmogus yra mažiau patikimas nei technologijos.
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Algis Norkūnas

Arūnas Budrys

Teisėjas vakar ir šiandien:

kaip informacinės technologijos
keičia teismo darbą
Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Nuo ranka rašytų sprendimų, pratrintų iki skylių taisant klaidas, iki keliais pelės
spragtelėjimais pasiekiamos bylų medžiagos, nuo šimtų įklijų kodekse iki aktualių
įstatymų redakcijų, pasiekiamų internetu: apie teisėjų ir teismų darbo pokyčius per
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį pasakoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT)
teisėjas Algis Norkūnas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Budrys.

D

TEISĖJAS VAKAR: RANKA RAŠYTI 30
LAPŲ SPRENDIMAI, ĮKLIJOS IR ĮSTATYMŲ
PAKEITIMŲ PAIEŠKOS
A. Norkūnas teisėjauti pradėjo 1992 m., pačioje
Lietuvos nepriklausomybės aušroje. Teisėjas pasakoja, kad tuo metu teismų sprendimai turėdavo būti
rašomi ranka. „Sprendimą galėdavo sudaryti ir 10, ir
30 lapų. Ar galite įsivaizduoti, kiek laiko užimdavo
techninis sprendimo išdėstymas?“ – retoriškai klausia
A. Norkūnas.
„Prieš rašydamas nuosprendį turėdavai pagalvoti, kaip įmanoma glausčiau, trumpiau, neprarandant
esmės jį išdėstyti, – sako teisėjas ir šypsodamasis priduria: – Žinoma, tikra nelaimė būdavo, jei rašydamas
7 lapą suprasdavai, kad pasirinkai ne tuos motyvus ir
sprendimo priimti nepavyks. Tuomet tekdavo rašyti
iš naujo.“
A. Norkūnas prisimena, kad kartais taisant klaidą rašomame nuosprendyje popierius būdavo

pratrinamas kiaurai. „Ištrinama, vėl rašoma, rašalas išsilieja, reikia valyti, vėl trinti ir atsiranda skylė.
Tokios techninės kliūtys sunaikindavo marias laiko“,
– pasakoja teisėjas.
„Mano stalčiuje yra rašalinis rašiklis, kuriuo esu
parašęs ne vieną nuosprendį. Vienu metu sprendimus rašydavome blankuose, kurie buvo pagaminti iš
šiurkštaus popieriaus, panašaus į tuo metu parduotuvėse naudotąjį prekėms vynioti. Skrebendami tokius
lapus net ir geriausius plunksnakočius „surašydavome“ labai greitai“, – sako LAT teisėjas.
Paklaustas, kokiomis priemonėmis tekdavo naudotis rašant teismo sprendimus, teisėjas teigia, kad
nepakakdavo tiesiog turėti vieną ar kitą kodeksą.
„Ypač dažnai buvo keičiami įmonių, akcinių bendrovių, nuosavybės teisių atkūrimo įstatymai ir kodeksai.
Reikėdavo nuolat įklijuoti bent jau kodeksų pakeitimus, kad turėtum galiojantį vientisą tekstą. Kas įklijuota kartą ar net du, kas išbraukta, ko ranka prirašyta – visus pakeitimus turėdavome sugaudyti, patys
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susidėti į turimą leidinį, o kas jau negalioja – išbraukti,
– kalba A. Norkūnas. – Kito būdo turėti galiojantį
įstatymą – pagrindinį darbo įrankį – tiesiog nebuvo.“
Teisėjas pasakoja, kad tuo metu nebuvo įgyvendinta nuostata, jog nepaskelbti įstatymai negalioja. Dar
buvo likę galioti dalis tarybinių metų įstatymų ir tai
keldavo problemų. „Informacijos apie galiojantį teisės aktą su visais pakeitimais paieška atimdavo begalę laiko. Kartais tiesiog eidavom teismo koridoriais
klausinėdami, skambindavom į kitą teismą kolegų
paklausti, gal kas turi visą įstatymą. Kartais apie pakeitimą sužinodavom ir visai netyčia, tiesiog kur nors
nugirsdavom“, – prisimena LAT teisėjas.

TEISMAS VAKAR: „WINDOWS 3.1“,
13 COLIŲ „GAUBLYS“ IR 10 DISKELIŲ
SU NAUJĄJA DEMONSTRACINE
OPERACINE SISTEMA „WINDOWS 95“
A. Budrys pasakoja, kad 1995 m. nepriklausomai
nuo teismų dydžio kiekviename jų buvo po vieną
konsultanto informatiko etatą ir vieną kompiuterį,
kuriame veikė operacinė sistema „Windows 3.1“.
Būtent konsultantu informatiku tais metais Zarasų
teisme pradėjo dirbti dabartinis Vilniaus miesto apylinkės teisėjas. „Niekas nežinojo, ką su tuo kompiuteriu veikti, visi bijojo net artyn prieiti. Ką su juo daryti,
išmaniau tik dėl to, kad buvau savarankiškai tuo domėjęsis“, – patirtimi dalijasi teisėjas.
A. Budrys teigia, kad kartais šiuo prietaisu reikėdavo suvesti statistinius duomenis, teismų sprendimų tekstus, mat tuo metu visi teisėjai rašė ranka, o
spausdinimo mašinėlėmis sprendimus perrašydavo
mašininkės.
Teisėjas pasakoja, kad tais metais atsirado operacinė sistema „Windows 95“, kurios pristatyme, vykusiame parodoje „Infobalt“, jam teko dalyvauti teismui
leidus išvykti į komandiruotę Vilniuje. „Jau nebepamenu, kokias būdais gavęs šią į dešimtį diskelių įrašytą programinę įrangą įdiegiau tame vieninteliame
teismo kompiuteryje“, – prisimena jis.
A. Budrys pasakoja, kad 2005 m. pradėjo dirbti
teisėjo padėjėju Vilniaus teisme. „Gavau kompiuterį,
kuriame nebuvo interneto. Jo keturiolikos colių monitorius priminė gaublį, jame buvo sunku ką įžiūrėti.
Šiuo kompiuteriu rašydavau sprendimus, juos išsaugodavau diskelyje ir duodavau teisėjui išsispausdinti“,
– kalba A. Budrys. Tuo metu daugelis kompiuterį naudojo tik dokumentų tekstams surinkti ir spausdinti.
Jis teigia, kad 2006 m., persikėlus į naujas teismo

Gavau kompiuterį, kuriame nebuvo
interneto. Jo keturiolikos colių monitorius priminė gaublį, jame buvo sunku ką
įžiūrėti.
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patalpas, teisme įdiegtas kompiuterinis tinklas, kiekvienas teisėjas, jo padėjėjas turėjo po kompiuterį,
atsirado galimybė efektyviau keistis dokumentais, išnaudoti elektroninio pašto teikiamus privalumus, prasidėjo LITEKO laikai. „Reikia pasakyti, kad teisėjai
labai greitai pajuto, kad kompiuteris – labai reikalinga
darbo priemonė“, – sako teisėjas.

KAIP TEISMO DARBAS ATRODO
ŠIANDIEN?
„Kartais užėjusieji į mano kabinetą nustemba:
„Turite du kompiuterius?“ „Ne, tai tik du monitoriai“,
– atsakau, – šypsosi A. Budrys. – Nebeįsivaizduoju,
kaip galima dirbti su vienu: viename rašai, kitame
peržiūri įstatymus, kaltinamuosius aktus, LITEKO,
„Infolex“ sistemas ir kita, negadini popieriaus spausdindamas medžiagą, kad ją galėtum peržiūrėti.“
Abu pašnekovai mano, kad teismai dabar turi
galimybę taupyti lėšas popieriui ir siųsdami elektroninius raštus. „Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje
tvarkydami dokumentus teismams nebesiuntinėjame
popierių. Manau, kad visuose teismuose turėtų būti
diegiamas toks požiūris“, – teigia A. Norkūnas.
Kalbinami teisėjai sutaria, kad dabar teismų darbe
naudojamos informacinės technologijos (kompiuteriai, LITEKO, „Infolex“, dokumentų valdymo sistemos ir kt.) neapsakomai palengvina bylų nagrinėjimą,
informacijos paiešką, techninį sprendimo išdėstymą
ir t. t. „Mes, teisėjai, galime atsidėti tam darbui, kuriam ir esame priimti – spręsti teisines problemas, o
ne medžioti informaciją, – apie šių laikų darbo teisme pokyčius kalba A. Norkūnas ir įžvelgia dar vieną
informacinių technologijų privalumą: – Elektroninei
sistemai patikėtas bylų skirstymo procesas yra objektyvus ir nekelia diskusijų.“ Jo teigimu, anksčiau įstatymų nereglamentuotas, teismų pirmininkų sąžinei
patikėtas bylų skirstymas sukeldavo nemažai abejonių
dėl teismų vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi netolygiai išdalijant bylas teisėjams.
A. Budrys pastebi dar daugiau inovacijų privalumų. „Atsiradę įvairūs skaitmeniniai registrai padeda
priimti teisingą sprendimą: dabar nereikia teikti begalės nekilnojamojo turto, socialinio draudimo ar pan.
užklausų. Daug greičiau galiu patikrinti, ar dėl darbo
bausmę sušvelninti prašantis žmogus iš tiesų dirba,
ar jis nemeluoja, iš Registrų centro galiu greitai gauti
atsakymą, o anksčiau tai užtrukdavo daug ilgiau“, –
teigia A. Budrys. Jo nuomone, apgavikus išaiškinti padeda ir LITEKO sistema. „Joje galima pamatyti, kad,
pavyzdžiui, tas pats žmogus su tuo pačiu automobiliu ir asmeniu, kurio sakosi nepažįstąs, jau yra kažkur
įkliuvęs“, – sako teisėjas. Be to, A. Budrys LITEKO
sistemoje esančia informacija dažnai naudojasi bendrindamas nuosprendžius, peržiūrėdamas visas savo
bylas ir pan.
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Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje
tvarkydami dokumentus teismams nebesiuntinėjame popierių. Manau, kad
visuose teismuose turėtų būti diegiamas toks požiūris.

