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Mielieji skaitytojai,
2020-ieji buvo gausūs ne tik išbandymų,
bet ir labai svarbių pamokų. Tai buvo
susitelkimo ir bendrų sprendimų
ieškojimo laikas.
Sunkumus, atsiradusius dėl sudėtingos
situacijos
visame
pasaulyje,
sprendėme moderniai ir operatyviai:
dar plačiau pradėjome naudoti
naująsias technologijas, teisėjai ir
teismų darbuotojai sėkmingai vykdė
teisingumą ir nuotoliniu būdu. Net ir
tokiais sunkiais laikais gebėjome išlikti
kartu ir sustiprėti.
Šiemet visi kartu organizavome Visuotinį teisėjų susirinkimą. Pandemijos
akivaizdoje tai buvo nemažas iššūkis.
Cituojant J. V. Gėtę, „norint patirti
sėkmę reikia dviejų dalykų: turėti aiškių
tikslų ir nenumaldomą troškimą juos
pasiekti“. Taigi turėjome aiškų tikslą ir
stiprų tikėjimą, kad Visuotinis teisėjų
susirinkimas nepaisant nieko įvyks ir...
patyrėme sėkmę! Norėčiau padėkoti
visiems Lietuvos teismų bendruomenės
nariams už šią mūsų visų bendrą
sėkmę. Jūsų dėka buvo išrinkta viena
svarbiausių Lietuvos teismų savivaldos
institucijų – Teisėjų taryba, su kuria
dirbsime ateinančius ketverius metus.
Šiame šventiniame žurnalo numeryje
turėsite galimybę susipažinti su naujai
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Gintarė Daugėlaitė, Klaipėdos apygardos teismas

išrinktos Teisėjų tarybos nariais ir
jų ateities vizijomis, kokia turi būti
Lietuvos teismų sistema.

Dr. Natalija Kaminskienė,
Nacionalinė teismų administracija
Rimantė Kraulišė, Vilniaus miesto apylinkės teismas
Dr. Dovilė Murauskienė, advokatė
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Trys TEISMAI.LT numeriai 2020 m.
buvo paskirti sveikatos apsaugai,
aplinkosaugai ir žmogaus teisėms.
Jūsų rankose nuoširdžios ir kruopščios
žurnalo rengėjų kūrybos rezultatas –
ketvirtasis šių metų numeris apie
teismus ir teisėjus bei apie tai, koks
teismas turėtų būti. Skaidrus ir
teisingas. Laisvas ir modernus. Drąsus
ir atviras.

Silvija Smolskaitė, Nacionalinė teismų administracija

2020-aisiais nusistatėme kryptį, kuria
judėsime ateinančius ketverius metus.
Lai 2021-ieji būna pozityvių pokyčių
metai! Linkiu sprendimus priimti
kūrybiškai, dirbti prasmingai ir visada
jausti, kad kartu galime įveikti bet
kokius sunkumus.

Dizaineriai

Tikiuosi, kad kitąmet galėsime džiaugtis
socialiniu artumu, stiprinti teismų
bendruomenės ryšius renginiuose
ir susitikimuose. Laimės ir sėkmės
2021-aisiais! Būkite sveiki!

Autoriai
Justinas Bagdžius
Vilma Budėnienė
Indrė Cvilikaitė
Gintarė Daugėlaitė
Rimantė Kraulišė
Audris Kutrevičius
Dovilė Skiauterienė
Kalbos redaktorė
Angelė Pletkuvienė

Marius Daraškevičius
Mindaugas Daraškevičius
Nuotraukos
Nacionalinės teismų administracijos archyvas
Pašnekovų asmeninis archyvas
Dainius Stankus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Justinas Stacevičius / LRT
Vladas Ščiavinskas
Pixabay.com

Nacionalinės teismų administracijos
direktorė

Žurnalas TEISMAI.LT (ISSN 2023-9451) leidžiamas
nuo 2011 m. keturis kartus per metus. Leidinį parengė
spaudai LĮ „Kriventa“.

dr. Natalija Kaminskienė

Dėl prenumeratos kreiptis į Nacionalinės teismų
administracijos Komunikacijos skyrių,
el. p. komunikacija@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4120.
Tiražas 1 500 vnt.
Elektroninė žurnalo versija www.teismai.lt

