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DĖL KONSULTACIJOS 

  

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (toliau – Komisija) 2019-01-14 posėdyje apsvarstė Jūsų              

prašymą dėl konsultacijos suteikimo.  

Prašote išaiškinti, ar Jūsų dalyvavimas mokamuose flamenko šokių pasirodymuose, kuriuos 

organizuoja VšĮ ,,Tientos“,  neprieštarauja teisėjo elgesio principams, ir ar tokia galima Jūsų privataus 

gyvenimo veikla yra  suderinama su Teisėjų etikos kodekso 14 straipsnio nuostata, kad teisėjas 

privalo tvarkyti savo privatų gyvenimą taip, kad nenukentėtų teisėjo reputacija. Taip pat prašote 

pakonsultuoti, ar dalyvavimas mokamuose pasirodymuose, Jums negaunant atlygio, yra suderinamas 

su teisėjo vykdomomis pareigomis.  

Komisija nusprendė suteikti teisėjai konsultaciją prašomu klausimu. 

Teisėjų etikos kodekso 14 straipsnyje nurodyta, kad vadovaudamasis pavyzdingumo 

principu teisėjas privalo profesinėje veikloje ir privačiame gyvenime savo elgesiu, kalba, drausme, 

išvaizda rodyti pavyzdį, laikantis visuotinai pripažintų moralės normų ir etikos reikalavimų nežeminti 

teisėjo vardo; saugoti savo profesijos garbę ir prestižą, privatų gyvenimą tvarkyti taip, kad 

nenukentėtų teismų interesai ir teisėjo reputacija. 

Banagaloro teisėjų elgesio principų 6.7 punkte nurodyta, kad teisėjas negali užsiimti veikla, 

nesuderinama su teisėjo vykdomų pareigų orumu.  

Komisija pripažįsta, kad teisėjų etikos kontekste neįmanoma sudaryti baigtinio teisėjų 

draudžiamų veiksmų sąrašo. Todėl teisėjai savo privačiame gyvenime turi vadovautis itin aukštais 

etinio, moralinio pobūdžio bei nepriekaištingos reputacijos reikalavimais. 

Nagrinėjamu atveju Komisija mano, kad dalyvavimas VšĮ ,,Tientos” organizuojamuose 

flamenko šokių pasirodymuose, negaunant už tai atlyginimo savaime neprieštarauja teisėjo etikos 

principams.  

Komisija nori atkreipti dėmesį, kad dalyvaujant pasirodymuose būtina atsakingai įvertinti 

renginio kontekstą – vietą, auditoriją ir kitas aplinkybes bei kaip toks elgesys bus suprastas 

visuomenėje protingo žmogaus akimis. 

Komisija, teikdama rekomendaciją, taip pat nori atkreipti dėmesį į kitą teisėjo veiklos 

principą, nustatantį, kad teisėjai didžiąją savo laiko dalį turėtų skirti teisėjo funkcijų vykdymui, taip 

pat su tuo susijusiai veiklai (Konsultacinė Europos Teisėjų tarybos (CCJE) nuomonė Nr.3 (2002) 

,,Dėl profesinio teisėjų elgesio, ypač etikos, teisėjo pareigoms netinkamo elgesio, nešališkumo 

principų ir taisyklių“ 50 p.) 
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