Pašnekovai taip pat teigia besidomintys teismų
sistemos naujienomis portale www.teismai.lt, kartais
užsukantys į Lietuvos teismų intranetą. A. Budrys
priduria, kad Vilniaus apylinkės teisme sukurtas
„Kiemelis“ yra nepamainomas vidinis dalijimosi informacija tinklas tokiame dideliame teisme.
A. Norkūnas mano, kad visos naujovės įsisavinamos. „Nesuprantu tų, kurie sako, kad nemoka naudotis. Niekas negimsta mokėdamas. Jei išmokstama
vairuoti, galima išmokti ir įvairių naujovių“, – teigia
teisėjas. Jis priduria, kad internetas, socialiniai tinklai ir kitos priemonės yra naudingos ir informacijos
paieškoms darbe, ir asmeniniams, kultūriniams interesams tenkinti.

KUR LINK JUDĖTI DABAR?
Paklaustas, ar teismai jau įvaldė informacines
technologijas, A. Budrys sako, kad gerėjantis kompiuterinis raštingumas vis dar nėra toks, kokio norėtųsi. „Nors teismų informacinių technologijų specialistai turėtų kurti strategijas, mąstyti apie turimų
darbo priemonių tobulinimą, jie vis dar sprendžia
tokias problemas, kaip užstrigęs popieriaus lapas

spausdintuve, vos spėja pernešti kompiuterius persikraustant darbuotojams iš vieno kabineto į kitą ir
pan.“, – sako teisėjas.
A. Budrys pastebi, kad sistemos, pavyzdžiui,
LITEKO, galėtų būti ir dar efektyvesnės priemonės,
turinčios daugiau funkcionalumų. Teisėjas sako, kad
dažnai pasitaiko sistemos gedimų, o tam, kad būtų
elektroniniu parašu pasirašytas vienas dokumentas,
tenka paspausti ne vieną dešimtį mygtukų. „Taip,
džiaugiamės, kad advokatams ar bylų šalims per sistemą pasiekti bylų duomenis kur kas paprasčiau nei
anksčiau, bet, siekdami gero jiems, turime pasirūpinti,
kad ir mums būtų patogu“, – apie poreikį diegiant
inovacijas siekti visapusiškos naudos kalba A. Budrys.
Abu pašnekovai neabejoja tokios naujienos kaip
nuotoliniai teismo posėdžiai nauda. „Tai labai svarbi
priemonė sprendžiant smurto šeimoje bylas, apklausiant kalinius laisvės atėmimo įstaigose ar liudytojus,
kurie gyvena užsienyje, – teigia A. Budrys. – Deja,
man žinomas atvejis, kai su užsienio valstybe rengiant
teismo posėdį kilo nesklandumų, kurie pakenkė visos
Lietuvos teismų įvaizdžiui. Šiuo atveju nesklandumų
kilo ne dėl teisinių problemų, o dėl specialistų neišmanymo.“ Teisėjas pabrėžia, kad investuoti reikia ne
tik į kompiuterius ar programinę įrangą, bet ir į darbuotojus, kurie atsakingi už šiuos dalykus.
Informacinės technologijos reikalauja ne tik finansinių investicijų, bet ir laisvesnio požiūrio į inovacijas. „Kodėl nesuteikiame teisėjui galimybės laikyti
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Prestižas yra ne tik teisėjo darbas.
Prestižas turi būti ir darbas teisme.
Teismas turi tapti prestižiniu darbdaviu.
savo darbus virtualioje laikmenoje, dirbti nuotoliniu
būdu, naudojantis debesijos technologijomis? Juk
svarbiausias darbas yra ne surašyti nuosprendį, o jį
gerai apgalvoti ir rašyti ten ir tada, kai ateina geriausios mintys“, – sako A. Budrys. Taip pat teisėjas teigia, kad kiekvienas teisėjas ar teismo darbuotojas turėtų suvokti, jog reikėtų turėti savo duomenų kopiją
siekiant juos apsaugoti, pavyzdžiui, kai nepataisomai
sugenda kompiuteris.
„Iš tiesų yra labai daug galimybių, kuriomis mes
dar nesinaudojame. Pavyzdžiui, dabar yra galimybė
vienu metu teisėjui su padėjėju dirbti su vienu dokumentu. Reikia galvoti, kaip tai įdiegti, kaip tokiuose
dideliuose teismuose kaip Vilniaus miesto apylinkės
teismas darbą padaryti efektyvesnį“, – idėjomis dalijasi teisėjas.

TEISMAI.LT

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS:
KELIAS TEISMŲ ATVIRUMO IR PRESTIŽO
LINK
Pašnekovai mano, kad inovacijos padeda teismams būti atviresniems visuomenei, patraukliai pranešti apie savo darbus, paskatinti žmones domėtis
teismų savivaldos institucijų veikla. „Jei inovacijomis
besidominčiam žmogui naudodamiesi naujausiomis
technologijomis patraukliai nušviesime ne tik teisėjų,
bet ir kitų teismų ar teisėsaugos darbuotojų veiklą, į
teisingumo sistemą pritrauksime ne tik puikių teisininkų, bet ir teismo ekspertų biochemikų ar kitų specialistų“, – sako A. Norkūnas. Jis mano, kad kuo geriau žmonės supras, kaip vykdomas teisingumas, tuo
geriau bus vertinama visa ši sistema ir daugiau teisinių
profesijų bus laikomos prestižinėmis. „Prestižas yra
ne tik teisėjo darbas. Prestižas turi būti ir darbas teisme. Teismas turi tapti prestižiniu darbdaviu“, – apie
ateities perspektyvą kalba LAT teisėjas.

GALIMYBĖ GINČUS SPRĘSTI TAIKIAI NEIŠEINANT IŠ NAMŲ

Ernesta Sakalauskienė
Nacionalinės teismų administracijos
Teisės skyriaus vedėja, teismo mediatorė

Teismuose nemokamą taikų ginčų sprendimų būdą – teisminę mediaciją – renkasi
vis daugiau bylininkų. 2012 m. teisminei mediacijai buvo perduota 17 bylų, 2013 m. – 37, o 2014 m. – jau 53 bylos.
Jau metus laiko teisminė mediacija gali būti vykdoma visuose šalies teismuose, o nuo šių metų rudens ji perkelta ir
į elektroninę erdvę.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt vartotojai net neišeidami iš namų ar biuro gali ginčus
spręsti teisminės mediacijos būdu. Jiems suteikta galimybė inicijuojant ginčą, t. y. teismui teikiant dokumentą, parengtą pasinaudojant e.teismas.lt šablonu, išreikšti sutikimą / nuomonę dėl ginčo ar jo dalies perdavimo teisminei
mediacijai.
Teisėjas šiame procese taip pat gali būti aktyvus – matydamas, kad yra galimybė susitarti taikiai pasinaudojant
teismine mediacija, bylos šalims – e.teismas.lt vartotojams – gali išsiųsti siūlymus pabandyti ginčą išspręsti teisminės
mediacijos būdu.
Pasirinkę teisminę mediaciją, portale e.teismas.lt ginčo šalys ir teismo mediatorius specialiuose virtualiuose pokalbių kambariuose gali diskutuoti, tartis, siųsti dokumentus, netgi pasirašyti ir teismui pateikti tvirtinti taikos sutartį.
Tokia galimybė ypač svarbi sprendžiant ginčus, kurių bent viena iš šalių yra išvykusi į kitą valstybę, ginčo šalys
gyvena skirtinguose miestuose ir pan.
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KOMENTARAS

Justinas Usonis
Advokatas, Advokatų tarybos
Informacinių technologijų komiteto pirmininkas

Šiuolaikinės technologijos palengvina žmonių bendravimą, tačiau tuo pačiu didina darbų apimtis ir verčia spartinti darbo procesą. Šiuolaikinis advokatas, turintis modernias ryšio priemones (pvz., mobilųjį telefoną ir el. paštą
jame), intensyviai įtraukiamas į profesinę veiklą, o advokato kontoros dokumentai beveik telpa į mobilųjį telefoną
ar planšetę. Normaliu dalyku tampa advokato darbas ne tik biure, nes dėl informacinių technologijų jis gali dirbti
– atsakinėti į skambučius ar laiškus, skaityti ar siųsti teismui dokumentus – bet kada ir bet kur: kavinėje, kelionėje,
traukinyje ar net laukdamas eilėje prie gydytojo kabineto.
Pagrindinį bendravimą su teismais palengvinęs technologinis žingsnis – portalas „E.teismas.lt“, kuriuo naudojantis bylos teisme tvarkomos elektroniniu būdu. Tai didžiulis palengvinimas advokatams – taupome lėšas ir laiką,
nereikia spausdinti keleto kopijų dokumentų, nereikia dokumentų nuorašų surišti ir tvirtinti advokato parašu, nes
tai sistema atlieka advokato elektroniniu parašu automatiškai, nereikia siųsti dokumentų paštu, vykti susipažinti su
byla į teismą, galima susipažinti su bylos eiga ir posėdžių garso įrašu savo darbo vietoje, taip pat naudojantis sistema
galima sumokėti žyminį mokestį, teismo posėdžio metu ekrane visi dalyviai gali matyti analizuojamą elektroninį
dokumentą ir kt. Manau, kad naudojantis naujovėmis bus lengvinamas ir teismo darbas – bylos šalys nebeskambins
į teismą norėdamos sužinoti apie bylos eigą ar kitais techniniais klausimais.
Technologijos tobulėja, siekiame kuo plačiau jas išnaudoti ir matome nemažai jų plėtros galimybių. Lietuvos
advokatūra 2015 m. sudarė IT komitetą, kurio viena iš užduočių – tobulinti advokatūros informacinių technologijų
ir valstybės valdomų informacinių sistemų integravimą. Advokatūra kartu su teismais ieško teisinių ir technologinių
sprendimų, kaip sinchronizuoti advokatų ir teisėjų užimtumo kalendorius, juos perkeliant į virtualiąją erdvę, ieško
būdų virtualaus teismo posėdžio galimybėms įgyvendinti, kad bylos šalims nereikėtų fiziškai vykti į teismo posėdžius, nes jie vyktų telekonferencijos būdu. Norėtume turėti ir automatinę lietuvių kalbos žodžių pavertimo tekstu
sistemą, kuri leistų „įkalbėti“ tekstą tiesiai į dokumentą nesinaudojant klaviatūra.
Advokatūra džiaugiasi konstruktyviu bendradarbiavimu su Nacionaline teismų administracija, reguliariai susitinka aptarti technologinių naujovių diegimo galimybių. Norėtume kartu tobulinti LITEKO sistemą, tačiau gaila,
kad dėl nepakankamo valstybės finansavimo teismų administracijos galimybės vykdyti technologinę plėtrą šiuo
metu yra ribotos.
Matau, kad Lietuvos žmonės yra imlūs technologinėms naujovėms, mielai jomis naudojasi, todėl sieksime kurti
ir diegti sistemas, kurios techninį darbą paliks mašinoms, o žmonės turės daugiau laiko sau.
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Rytis Valūnas