TURINYS
AKTUALUSIS INTERVIU
Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė: „Pradėkime nuo savęs“

3–7

TEISĖJŲ TARYBA
Marius Bartninkas: „Teismas – specifinės viešosios teisingumo
paslaugos teikėjas“

9

Loreta Braždienė: „Turime priimti gal ir nepopuliarius, bet ryžtingus
sprendimus ir juos įgyvendinti“

10

Diana Butrimienė: „Stengsiuosi prisidėti prie bendruomeniškumo
kūrimo“

11

SIGITA RUDĖNAITĖ

Ramūnas Gadliauskas: „Pagrindinis prioritetas – optimalaus teisėjų darbo
12
krūvio nustatymas“
Gintaras Kryževičius: „Tikiu mūsų sėkmės istorija“

13

Jolanta Malijauskienė: „Kiekvienas teisėjas turi jausti, kad jam
atstovaujama savivaldoje“

14

Laimondas Noreika: „Teisminė valdžia turėtų būti ne tik de jure, bet ir
de facto“

15

Alenas Piesliakas: „Atsigręžkime į sprendimų motyvavimo kokybę“

16

Gražvydas Poškus: „Kad vartai į teismų bendruomenę visada būtų pilni
besiveržiančiųjų“

17

DR. EGIDIJA TAMOŠIŪNIENĖ

Artūras Ridikas: „Noriu tikėti, kad teisėjo darbas bus deramai vertinamas
18
ir gerbiamas visuomenėje”
Kristina Serdiukienė: „Teismai turi būti atviri ne tik plačiajai visuomenei,
bet ir savo viduje“

19

Dr. Egidija Tamošiūnienė: „Nenutolkime nuo teisingumo idėjos esmės“

20

Algimantas Valantinas: „Būkime nepriklausomi, priimkime sprendimus
patys, nebijokime atsakomybės“

21

Irena Vapsvienė: „Ir toliau stengsiuosi, kad apylinkių teismų teisėjų balsas
22
būtų girdimas, o problemos – ne tik žinomos, bet ir sprendžiamos“
Dr. Dalia Vasarienė: „Teisingumą žmogus turi gauti su pagarba ir
maksimaliu profesionalumu“

23
RAMŪNAS GADLIAUSKAS

TEISINGUMO VEIDAS
Konstitucinio Teismo teisėja Janina Stripeikienė: „Rūpinkimės savo
kvalifikacija, nes ji suteikia laisvės ir drąsos“

24–27

SVEIKINIMAI TEISMŲ BENDRUOMENEI

28–30

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt.
Už straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę
straipsnius redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti
ar kitaip naudoti jų medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.