Sigita Rudėnaitė

Teismų autoriteto paieškos:
ar teisėjo profesija ir viešumas
suderinama?
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Komunikacija kiekvienam iš mūsų šiandien yra tapusi neatsiejama gyvenimo
dalimi. Milžiniškame informacijos sraute profesionaliai valdoma komunikacija
padeda užtikrinti, jog skleidžiama žinia bus ne tik matoma, bet ir teisingai suprasta.
Tai ypač aktualu teisėjams, kurių priimtų sprendimų išaiškinimas turi lemiamos įtakos
visuomenės požiūriui į teisingumo vykdymą Lietuvoje. Apie tai, ar pakankamai
dėmesio teisėjai šiandien skiria komunikacijai, ar viešumas gali būti suderinamas su
tinkamu teisėjo pareigų atlikimu bei kokios įtakos tai turi teismų sistemos autoritetui
visuomenėje, kalbamės su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Sigita Rudėnaite
ir „Metų teisininku“ išrinktu, stambios verslo bendrovės Teisės skyriui vadovaujančiu
Ryčiu Valūnu.
PRIVALU IŠMANYTI NE TIK TEISĖS AKTUS
R. Valūnas, pripažintas teisininkas, savo karjeroje
turėjęs galimybę susipažinti su daugelio pasaulio šalių
teismų darbo praktika, įsitikinęs, jog komunikacija –
neatsiejama kiekvieno teisininko, taip pat ir teisėjo,
darbo dalis. Pasak R. Valūno, kai informacijos sklaida
tokia greita ir didelė, teisininkui būtinas platus žvilgsnis į jį supančią aplinką, todėl privalu išmanyti ne tik
teisės aktus, bet ir ryšius su visuomene. Jo nuomone,
komunikacijos procesus reikia išmanyti mažiausiai dėl
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dviejų priežasčių. „Pirma, geras teisininkas turi gebėti
perteikti teisinio klausimo, patarimo, bylos esmę aiškiai ir suprantamai, t. y. taip, kad tą suvoktų ir teisinio
išsilavinimo neturintis žmogus. Antra, komunikacijos
erdvė – tai terpė, kurioje gyvuos tavo teisinis patarimas ar sprendimas“, – sako teisininkas. Pasak jo, teismo sprendimai priimami ne vakuume, o konkrečiame
visuomenės ir valstybės raidos etape, todėl teisėjams
svarbu suvokti ir visuomenėje vyraujančius požiūrius,
aplinkybių visumą, kasdieniame teismų darbe didelį
susidomėjimą keliančių bylų atveju – pristatyti teismo
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priimtą sprendimą visuomenei suprantama kalba.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja S. Rudėnaitė
teigia, kad poreikis teisėjams išmanyti komunikacijos
procesus vis didėja. Pasak teisėjos, įtakos komunikacijos svarbai teismų sistemoje paskutiniaisiais metais
turėjo itin padidėjęs visuomenės informavimo priemonių ir pačios visuomenės dėmesys teismams bei
išaugęs informacijos apie teismų veiklą poreikis. Vis
dėlto S. Rudėnaitė pabrėžia, kad „komunikacija turi
būti profesionali, o to pasiekti, neturint specialiųjų žinių ir įgūdžių, neįmanoma“.
R. Valūnas sako, jog „šiandien Lietuvos universitetų teisės programose paprastai nėra disciplinų
apie komunikaciją, tačiau komunikacijos principų ir
procesų suvokimas teisininko profesijoje būtinas“.
Teisininkas pateikia pavyzdžių iš verslo įmonių veiklos. „Neretai teisiškai gali laimėti bylą, tačiau kartu
atsiranda pavojus prarasti reputaciją arba diskredituoti bendrovės propaguojamas vertybes. Pavyzdžiui,
didelei įmonei reikalauti kompensacijos iš jai nuostolius sukėlusio žmogaus, gaunančio mažas pajamas, visuomenės požiūriu gali būti neetiška, nors
ta kompensacija teisiškai ir priklausytų“, – sako R.
Valūnas. Tad vien aklas vadovavimasis įstatymo raide,
nesistengiant suvokti platesnio konteksto, gali lemti
skausmingas pasekmes.

Kiekvienas tikrai profesionalus teismo sprendimas turi būti toks, kad
jį žmonės suprastų be papildomų
aiškinimų.
POZICIJA TURI BŪTI MATOMA IR
GIRDIMA
Teismuose dažnai diskutuojama, ar teisėjai, iki šiol
neturėję nieko bendro su komunikacija, turi viešai
komentuoti savo sprendimus – gal tiesiog pakanka
aiškiai surašytų sprendimų? Nors nuomonės šiuo
klausimu dažnai išsiskiria, šiandien dominuoja teisėjų
požiūris, jog pagrindinis jų tikslas yra tinkamas pareigų atlikimas, o ne savęs demonstravimas.
Teisėja S. Rudėnaitė tam pritaria. Jos nuomone,
svarbiausia teisėjo pareiga – tinkamai atlikti kasdienį
darbą, siekti, kad kuo daugiau žmonių iš teismo salės
išeitų jausdami, jog teisingumas įvyko, nors šįkart gal
ir nebuvo jų pusėje. „Viešas teisėjo komentaras savaime nėra gėris – visų pirma, jis turi būti profesionalus,
antraip galima pakenkti ir sau, ir bendrai teismų įvaizdžiui. Viską, ką teisėjas gali pasakyti apie savo priimtą
sprendimą, jis gali išdėstyti raštu, o kiekvienas tikrai
profesionalus teismo sprendimas turi būti toks, kad jį
žmonės suprastų be papildomų aiškinimų“, – teigia
S. Rudėnaitė.
R. Valūnas pritaria, jog teisėjų darbas yra ne dalyvauti spaudos konferencijose apie teismų priimtus sprendimus, bet teisingas bylų išnagrinėjimas.
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Komunikuojantis žmogus yra daug
įtikimesnis ir kelia didesnį pasitikėjimą.
Tačiau teisininkas pabrėžia, jog gebėjimas taktiškai
pakomentuoti bylos detales ar priimto sprendimo
motyvus duoda daugiau naudos nei žalos. „Daugybė
tyrimų rodo, kad komunikuojantis žmogus yra daug
įtikimesnis ir kelia didesnį pasitikėjimą. Retas kuris iš
mūsų turi pakankamai laiko įsigilinti į viešai prieinamus teismų sprendimus ir teisingai suvokti jų prasmę,
todėl žiniasklaida paprastai yra svarbiausia nuomonės
apie teismų darbą ir jų priimamus sprendimus formuotoja. Bylos šalys gali turėti interesą viešai kalbėti ir formuoti visuomenės nuomonę apie konkretų
sprendimą, todėl teismų pozicija taip pat privalo būti
girdima ir suprantama“, – sako teisininkas.

TEISĖJAI (NE)TURI ĮTIKTI VISUOMENEI
Teisėjai ne gaisrininkai ir kitus gelbėjantys herojai
– teismo procese, kur viena šalis visuomet pralaimi,
jie kasdien susiduria su jų sprendimais nepatenkintais
žmonėmis. Ar teismai yra ta institucija, kuri turėtų
stengtis įtikti visuomenei, siekti jos supratimo ir prielankumo? Pasak S. Rudėnaitės, stengtis įtikti ar patikti
– tikrai ne, teisėjas privalo priimti teisingą sprendimą
net ir iš anksto žinodamas, kad visuomenei jis nepatiks. Teisėjos nuomone, teismai ir teisėjai privalo siekti, kad visuomenė juos gerbtų ir pasitikėtų, o tikėtis,
kad juos mėgs, nereikėtų – „ne tokį darbą dirbame“.
R. Valūno nuomone, teisėjų užduotis – ne kaip
nors dirbtinai įtikti visuomenei, o vykdyti teisingumą,
užtikrinant skaidrumą ir profesionalumą. Ir tą daryti
tenka neįtikėtinai greitai besivystančiame inovacijų
ir nuolat didėjančių informacijos srautų pasaulyje,
kuriame šiuolaikinis žmogus jaučiasi turintis teisę žinoti viską, kas vyksta aplinkui, dažnai neturėdamas
pakankamai laiko gilintis į sudėtingesnę informaciją
ir detales. „Kai kuriomis prognozėmis, mūsų gaunamos informacijos kiekis per ateinančius dešimt
metų pagausės 600 kartų!“ – sako teisininkas. Pasak
jo, lengvai prieinama, informatyvi ir patraukli informacija apie teismų darbą ir jų priimamus sprendimus
yra būtinybė, norint didinti visuomenės pasitikėjimą
teismais Lietuvoje. „Visuomenės pasitikėjimas reiškia
didesnį visų mūsų pritarimą teismų sprendimams ir
apskritai didesnę pagarbą teisėjo darbui ir profesijai.
Aš neįsivaizduoju visavertės teisinės valstybės, kurioje žemas visuomenės pasitikėjimas teismais“, – teigia
R. Valūnas.

Neįsivaizduoju visavertės teisinės
valstybės, kurioje žemas visuomenės
pasitikėjimas teismais.
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RYŠIAI SU VISUOMENE STIPRINA
REPUTACIJĄ
Remdamasis užsienio šalių patirtimis R. Valūnas
sako, kad „teisėjų bendravimo su žiniasklaida, teikiant
informaciją apie nagrinėjamas bylas, praktika dar ganėtinai nauja ir Vakarų valstybėse. Dažnai pirmiausia čia pasikliaujama teismų atstovais žiniasklaidai.
Tuo pat metu tampa įprasta teismams turėti teisėjų
bendravimo su visuomene ir žiniasklaida principus
ir gaires, kurios numato, kada ir ką galima komentuoti teisėjui, kad jis jaustųsi saugus bendraudamas su
žiniasklaida.“
Pasakodamas apie savo profesinę patirtį JAV R.
Valūnas prisimena, jog šioje šalyje ypatingas dėmesys
skiriamas teismų reputacijai kurti ir formuoti. „JAV
teismo posėdžiuose daug daugiau žodinio nagrinėjimo, daugiau laisvės teisėjams vedant posėdžius, o
teismai dažnai suvokiami ne tik kaip teisės taikymo,
bet ir kaip visuomenės socialinius iššūkius sprendžiančios institucijos. Susidaro įspūdis, jog JAV teisėjai teismo posėdžio metu šalims užduoda daugiau
platesnio pobūdžio klausimų – tokiu būdu teisėjai
posėdyje gali paliesti aspektus ir gauti atsakymus, aktualius visuomenei. Už teismo ribų teisėjai nevengia
dalyvauti atviruose teisininkų, akademiniuose renginiuose, diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę teisės taikymo ir visuomenei aktualiais klausimais. Kitas ryškus bruožas – aktyviai taikomas atskirųjų nuomonių
institutas, kai teisėjai turi galimybę plačiau paaiškinti
savo sprendimo motyvus, o teisėjų atskirosios nuomonės plačiai nušviečiamos profesionalioje žiniasklaidoje. Žinoma, tam reikia daug laiko ir išteklių“,
– pasakoja R. Valūnas.
S. Rudėnaitės nuomone, Lietuvos teismams sektinas pavyzdys – Nyderlandų, Norvegijos, Gruzijos
šalių praktika, kai teismų sprendimus komentuoja ir
ryšius su visuomene palaiko specialiai tam parinktas
ir parengtas teisėjas, teismo „veidas ir balsas“. Pasak
teisėjos, taip galėtų būti pasiektas konsensusas tarp
manančiųjų, jog teisėjai privalo įsitraukti į komunikacijos procesus, ir tų, kuriems ši veikla atrodo pašalinė
ir nepriimtina.

KRITIŠKAS POŽIŪRIS Į VALDŽIOS
INSTITUCIJAS
Pasitikėjimas teismais Lietuvoje kasmet auga,
vis dėlto lyginant su kitomis Europos valstybėmis
dar turime kur pasitempti. S. Rudėnaitės nuomone,
žemas pasitikėjimas – tai problema, aktuali visoms
Rytų Europos, buvusio sovietinio bloko, šalims.
„Demokratijos tradicijų nebuvimas lemia, kad mūsų

Demokratijos tradicijų nebuvimas
lemia, kad mūsų žmonės tradiciškai
nepalankiai vertina valstybės valdžios institucijas.
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žmonės tradiciškai nepalankiai vertina valstybės valdžios institucijas“, – sako teisėja. Jos nuomone, pirmiausia šių priežasčių mums derėtų ieškoti „savo kieme“, nes taisyti savo veiklos trūkumus ir šitaip didinti
pasitikėjimą teismais turime daugiausia galimybių.
Jai pritaria ir R. Valūnas: „Sutikčiau, kad lietuviams
vis dar būdingas tam tikras skepticizmas dėl didžiosios dalies valstybės institucijų, kurių dalis yra ir teismai. Vis dėlto ir patys teisėjai savo veiksmais vis dar
suteikia progų žiniasklaidai narstyti neigiamas istorijas. Kita vertus, tokių atvejų vis mažiau, o kai kurios
tokios istorijos būna išpūstos pačios žiniasklaidos.“
„Teismų reitingai negerėja taip sparčiai, kaip norėtume, ir dėl tos priežasties, kad jų įvaizdžio gerinimu
tik patys teismai ir teužsiima, o teismų valdžios autoritetas kitos visuomenės dalies nesuvokiamas kaip
vertybė: turiu galvoje ir skandalų bei „klikų“ maniją žiniasklaidoje, ir nepakankamą valdžių atskyrimo
principo suvokimą net tarp aukščiausių valstybės pareigūnų, pavyzdžiui, tokios situacijos, kai oficialūs asmenys viešai išdėsto savo poziciją teismo dar neišnagrinėtoje byloje arba teisiškai neprofesionaliai, bet dėl
savo užimamų pareigų labai svariai, kritikuoja teismų
sprendimus“, – apie egzistuojančias problemas pasakoja S. Rudėnaitė.

SAUGI APLINKA KURIA PASITIKĖJIMĄ
R. Valūnas pabrėžia, kad pirmasis įspūdis apie teismą prasideda vos įėjus pro duris, o lemiamą vaidmenį
vaidina pačių teisėjų darbo kokybė – kuriant teigiamą
teismo įvaizdį reikšmingas kiekvieno jame dirbančiojo indėlis. R. Valūno nuomone, ateinantiems į teismą svarbiausia tvarkingumo jausmas ir profesionaliai
dirbantys žmonės, o teisėjams – patogios, susitelkti į
darbą leidžiančios sąlygos. „Iš savo asmeninės patirties prisimenu, jog pasitikėjimo nekeldavo Lietuvos
teismų posėdžiai, vykę palėpių kabinetuose ar rūsyje.
Džiugu, kad Lietuvoje sprendžiami auditorijų trūkumo, teismo posėdžių ir aplinkos sąlygų gerinimo
klausimai. Manau, tai prisideda prie didesnės žmonių
pagarbos teismui, taip pat lemia ir geresnį bei spartesnį bylų nagrinėjimą“, – savo patirtimi dalijasi teisininkas. Jo nuomone, vienas didžiausių veiksnių, formuojančių neigiamą sąžiningų bylos šalių nuomonę apie
teismus, yra vis atidėliojami teismo posėdžiai, todėl
„teisėjui labai svarbu gebėti pažaboti šalių bandymus
piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis“.
Pasak teisininko, teismams atsinaujinant, telkiant
pastangas užtikrinti teisėjų profesionalumą, skaidrinti
teismų darbą bei jį pristatyti visuomenei, galima tikėtis dar didesnio jos supratimo ir pasitikėjimo. „Reikia
pagirti Lietuvos teismus už pasiektą pažangą ir palinkėti dar sėkmingesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene“, – sako R. Valūnas.
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Nuoširdus
smalsumas
Lietuvos
Aukščiausiajame
Teisme
Živilė Jokimaitė-Dolgich
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja
ryšiams su visuomene

Į

„Per visą savo ilgametę karjerą tokių nuoširdžių smalsuolių teisme dar nebuvau
matęs“, – susitikimą komentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjas Viktoras Aidukas. Lankytojų rankų miškas ir patys netikėčiausi klausimai
teisėjui tapo nemenku dienos iššūkiu ir smagiu nuotykiu.
Įsibėgėjus rudeniui pro Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo (LAT) duris „įčiauškėjo“ nemenkas būrys
susidomėjusių Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pradinukų, kurie pagal edukacinę programą nusprendė aplankyti Lietuvoje veikiantį kasacinį teismą ir pakalbinti jame dirbančius žmones. Mažuosius mokslinčius
lydinčios auklėtojos Kristinos Mišeikienės plati šypsena ir vos pastebimas antakių kilstelėjimas perspėjo
apie lankytojų energiją ir išskirtinumą. Šurmulys, jaudulys, tylus kikenimas ir trypčiojimas pirmojo aukšto
fojė kaipmat išsklaidė LAT rimtį ir tylą.
„O ką Jūs čia dirbat? Kodėl Jus saugo policininkas? Parodykite kalėjimą. O kam reikalinga šita scena?“ – pasipylė klausimai ir prašymai vos įžengus į
pirmąją posėdžių salę. Visi šių klausimų šeimininkai
kaipmat įsitaisė teismo proceso dalyvių vietose ir staigiai išsitraukė savo mobiliųjų telefonų arsenalą. Net
solidžią patirtį turinčią atstovę spaudai tokia filmuojančių įrenginių gausa, klapsinčios smalsumo akys

ir tarsi pupos iš burnos byrantys klausimai privertė
paprakaituoti ir kuo greičiau rasti būdą jų smalsumui
patenkinti.
Lietuvos įstatymuose, kodeksuose ir Europos
Sąjungos direktyvose išguldyta teisinė kalba tądien
turėjo bene mažiausią vertę. Vaikų kalbos kodo įminimas ir teismo paskirties sąvokos įsodinimas į jų
mintis buvo ne tokia jau paprasta užduotis visam teismo kolektyvui. „Esame aukščiausia teismų pakopa,
priimanti labai svarbius ir jau galutinius sprendimus“,
– pasigirdo pirmas bandymas vaikams pristatyti lankomo pastato šeimininkus. „Tai jūs visus sodinate į
kalėjimą ir jau nebeišleidžiate“, – gūžtelėjo pečiais
pirmosios eilės lyderis. „Ne, jie ne visus sodina, jie
duoda baudas, jei nesumoki už butą“, – atsakė jam
kolega iš kampo. Bet ir šiai nuomonei kaipmat paprieštaravo išmintingiausias klasėje: „Antstolis duoda
baudas, man tėtis sakė.“
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O ką Jūs čia dirbat? Kodėl Jus saugo policininkas? Parodykite kalėjimą.
O kam reikalinga šita scena?