JANINA STRIPEIKIENĖ

2

A KT UA LUS I S I N TE RV I U

Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita
Rudėnaitė: „Pradėkime nuo savęs“
Justinas Bagdžius, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento
Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus vedėjas
2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos teisėjų išrinkta Teisėjų taryba savo veiklą pradeda su visuomenės pasitikėjimo
teismais, sumenkusio teisminės valdžios autoriteto, teisėjo profesijos prestižo, teismų sistemą alinančių krūvių
ir vidinių nesutarimų iššūkiais. Teisėjų tarybos vairas buvo patikėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus (LAT CBS) pirminkei, laikinai einančiai šio teismo pirmininko pareigas – Sigitai Rudėnaitei.
Teisėjai, kurios pavardė dėl jos neteisėto atleidimo iš einamų pareigų šiemet įrašyta ne tik spaudos, bet ir
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (KT) doktrinos tekste. Apie sau ir naujai Teisėjų tarybai keliamus
uždavinius kalbamės su naująja Teisėjų tarybos pirmininke – teisėja Sigita Rudėnaite.
Jei iki 2020 m. balandžio 21 d.
viešojoje erdvėje dar pasigirsdavo
vertinimų, kad pateikti kandidatai
į KT ir LAT pirmininko pareigas
nėra pakankamai gerai žinomi
visuomenėje, tai po šios datos
Jūsų pavardė plačiai minima.
Šiandien jau turime ir teisinį Seimo
sprendimo ne tik nepaskirti Jūsų į
teikiamas pareigas, bet ir atleisti iš
einamųjų vertinimą. Kaip jautėtės
tada ir kaip šiandien?
Tada jaučiausi taip, kaip jaustųsi bet kuris
žmogus, patekęs į tokią situaciją.
Nepaskyrimas į LAT pirmininkus, mano
vertinimu, yra ganėtinai normalus dalykas
– jei Seimas turi teisę spręsti, tai patvirtina
arba nepatvirtina kandidatūros. O to, kad
galėjau būti atleista iš einamų pareigų, tikrai
negalėjau įsivaizduoti. Suprantu ir kolegas,
kurie tuo pat metu nebuvo patvirtinti KT
teisėjais. Tai tikrai nemalonus nutikimas
karjeroje, ypač kai nė viename žingsnyje
neišgirdome motyvų, kurie lėmė būtent
tokį sprendimą. Seimo nario laisvo mandato
principo išraiška yra tokia, kokia yra. Galbūt
tik mes, teisėjai, esame pripratę visus savo
sprendimus argumentuoti ir tuos
argumentus pateikti pirma sprendimo.
Tiesa, jau po balsavimo Seime buvo
komentarų, kad kandidatams į KT galbūt
trūko patirties konstitucinės teisės srityje.
Mano atveju tokių argumentų neišsakyta,
kadangi viską nustelbė atleidimas. Aš tokį
Seimo sprendimą iš karto priėmiau kaip
nesusipratimą ir tikėjausi, matyt, kaip ir visi,
žinantys, koks yra teisinis reguliavimas, kad
tai bus nedelsiant ištaisyta. Kitą dieną po
šio Seimo nutarimo priėmimo buvau
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pakviesta pas Seimo pirmininką, kuris
pareiškė susirūpinimą dėl įvykusio
nesusipratimo, sakė, kad svarsto, ką daryti.
Apimta emocijų jam tada pasakiau, kad
nebūčiau verta teisėjos vardo, jei toje
situacijoje savęs neapginčiau. Iliuzijų ar
vilčių turėjau kelias dienas. Stebėjau
situaciją, nes Seime vyko kažkas
prieštaringo: viena vertus, buvo
deklaruojama, jog tai nesusipratimas,
akivaizdi klaida, kad kažkas dėl to kaltas (tik
neaišku, kas), reikia kažką vertinti ir pan.,
kita vertus, aiškiai mačiau, kad klausimo
sprendimas vilkinamas ir vengiama atitaisyti
tai, kas padaryta akivaizdžiai neteisėtai.
Labai greitai dėl Seimo nutarimo, kuriuo
buvau atleista iš LAT CBS pirmininkės
pareigų, į KT kreipėsi grupė Seimo narių,
nors tuo pat metu tiek Seime, tiek
viešumoje buvo kalbama, kad toks
kreipimasis nėra efektyvus, nes jis nesukelia
tų padarinių, kuriuos turėtų viso

Nebūčiau verta teisėjos
vardo, jei toje situacijoje
savęs neapginčiau.
Seimo kreipimasis, – neteisėto nutarimo
galiojimo sustabdymo. Taigi Seimo
nutarimas kreiptis į KT buvo priimtas, tačiau
vėliau paaiškėjo, kad konstitucinė doktrina
šiuo atveju nebuvo tokia, kaip daug kas
įsivaizdavo. Tuo atveju, kai Seimas, galimai
pažeisdamas Konstituciją, atleidžia iš
pareigų teisminės valdžios pareigūną, tokio
nutarimo sustabdymas kreipimosi į KT
atveju (ką, be kita ko, numato Konstitucija)
niekaip nepaveikia atsiradusių neigiamų
padarinių arba, kitaip sakant, nereiškia iš

esmės nieko bent jau iki tol, kol bus
priimtas KT nutarimas dėl klausimo esmės
(terminų, per kiek laiko KT turi išnagrinėti
klausimus, netgi nagrinėtinus skubos tvarka,
nėra; mano atveju tai truko pusę metų).
Nebuvau linkusi susitaikyti su susidariusia
padėtimi ir pasyviai laukti, kas iš to išeis,
todėl iškart po KT išaiškinimo, kad Seimo
nutarimo, kuriuo buvau atleista iš pareigų,
galiojimo sustabdymas nereiškia, jog galiu
šias pareigas eiti, kreipiausi į bendrosios
kompetencijos teismą, be kita ko,
pasirėmusi Europos Sąjungos Teisingumo