Ar Jūs čia pats svarbiausias? Ką Jūs
čia vilkite? Kiek Jums metų? Ar seniai
čia dirbate? Jums patinka trankyti
plaktuku, kodėl tai darote? Vaikų klausimų audra prasidėjo vos įžengus.
Išklausę, ką veikia teismai ir kaip tarp jų atrodo
Aukščiausiasis Teismas, vaikai išsirikiavo kelionei į
sulaikymo kameras, kurios, pasirodo, buvo naujiena
net daugeliui čia dirbančių darbuotojų. Vorele, vienas
paskui kitą, mokiniai leidosi žemyn į rūsį. Ten, kur
konvojaus pareigūnai lydi į bylas atvežtus nuteistuosius. Ar jie laikomi šviesoje? Kodėl čia nėra lango?
Kiek laiko jie čia būna, kodėl juos reikia uždaryti? Ką
duodate jiems valgyti? Klausimų lavina užgriuvo ekskursiją vedančius darbuotojus. Kol buvo dėliojami išsamūs atsakymai, netilo telefonų fotokamerų garsai ir
blykstės. „Aš niekada čia nepateksiu, gerai mokysiuos
ir laikysiuos įstatymų“, – komentavo viena. „Man visai nebaisu, bet būti čia nenoriu: suoliukas kietas, o
vietos labai mažai“, – tyliai pareiškė kitas trečiokas.
Palydėti į teisėjų pasitarimų salę vaikai nenustojo
klausinėti. Jiems buvo įdomu viskas: kaip žmonių ginčą nagrinėja teisėjas, ar jis turi su kuo pasitarti, kokios
bylos svarbiausios ir t. t. Reikia pripažinti, kad trečiokams įdomiausia buvo ne kas kitas, o baudžiamoji
teisė. Nenuostabu, jog šalia LAT stūksantis Lukiškių
tardymo izoliatorius jiems paliko giliausią įspūdį. Vos
atidengus langą visi teismo lankytojai liko išsižioję. Ir
tik vienam pribėgus filmuoti grotuoto Vilniaus milžino, platus teismo langas aplipo telefonais. „Gaila, kad
per grotas nieko nematyti, norėčiau pamatyt tą piktą
žmogų, kuris prisidirbo“, – atsiduso „Ryto“ progimnazijos atstovas. Nespėjus jam nusisukti, kita grupelė jau šaukė auklėtoją, kad jiems pro grotas kažkas
mojuoja. Visai klasei susigūžus prie stiklo, pasigirdo
riksmai: „Žiūrėkit, žiūrėkit! Iš to namo mums kažkas
mojuoja!“ Pasirodo, ekskursija po LAT tapo pramoga
ne tik atvykusiems trečiokams.
Apsilankymą šiame teisme užbaigė susitikimas
su tikru teisėju. Kol mokytoja didžiojoje LAT salėje
bandė surikiuoti savo kariauną, su mažaisiais lankytojais sutikęs pabendrauti teisėjas Viktoras Aidukas
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vilkosi mantiją ir ruošėsi pasimatymui. Ilgametis baudžiamosios teisės teisėjas nė neįtarė, koks klausimų
šturmas jo laukia. Ar Jūs čia pats svarbiausias? Ką
Jūs čia vilkite? Kiek Jums metų? Ar seniai čia dirbate? Jums patinka trankyti plaktuku, kodėl tai darote?
Klausimų audra prasidėjo vos įžengus. Vienas po kito
berdami klausimus, vaikai nė kiek nesikuklino.
„Taip, mano darbas svarbus, nes valstybė man suteikė galią taikyti įstatymą ir nuspręsti, kas yra teisus,
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o kas ne. Tai labai sudėtingos, tačiau labai įdomios
ir reikalingos pareigos. Jei gerai mokysitės, teisėjais
galėsite tapti ir Jūs“, – prisistatė V. Aidukas. Tačiau
netrukus pasipylė kur kas aštresni ir išskirtiniai klausimai. „Ką veikiate po darbo? Ar esate nors kartą
nuteisęs savo draugą ar giminaitį? Kokia Jūsų mėgstamiausia spalva ir ką mėgstate valgyti?“ – pasitelkę
salėje esančius mikrofonus vaikai tardė teisėją.
Papasakojęs apie savo ilgametę patirtį teismuose,
mokslus universitete ir sudėtingiausias bei įdomiausias bylas, teisėjas vaikus supažindino su teisėjo nusišalinimo institutu, sąžiningumo, nepriklausomumo ir
teisėtumo principais. Kasacinio teismo teisėjas jautėsi
kaip žuvis vandenyje. Jo profesionali teisinė kalba su
kiekviena minute paprastėjo, o šurmulys ir kova dėl
užduodamų klausimų netrukus virto įdėmiu pasakojimo klausymu ir jaukia tyla. „Mano pati gražiausia
spalva yra geltona, o pasmaguriauti renkuosi juodąjį
šokoladą, – švelniai šypsodamasis vaikams pasakojo
baudžiamųjų bylų teisėjas. – Po savo mėgstamo darbo dažnai pasportuoju, o labiausiai patinka žaisti su
anūkais...“
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Matyt, reikėtų paminėti ir tai, kad mokyklos
„Rytas“ atstovų apsilankymas užtruko dvigubai ilgiau
nei buvo planuota. Trečiokų dėmesys teisėjui buvo išskirtinis ir susitikimo pabaiga niekam nerūpėjo. Vieni
valandėlei primiršo mokyklą, kiti – sudėtingas bylas. Iš
pradžių rūsčiai atrodžiusiame Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pastate užsimezgė šiltas dialogas ir draugystė.

KOMENTARAS

2013–2015 metais Vilniaus universiteto
Bendrosios psichologijos katedra vykdė
mokslinių tyrimų projektą „Teisėjų elgesio
ir įvaizdžio socialinė percepcija“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas prof. Gintautas Valickas. Vienas iš projekto tikslų – atskleisti, kokį teisėjų ir teismų
įvaizdį yra susidarę žmonės. Tyrimo metu šį
įvaizdį vertino skirtingo amžiaus tiriamieji, tarp jų ir 7–10 metų vaikai. Iš viso tyrime dalyvavo 222 pradinių klasių mokiniai,
buvo taikoma piešimo metodika „Nupiešk
teisėją“.

Gauti rezultatai parodė, kad 7–10 metų
vaikai gana realistiškai įsivaizduoja teisėjus – daugiau kaip pusė (53,2 proc.) tiriamųjų savo piešiniuose daugiau ar mažiau
aiškiai pavaizdavo teisėją jo darbo vietoje
(pvz., teisėjas dėvėjo specialią aprangą,
posėdžių metu naudojo plaktuką, ant jo
stalo gulėjo bylos, teismo salėje buvo kiti
posėdžio dalyviai ir pan.).

Svarbu pažymėti, kad tie vaikai, kurie apie
teismus sužinojo iš televizijos laidų ir filmų, nupiešė labiau realistiškus piešinius
(palyginti su vaikais, kurie apie teismus
sužinojo iš savo artimųjų). Be to, piešinių
analizė atskleidė, kad 7–10 metų vaikai
savo piešiniuose dažniau vaizduoja teigiamo (61,7 proc.) arba neutralaus (32,4
proc.) įvaizdžio teisėjus (tik 5,9 proc. tiriamųjų nupiešė neigiamo įvaizdžio teisėjus). Toks didelis piešinių, atspindinčių
teigiamą teisėjo įvaizdį, skaičius rodo, kad
7–10 metų vaikai apie teisėjus turi susidarę
teigiamą nuomonę.
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Kur saugomi milijonai
teismų bylų?
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės padėjėja ryšiams su visuomene

Šiandien Lietuvos teismams sunku įsivaizduoti savo darbą be informacinės sistemos
LITEKO, grimzta į užmarštį ir metai, kai teisėjams reikėdavo ranka rašyti sprendimus,
sekretorėms – šifruoti teismo posėdžių stenogramas ir atlikti daug įvairių veiksmų
klasifikuojant, registruojant bylas. Sunku patikėti, kad LITEKO į teismų kasdienybę
įsiliejo tik prieš dešimtmetį, nes jaunesnės kartos teisėjams ir teismų darbuotojams
atrodo, kad taip buvo amžinai. Apie tai, kaip gimė LITEKO ir kaip ji augo, kalbiname
šios sistemos „auklę“ – ilgametį Nacionalinės teismų administracijos darbuotoją,
nemažai metų vadovavusį Informacinių technologijų skyriui, o dabar – šio skyriaus
vyriausiąjį specialistą Antaną Girnių.

K

Kaip dirbo teisėjai ir teismų darbuotojai iki
LITEKO atsiradimo?
Pirmieji žingsneliai kompiuterizuojant teismus
žengti prieš du dešimtmečius. Iš pradžių visuose teismuose buvo įsteigti konsultanto informatikai etatai
ir nupirkta po vieną kompiuterį. Šie kompiuteriai
faktiškai buvo skirti ne teisėjams, o daugiau raštinės
darbuotojams. 1994 m. Teisingumo ministerijos užsakymu sukurta ir visuose pirmosios instancijos teismuose įdiegta bylų registravimo programa BYLOS
– LITEKO pirmtakė, skirta teismų raštinių darbui
automatizuoti, gaunamai korespondencijai registruoti, iš dalies automatizuojanti ir statistikos skaičiavimą atskirais pjūviais. Naudojantis šia programa
registruota informacija apie civilines ir baudžiamąsias bylas, teisiamuosius asmenis. Ši informacija kartą
per savaitę elektroniniu paštu buvo persiunčiama į
Teisingumo ministeriją.
Šitaip pradėta kaupti teismų darbo statistika.
Tačiau ši praktika taip ir nebuvo išplėtota, nes neturėta lėšų sistemos priežiūrai ir plėtrai, pritrūko organizacinių priemonių, kurios paskatintų ar net priverstų
teismus tiksliai ir laiku suvesti informaciją apie bylos
eigą iki pat jos pabaigos, todėl automatizuotu būdu
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kaupiama statistika buvo netiksli, ir Teisingumo ministerija negalėjo ja remtis, skaičiuodama statistinius
teismų darbo rodiklius. Teismai informaciją apie bylos nagrinėjimą ir toliau registruodavo popierinėse
bylų apskaitos kortelėse, kuriose ir atsispindėjo teismų darbo statistika.
Kada teismuose atsirado pirmieji kompiuteriai – teisėjų darbo priemonė?
Kompiuteriai daugelyje teismų buvo tik pagalbinė priemonė. 1994 m. teismai turėjo vidutiniškai 0,12
kompiuterio vienam teisėjui. Šiek tiek kitokia situacija buvo tik didžiausiuose šalies teismuose, kuriuose
per metus išnagrinėjama po keliasdešimt tūkstančių
bylų. Juose kompiuteriai iš pat pradžių tapo nepakeičiamu pagalbininku, ieškant informacijos apie bylas ir
jų eigą. Būtent didžiuosiuose teismuose pirmiausia ir
suvokta, kad kompiuteriai gali būti nepakeičiami tiek
teisėjų, tiek teismo darbuotojų pagalbininkai. Kai kurie teismai jau tuomet kūrė savo interneto svetaines,
kuriose buvo pateikiama bendro pobūdžio informacija apie teismų sistemos ir to konkretaus teismo veiklą, kontaktus.
1996 m. teisingumo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė 1997 m. pradžioje sukūrė Lietuvos
teismų kompiuterizavimo programos pagrindus ir
pateikė juos svarstyti Vyriausybei. Tačiau lėšų šiai
programai įgyvendinti neskirta. Patys teismai labai
skirtingai reagavo į kompiuterizavimą – vieni pirko
kompiuterius, kiti lėšas naudojo kitiems reikalams.
Kai kuriuose teismuose tebuvo vienas vienintelis
centralizuotai gautas kompiuteris, bet buvo ir tokių,
kuriuose kiekvienas teisėjas turėjo po kompiuterį su
interneto prieiga, o jie visi buvo sujungti į lokalius
kompiuterinius tinklus.
Kodėl taip ilgai užtruko teismų aprūpinimas
reikiama kompiuterine įranga?
Pirmiausia reikia pasakyti, kad tik 1998 m. pabaigoje įkurtas Teismų departamentas prie Teisingumo
ministerijos, kurio viena iš funkcijų ir buvo rūpintis
teismų kompiuterizavimu. 1999 m. Teismų departamente buvo surinkta informacija apie teismų turimus
kompiuterius, kitą kompiuterinę techniką, peržiūrėta teismų kompiuterizavimo programa ir ji pateikta
Teisingumo ministerijai, kad ši kreiptųsi į Vyriausybę,
prašydama lėšų teismams kompiuterizuoti ir sujungti
į žinybinį tinklą. Deja, tam lėšų neatsirado nei 1999
m., nei 2000 m. Nepaisant to, kompiuterių skaičius
teismuose po truputį didėjo ir 2000 m. pabaigoje jau
buvo po 0,6 kompiuterio teisėjui.
Tik 2001 m. pagaliau iš valstybės biudžeto buvo
skirta lėšų teismams kompiuterizuoti, be to, pasiekė džiugi žinia, jog Europos Sąjunga skirs lėšų
Lietuvos teisėtvarkos institucijų administraciniams
gebėjimams stiprinti, dalis jų bus skiriama žinybiniam teismų kompiuteriniam tinklui ir taikomosioms
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Tam, ką mes sukūrėme per metus už
mums atseikėtus pusantro milijono, šve
švemažiaudams būtų prireikę 2–3 metų ir mažiau
siai 10-ties milijonų.
programoms kurti. Nuspręsta centralizuotas biudže
biudžeto lėšas panaudoti būtent kompiuteriams ir standartinei programinei įrangai pirkti, o Europos Sąjungos
lėšas skirti Lietuvos teismų informacinei sistemai
kurti.
Tuomet ir gimė mintis sukurti LITEKO?
Ši idėja Teisingumo ministerijoje kilo 1996-aisiais, toliau plėtota drauge su Teismų departamentu,
o 2002-aisiais, įsikūrus Nacionalinei teismų administracijai, imta rimtai įgyvendinti. 2003–2004 m.
Teisingumo ministerija ir Nacionalinė teismų administracija kartu su partnere Švedijos nacionaline teismų
administracija įgyvendino PHARE Dvynių projektą
„Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“, kurio metu
buvo sukurtas vadinamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO branduolys: duomenų bazė
su visų šalies teismų informacija apie nagrinėjamas
bylas ir jų eigą.
Projekto partneriai švedai, išgirdę apie mūsų specialistų, visai neturinčių patirties, užmojus per vienerius metus sukurti teismų kompiuterinę informacinę
sistemą, tik kraipė galvas: fantazuojat – per tokį trumpą laiką ir turėdami tokias lėšas jūs nieko nepadarysit... Tačiau mes neturėjome kitos išeities ir buvome
skraidinami entuziazmo sukurti teismams tą pamatą,
ant kurio atsistoję jie pajustų realų pasikeitimą. Kai
tai pavyko, švedai net išsižiojo, nes tam, ką mes sukūrėme per metus už mums atseikėtus pusantro milijono, švedams būtų prireikę 2–3 metų ir mažiausiai
10-ties milijonų. Žinoma, tai nebuvo lengva. Reikėjo
įdėti labai daug triūso, kad LITEKO imtų veikti taip,
kaip turi veikti.
Kodėl buvo pavadinta būtent LITEKO?
Tai trumpinys: Lietuvos (Li) teismų (te) kompiuterinė (ko) sistema. Tai ištarus, dabar jau visi žino,
apie ką kalbama.
Kaip keitėsi LITEKO ir ką ji gali dabar?
Mūsų „kūdikis“ augo ir stiprėjo. 2005 m. buvo
operatyviai sukurtas ir įdiegtas teismo posėdžių tvarkaraščių automatinio generavimo modulis. Šis modulis vėliau dar patobulintas ir papildytas tvarkaraščių
viešo skelbimo internete funkcija, teismo posėdžių
automatine paieška pagal reikšmingiausius kriterijus.
Taip pat patikimai veikia bylų ir su jomis susijusios informacijos registravimo bei apskaitos sistemos, teisės
aktų ir teismų praktikos elektroninės duomenų bazės,
aprūpintos automatiniais paieškos įrankiais, įdiegtos
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elektroninės statistikos, elektroninių duomenų šablonų ir kitos pažangios funkcijos. Išplėtoti ir teismų bei
teisėjų darbo krūvių automatinio skaičiavimo bei bylų
paskirstymo moduliai.
Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. bylos teismuose skirstomos ir teisėjų kolegijos sudaromos naudojantis kompiuterine programa. Bylų skirstymo modulis nuolat
tobulinamas, diegiamos vis atnaujintos jo versijos.
Pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“
2013–2014 m. sukurta ir įdiegta vaizdo konferencijas
įgyvendinanti įranga didžiausiuose Lietuvos teismuose, įsigyti mobilios vaizdo konferencijos įrangos paketų komplektai bei papildomai išplėstos duomenų
saugyklos. 2010 m. pradėtas kurti teismų elektroninių paslaugų portalas (pradėjo veikti 2013 m. liepos
1 d.), kuris sėkmingai funkcionuoja jau dvejus metus:
naudodamiesi šia sistema proceso dalyviai gali teikti teismui procesinius dokumentus, informaciją apie
žyminio mokesčio, teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei sumokėjimą, taip pat
proceso dalyviai elektroniniu būdu gali susipažinti su

bylos medžiaga, gauti teismo procesinius dokumentus ir posėdžių garso įrašus internetu.
Lietuvos teismuose dabar per 3,5 tūkst. kompiuterių, dalis šios įrangos kasmet atnaujinama. Galima
pasidžiaugti, kad situacija labai pagerėjo 2015 m.
Panaudojant iš šalies biudžeto ir Europos Sąjungos
finansuojamų projektų skirtas lėšas, šiais metais teismams nupirkta šiuolaikinės modernios technikos ir
kompiuterių – teisėjams nebereikia laukti po kelias
valandas, kol nutartis bus paskelbta sistemoje dėl lėto
kompiuterio darbo. Reikia tikėtis, kad tokių atvejų per
artimiausius metus iš viso nebeliks.
Žinoma, informacinės technologijos taip sparčiai
keičiasi, kad sunku prognozuoti, kaip LITEKO atrodys ir kokių dar „gebėjimų“ įgis, kai švęsime jos
dvidešimtmetį. Jau dabar pradėta LITEKO modernizacija – sistema bus adaptuota atsižvelgiant į pasikeitusius vartotojų poreikius. Neabejotina, kad ši
sistema bus plėtojama bei tobulinama ir ji nepraras
savo pagrindinės – teisėjų ir teismų darbuotojų pagalbininko – funkcijos, taip pat tai bus ir pagrindinis
visuomenės informacijos apie teismų darbą šaltinis.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
ŠALIES TEISMUOSE

1 teismui tenka
po 1 kompiuterį

1 teisėjui tenka
po 1 kompiuterį
Teismuose darbą
pradeda informacinių
technologijų specialistai

Bylos pradedamos
registruoti elektroniniu
būdu

1994 m.

1996 m.
Teismo posėdžių eiga
fiksuojama diktofonais

Bylos teisėjams
skirstomos
automatiniu būdu

2008 m.

2001 m.

Teismuose pradeda
veikti Centralizuota
buhalterinės apskaitos
sistema BAFVS

Teismuose sukuriama vaizdo
konferencijų sistema
Pradeda veikti virtuali
teismo posėdžių salė
sale.teismas.lt
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2004 m.
Pradeda veikti portalas

2010 m.

2014 m.

Įdiegiama Lietuvos
teismų informacinė
sistema LITEKO

E.TEISMAS.LT

Garso įrašymo ir
saugojimo sistema
keičia diktofonus 11-oje
teismų

2011 m.

2013 m.

Garso įrašymo ir
saugojimo sistema
keičia diktofonus
55-iuose teismuose

2015 m.

Pradededama
kurti nauja

LITEKO 2
sistema
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Grafičių bylos.
Kodėl šaukia visuomenė?
Kęstutis Butvydas
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene

„Niekaip nesuprantu, kaip galima žmogui skirti tokią minimalią baudą už visą
išdergtą miestą“, „O tai kodėl žmogaus niekas nepasodina į kalėjimą?“, „Čia dar
per mažai jam, galėjo pasodinti metams“...
Tokių ir panašių komentarų galima rasti kone po kiekvienos internetinės žiniasklaidos
publikacijos apie pastatų tepliotojų (grafičių piešėjų) bylas. Visuomenėje kylantis
pasipiktinimas – suprantamas. Neteisėti piešiniai darko miesto vaizdą, pastatų
savininkams tenka iš naujo dažyti apibjaurotas sienas. Teismai, nustatę pažeidėjų
kaltę, taiko jiems atsakomybę, tačiau dažnai ji neatitinka visuomenės lūkesčių.
Kodėl? Plačiau apie grafitininkų bylų ypatumus kalbamės su Klaipėdos apygardos
teismo pirmininku Arvydu Daugėla.

N

KUO RIZIKUOJA GRAFIČIŲ PIEŠĖJAI?

Dėl grafičių visuomenėje vyrauja dvejopa nuomonė. Vieniems tai – šiuolaikinio meno išraiška, kitiems – nevaržomi vandališki veiksmai. Įstatymuose
skirtumas tarp teisėtų ir nelegalių meno kūrinių interpretuojamas pagal tai, kokią erdvę asmuo pasirenka
savo veiklai įgyvendinti. „Kai piešiniai kuriami tam
skirtuose renginiuose, specialiai sukurtose vietose
ar suderinus piešinio projektą su pastato savininku
ir kūrinys atlieka puošimo, o ne bjaurojimo funkciją, tokius darbus galima laikyti menu, už kurį nėra
baudžiama. Tačiau jei savo piešiniais asmenys naikina kultūros ar materialines vertybes, tokie veiksmai
gali būti vertinami kaip vandališki, demonstruojantys nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, trikdantys
tvarką“, – sako teismo pirmininkas A. Daugėla. Jo
nuomone, nelegalūs piešiniai pastatų savininkams,

gyventojams ar tiesiog praeiviams gatvėje kelia vis
didesnį pyktį – ne tik dėl vizualiai išdarkyto statinio,
bet ir dėl finansinių nuostolių. O grafitininkams įstatymuose nustatytos galimos finansinės baudos jiems
nėra labai skausmingos – retai kada pirmosios instancijos apylinkės teismo skirtas sprendimas būna
apskundžiamas aukštesniajam – apygardos – teismui.
„Pagal nusikaltimų pobūdį ir sunkumą grafitininkų bylas pirmiausia nagrinėja apylinkių teismai, o tik
vėliau, apskundus jų priimtus sprendimus, bylos patenka į aukštesniosios instancijos – apygardos – teismus. Tokių bylų nagrinėjimas apygardų teismuose
nėra dažnas reiškinys. Taip nutinka todėl, kad nuteistuosius tiesiog tenkina jiems paskirtos viešųjų darbų
ar piniginės bausmės, todėl jie nebemato prasmės
skųsti pirmosios instancijos teismų sprendimus“, –
teigia A. Daugėla.
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objektą sulaukia griežtesnių teismo bausmių, o į mažiau vertingus – švelnesnių“, – sako teismo vadovas
A. Daugėla.
Nors už tokį viešosios tvarkos pažeidimą galima
prarasti laisvę iki dvejų metų, tokia bausmė skiriama
tik tada, kai bausmės tikslo negalima pasiekti kitomis priemonėmis – viešaisiais darbais, bauda, laisvės
apribojimu, areštu. „Bausmė už pažeidimą privalo
būti maksimaliai proporcinga padarytam pažeidimui.
Nors visuomenė neretai išsako norą matyti griežčiau nubaustus grafičių piešėjus, šiuo atveju, kaip ir
priimant kitus teismų sprendimus, galioja taisyklė –
teismas negali skirti didesnės bausmės nei nustatyta
įstatymuose ir įvykdyti griežtesnio teisingumo, nei tai
leidžia kodeksai“, – pažymi teisėjas.

UŽ PASTATŲ TEPLIOJIMĄ PENKIOLIKA
TEISTUMŲ

Arvydas Daugėla

Paklaustas, ką mano apie visuomenėje vyraujančią nuomonę, kad grafičių piešėjai nesulaukia griežtų
bausmių, pirmininkas paaiškina, jog tokios veiklos
vertinimas tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nesudėtingas dalykas. „Paprastai teismai vadovaudamiesi
Baudžiamuoju kodeksu tokius veiksmus vertina kaip
. Tačiau kiekvienu konkrečiu
atveju reikia kruopščiai išnagrinėti aplinkybes ir visus būtinus nusikaltimo sudėties požymius. Svarbu
įvertinti, ar turtas buvo sunaikintas ar sugadintas,
nustatyti, ar šiais veiksmais buvo demonstruojama
nepagarba aplinkiniams ar aplinkai ir tai sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Nenustačius šių požymių,
nebus ir nusikaltimo. Žinoma, tokie veiksmai gali būti
kvalifikuojami kaip kitas nusikaltimas –
. Bet ir šiuo atveju būtina, be kita
ko, nustatyti, kad turtas visiškai ar iš dalies neteko
savo vertės ar jis tapo netinkamas naudoti“, – teigia
A. Daugėla.
Teismo pirmininkas pažymi, kad tiek vieno, tiek
kito nusikaltimo atveju Baudžiamajame įstatyme
šios veikos numatytos kaip nesunkūs nusikaltimai.
Tai reiškia, kad už grafičių paišymą griežčiausia galima bausmė – terminuotas laisvės atėmimas iki
dvejų metų. „Baudžiamasis įstatymas pasikėsinimą
į žmogaus gyvybę, sveikatą ir daugelį kitų objektų
laiko daug pavojingesniais nusikalstamais veiksmais.
Todėl paprastai kalbant pasikėsinimai į vertingesnį

Nesibaigiantis pastatų darkymas
ir švelnios bausmės kelia visuomenės
pasipiktinimą.
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Nors apygardų teismuose grafičių bylų nėra daug,
vis dėlto vieną tokią A. Daugėlai teko nagrinėti. Šioje
byloje viešosios tvarkos pažeidimu buvo kaltinami du
asmenys, iš kurių vienas – bene žinomiausias 27 metų
pastatų tepliotojas Lietuvoje, už neteisėtą grafičių
piešimą Vilniuje teistas vieną, o Klaipėdoje – keturiolika kartų.
( ),
„<..>
“ ( ),
(
)... Tokiomis skambiomis antraštėmis mirgėjo naujienų portalų publikacijos apie
šį asmenį. Nesibaigiantis pastatų darkymas ir švelnios
bausmės – derinys, keldavęs visuomenės pasipiktinimo bangą.
Piešinių autoriams, dažus purškiantiems ant svetimo turto, galbūt ir nebus iškart skiriama laisvės
atėmimo bausmė, tačiau kiekvienas toks iš pažiūros
atrodantis nereikšmingas atvejis artina žmogų prie
griežčiausios bausmės – siuntimo į pataisos namus.
Tai galima iliustruoti ir realiu pavyzdžiu iš gyvenimo – daugiau negu dešimt kartų teismo posėdžių
salę, visuomenės požiūriu, tarsi nugalėtojas palikdavęs minėtas grafičių piešėjas šiais metais išgirdo kur
kas griežtesnį teismo verdiktą. Nesiliaujantį pastatų
tepliojimą teismas kvalifikavo kaip tęstinę nusikalstamą veiką ir nuosprendžiu vyrui skyrė realią 9 mėnesių
laisvės atėmimo bausmę.
Dalydamasis įžvalgomis teismo vadovas
A. Daugėla patvirtino, kad polinkis daryti tokio pobūdžio nusikaltimus dažniausiai būdingas jaunesnio
amžiaus žmonėms. „Galbūt vyresni asmenys randa kitų būdų save realizuoti, atsakingai įvertina, kad
darydami žalą kitiems neišvengs pasekmių. Esant
dideliam poreikiui piešti, asmuo gali daryti tai ir ant
nuosavo garažo ar namo sienos. Įstatymai nedraudžia
savo būsto puošti grafičiais ar kitokio pobūdžio piešiniais ir šitaip išreikšti savo talentą, tačiau jie neturi
pažeisti kitų asmenų teisių“, – teigia teismo pirmininkas A. Daugėla.
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Saviraiškos laisvė yra viena iš didžiausių kultūros vertybių. Tačiau kai ja piktnaudžiaujama, ji tampa žmonėms nepriimtina.
VIEN BAUDOS NEPADĖS
Deja, tenka pripažinti, jog skiriamos bausmės grafičių piešėjams nėra priemonė, efektyviai stabdanti
jų „pomėgį“. Todėl būtina ieškoti kitų šios problemos sprendimo būdų. „Šiuo metu grafitininkai arba
specialiai niokoja visiems gerai matomas erdves,
arba vengdami būti sulaikyti renkasi nuošalias vietas.
Tuomet rasti teisės pažeidėją gali būti sudėtinga. Kita
vertus, vietose, kur nedideli žmonių srautai, viešoji tvarka pažeidžiama mažiau. Tad ar negalima būtų
šias erdves pritaikyti grafičių piešėjams arba sukurti
specialiai jiems skirtas vietas? Neabejotinai būtinas ir

pačių grafičių piešėjų supratingumas saugoti visuomenės vertybes. Tai pasiekti galima užtikrinant jaunimo švietimą bei įgyvendinant įvairias prevencines
priemones“, – sako teismo pirmininkas A. Daugėla.
Tikėtis, kad visi grafitininkai artimiausiu metu
liausis neteisėtai piešę, vargu ar reikėtų. Tačiau galima bandyti sumažinti teplionių mastus. Čia vėl reikėtų atkreipti dėmesį į visuomenės vaidmens svarbą.
„Saviraiškos laisvė yra viena iš didžiausių kultūros
vertybių. Tačiau kai ja piktnaudžiaujama, ji tampa
žmonėms nepriimtina. Visuomenė savo rankose
laiko didelę teisingumo galią. Jos aktyvus dalyvavimas pranešant apie pažeidėjus, nustatant tiesą gali
užkirsti kelią įvairiems nusikaltimams. Todėl teisingumo svarstyklių krypčiai svarbią reikšmę turės tai,
kur visuomenė nuspręs padėti kablelį posakyje „
“, – mintimis dalijosi teismo vadovas
A. Daugėla.

FAKTAI APIE GRAFIČIUS
Inga Mačiulienė
Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė

Grafitis – tai piešinys,
tekstas, raidės, parašai
(„tagai“) ar įvairios
terlionės, kurie dažniausiai
dažais užpurškiami ant
namo sienos ar kitokio
statinio paviršiaus.

Dažniausiai kaltė
dėl grafičių piešimo
ant objektų grindžiama
liudytojų ir įtariamųjų
parodymais, protokolais
bei kitais duomenimis.

Nustatyti grafičių
autorių iš rašysenos
praktiškai neįmanoma.
Rašysenos ekspertai tiria tik
rankraštinius įrašus, o grafitininkų
piešiniai ar parašai paprastai yra
neinformatyvūs ir per trumpi tam, kad
specialistas galėtų atlikti šių objektų
tyrimą. Be to, tyrimas būtų atliekamas
paprastai iš objekto fotonuotraukos,
todėl specialistas, geriausiu
atveju, galėtų pateikti tik
tikėtiną išvadą.

Grafičių
piešiniams paprastai
naudojamos tokios
priemonės, kaip dažų
flakonėliai, gesintuvai su tam
tikrais priedais, pritaikytais
pūsti dažus ant objektų,
savadarbiai ar gamykliniu
būdu pagaminti
žymekliai.

Pas įtariamąjį radus
priemones, kuriomis
galbūt buvo užpiešti
ar užpurkšti grafičiai ant
objektų, siekiant patikrinti, ar
būtent tais dažais ar žymekliais
padaryti grafičiai, yra
galimybė paskirti dažų
tyrimą.
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Teisėja,
kuriai rūpi
šiuolaikinio
žmogaus
likimas
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Paprašyta prisiminti prieš 5 metus išleistą romaną „Reanimacijos palata“, jos autorė, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė nustemba – juk praėjo šitiek laiko ir visi 2 000 knygos egzempliorių jau išpirkti. Tačiau mielai sutinka leistis
į kūrybinius prisiminimus, pasidalyti savo įžvalgomis apie teisininko ir rašytojo sąsają,
taip pat išsakyti nerimą keliančias mintis apie šiandienos skubančio žmogaus likimą.

P

Esate teisinių knygų apie baudžiamąjį procesą autorė. Ar seniai kirbėjo mintis išleisti kitokį –
grožinės literatūros – kūrinį?
Knyga gimė iš mano mamos metų metais perpasakotų istorijų. Ji 40 metų dirbo medicinos sesute Anykščių ligoninės pradžioje Chirurgijos, vėliau
Reanimacijos skyriuje. Jos pasakojimų apie sunkaus
darbo kasdienybę klausydavausi mokydamasi mokykloje, vėliau – savaitgaliais, grįžusi iš studijų Vilniuje.
Anykščiai – nedidelis miestelis, lengvai atpažindavau gyventojus iš mamos pasakojimų. Taip žinojau
apie visus, kurie patyrė insultą, infarktą, susirgo vėžiu
ar staiga išėjo Anapilin. Ilgai nešiojausi tas istorijas
savo galvoje. Man vis nedavė ramybės klausimai: kodėl ligoninių palatos perpildytos, kodėl daugėja sergančiųjų kritinėmis / autoimuninėmis ligomis, kodėl
trumpėja vidutinė žmonių gyvenimo trukmė?
Minčių pliūpsnis vis kaupėsi, todėl nutariau jį užfiksuoti knygoje. Nepretendavau į profesionalų kūrinį, tik norėjau atkreipti visuomenės dėmesį į trapią
šiuolaikinio visur tarsi kūlversčiais lekiančio žmogaus
egzistenciją.
Kodėl pasirinkote romano žanrą? Juk galėjote
tiesiog užrašyti mamos prisiminus...
Prisiminimų forma įpareigotų tiksliai pavaizduoti
įvykius. Kadangi neturiu medicininio išsilavinimo, pasirinkau laisvesnį ir mažiau įpareigojantį kūrinio žanrą. Taip leidau sau mamos pasakojimus pateikti per
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Man daug lengviau į pasaulį žvelgti
per humoro prizmę.
savo fantazijos prizmę.
Autentiškumo knygoje palikta su kaupu – kūrinyje
daug įvykių, kurie skaitytojui gali pasirodyti nerealūs,
tačiau jie paremti tikromis istorijomis. Pavyzdžiui, vienas iš personažų – gydytojas anesteziologas, kasdien
važinėjantis į darbą iš Panevėžio į Anykščius (apie 60
kilometrų) dviračiu. Gana nekasdieniška situacija, tačiau toks medikas Anykščių ligoninėje išties dirbo.
Romano veiksmas vyksta ligoninės reanimacijos palatoje. Kas pastūmėjo aprašyti itin jautrią – sergančių žmonių kasdienybės – temą?
Gyvename sudėtingu laiku. Technologijų amžiuje pasaulis tapo labai glaudus: kiekvieną dieną mus
pasiekia labai daug informacijos, didelė dalis – neigiamos. Pasaulyje kasdien vyksta nelaimių, katastrofų,
apie tai nuolat rašoma, kalbama. Mus supantis neigiamų žinių tonas nepastebimai veikia žmogaus psichiką
ir sąmonę, kuri siunčia įvairius signalus, veikiančius
kasdienę žmogaus savijautą ir sveikatą.
Nors medikai apie tai lyg ir kalba, bet aš pasigendu išsamesnės informacijos: kaip užbėgti šio amžiaus
ligoms už akių, kokia profilaktika užsiimti, norint išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio. Mūsų visuomenei reikia labiau susirūpinti savo gyvenimo būdu.
Kokie teisinio darbo įgūdžiai padėjo Jums paėmus į rankas rašytojo plunksną?
Labiausiai pravertė teisininko darbe išugdyta logika. Šis įgūdis padėjo struktūrinti rašomą tekstą ir
nepamesti minties tarp beveik 300 puslapių teksto.
Teisininko patirtis leido tik pradėjus rašyti matyti visumą, aiškią kūrinio struktūrą.
O ar radote sąsajų tarp teisėjo ir mediko
darbo?
Tiek teisėjo, tiek mediko darbas yra labai sunkus,
reikalaujantis patirties, pasirengimo, didelės atsakomybės ir psichologinių žinių. Abiejų profesijų atstovai sprendžia žmogaus lemtį: medikas atlieka lemiamą
operaciją ar paskiria būtinus vaistus, teisėjas priima
tolesnį žmogaus gyvenimą nulemsiantį sprendimą.
Papasakokite, kaip gimė spalvingieji romano personažai: slaugė Kurapkienė, anykštėnas Petras Zanavykas, reanimacijos specialistė
Smalinskienė ir kiti.
Veikėjų vardai ir pavardės – išgalvoti. O personažus ėmiau iš gyvenimo: tai ir kažkur matyti
žmonės ar tik jų charakteriai, keletas personažų paimti iš mano giminių. Pavyzdžiui, du personažai,

vaikščiojantys į visų miestelėnų laidotuves, yra tikri
veikėjai iš Anykščių. Tai du keistuoliai, pagyvinantys
miesto koloritą.
Pateiksiu romano ištrauką:

-

Knygos puslapiuose su švelnia ironija itin šviesiai
vaizduojate skaudžius gyvenimo įvykius: mirtį,
sunkias ligas. Kaip Jums pavyko į juos pažvelgti
be liūdesio, lyg į paprastą kasdienišką dalyką?
Pristatant šį romaną Rašytojų sąjungos klube a. a.
gydytoja ir rašytoja Filomena Taunytė mane pabarė:
„Kodėl tu į mirtį žiūri su humoru?“ Tokia mano pasaulėžiūra: jeigu gyvenime užklumpa sunkesnis periodas ar labai išvargstu, stengiuosi pasitelkti humorą.
Tai tarsi amortizuoja nuovargį ir sunkumus.
Man daug lengviau į pasaulį žvelgti per humoro
prizmę. Žiūrėti į sunkiai sergančius ligonius ar tuos,
kurie prie mirties, atvirai ir tiesiai gali būti per daug
skaudu ir sudėtinga. Todėl visos knygoje pateikiamos
tragiškos situacijos yra perdengtos humoru, taip tarsi
paslepiant realybę.
Panašiu principu kurtas garsusis Roberto Benigni
filmas „Gyvenimas yra gražus“. Jo pagrindinis herojus gyvenimą koncentracijos stovykloje savo sūnui
perteikia kaip žaidimą. Taip tėvas apsaugo sūnų nuo
žiaurios ir karčios realybės, nes kitu atveju tai būtų
nepakeliama.
Tikiu tuo, kad sunkios ligos eiga dažnai priklauso nuo paties žmogaus nusiteikimo. Teigiamų minčių
galia turi labai daug įtakos ligonio būklės gerėjimui.
Tokia ir mano knygos žinutė – žmogaus egzistencija
priklauso nuo mūsų pačių požiūrio ir savijautos.
Įvykiai romane prasideda ankstyvą pavasarį,
apsuka metų ratą – ir gyvenimas tęsiasi net reanimacijos palatoje. Iš kur pati savo asmeniniame
gyvenime semiatės pozityvaus požiūrio?
Didžiausias stiprybės pavyzdys – mano mama. Ji
labai stipri moteris, drąsi, neturinti baimių. Jai reanimacijos palatoje tekdavo žvakutes gyvybei užgesus
uždegti. Tai išmokė nebijoti mirties, į visas situacijas
žvelgti realistiškai, gyvenimiškai.
Aš nesu tokia stipri kaip mama. Mano gyvenime
būna visokių akimirkų: ir džiugių, ir liūdnų. Bet jei tu
gebi tai priimti natūraliai, išvengi konflikto su savimi
ir aplinka. Gebėjimas priimti save su visais trūkumais
ir gyvenimą su visokiais etapais – turbūt tai ir yra
mano atsakymas į pateiktą klausimą.
Kažkuriuo laiku pakeičiau požiūrį į žmones. Yra
toks postulatas –
. Pagalvojau,
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kodėl nepabandžius į kiekvieną naujai sutiktą žmogų
žvelgti teigiamai, be išankstinio nusiteikimo. Į daugelį dalykų žiūrint pozityviai, gyventi tampa lengviau.
Pozityvas ir pritraukia pozityvą. Tačiau tai turi būti
tikra, eiti iš vidaus ir būti praktikuojama metų metus.
Kokią knygą, Jūsų manymu, savo gyvenime
turėtų perskaityti kiekvienas žmogus?
Knygų, kurias reikėtų perskaityti, yra labai daug.
Iš klasikos – Jaroslavo Hašeko „Šauniojo kareivio
Šveiko nuotykiai“, Akselio Miuntės „Knyga apie
San Mikelę“, Antuano de Sent Egziuperi „Žemė
žmonių planeta“ ir kt. Iš šiuolaikinių rekomenduočiau Regimanto Tamošaičio „Vitaminų pardavėjas“,
Kęstučio Navako „Du lagaminai sniego“. Taip pat
mėgstu istorinę literatūrą.

KNYGOS „REANIMACIJOS PALATA“
RECENZIJOS IŠTRAUKA
(Šaltinis www.rasyk.lt, autorius Elinaa)
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Ar galime iš Jūsų tikėtis grožinės literatūros
kūrinio apie teismų kasdienybę?
Tai būtų tikrai geri detektyvai! Tačiau dirbtinai
kurti romanų nenoriu. Rašyti apie darbo teisme užkulisius – dar ne laikas. Jeigu sulauksiu a. a. Galinos
Dauguvietytės amžiaus, tai kas ten žino – gal ir norėsis pasidalyti prisiminimais apie įsimintiniausias dienas Vilniaus miesto apylinkės teisme.
Artėja gražiausios žiemos šventės, tuo pačiu
rimties ir apmąstymų laikas. Ko palinkėtumėte
TEISMAI.LT skaitytojams artėjančiais 2016 m.?
Ramybės, susikaupimo ir šilumos bei gerų darbų.