Jutau labai didelį kolegų,
ypač jaunųjų, palaikymą.
Teismo praktika byloje dėl Lenkijos
Aukščiausiojo Teismo reformos. Paprašiau
teismo pritaikyti laikinąsias apsaugos
priemones – grąžinti mane į LAT CBS
pirmininkės pareigas iki sprendimo dėl
ginčo esmės priėmimo. Vilniaus apygardos
teismas tą prašymą patenkino, niekas tokio
sprendimo nekvestionavo. Tai buvo visiškai
naujas atvejis mūsų teismų praktikoje.
Šiandien, pasibaigus procesams tiek KT,
tiek bendrosios kompetencijos teisme,
galima sakyti, kad pradėtas formuoti
precedentas, kokios teisinės priemonės turi
būti taikomos analogiškais atvejais.
Pareigos, iš kurių buvau atleista, – LAT CBS
pirmininkas, kuris laikinai eina ir teismo
pirmininko pareigas, buvo ir dabar yra
viena aukščiausių pareigybių teisminėje
valdžioje ir valstybėje, jos nebūna laisvos,
net jei nėra nuolatinių vadovų. Tarkim,
šiandien galime sutarti, kad mane ištikusi
situacija buvo nesusipratimas, kad kažkas

Si gi ta Rudėn a itė

buvo suklaidintas, gal nelabai suprato, gal
gerai nesiaiškino. Tačiau toks pats
mechanizmas galėtų būti pritaikytas ir
siekiant pašalinti nepalankų, tarkim, LAT
pirmininką, atimti iš jo valdžią ir perduoti
kažkam kitam. Tai neįsivaizduojama
teisinėje valstybėje, tačiau to
negarantuočiau. Ypač dabar, kai realijos
tokios, kad teisinė valstybė ir teisės
viršenybės principas yra kvestionuojami iš
labai aukštų pozicijų ir net tarptautiniame
kontekste. Todėl iš esmės niekas negali
garantuoti, kad kas nors kada nors tų
„gerųjų“ teismų reformų pavyzdžių iš
kaimyninių valstybių nenorės įgyvendinti
Lietuvoje. Taigi manau, kad bus naudos iš
mano asmeninių patirčių. Iš tikrųjų nuo pat
pradžių jutau labai didelį kolegų, ypač
jaunųjų, palaikymą. Sulaukiau daug paramos
ir iš šalies, kai kas suvokė tą situaciją gal net
jautriau, nei aš pati. Esu visiems nuoširdžiai
dėkinga.

Būdamas laikinuoju negali
visavertiškai dirbti.
Prieš pereidamas prie klausimų,
susijusių su Teisėjų taryba,
norėčiau dar pakalbėti ir apie LAT
pirmininko pareigų svarbą. Iki šiol

šis klausimas pakibęs ore. Beveik
tuo pačiu metu, kai nebuvote
paskirta, įsigaliojo visiškai nauji LAT
pirmininko atrankos mechanizmai.
Iš pradžių atrankos į pirmininkus
nematėme, vėliau ta iniciatyva
iškelta, tačiau tada LAT nebebuvo
visos sudėties, o tai daugelio
vertinimu yra su Konstitucija
nesuderinamas žingsnis. Dar vėliau
išgirdome vertinimų, kad vieno
ar kito teismo vadovo nebuvimas
nedaro įtakos sistemos darbui.
Kaip Jums, kaip laikinajai vadovei,
atrodo, kokia yra nuolatinio teismo
vadovo reikšmė?
Labai daug atsakymų į klausimą jau yra
pačiame klausime. Žinoma, kad nuolatinio
vadovo nebuvimas daro įtaką normaliam
teismo ir teismų sistemos darbui. Nors
sakoma, kad nėra nieko pastovesnio už
laikiną, bet iš tikrųjų jau antrus metus
laikinai eidama LAT pirmininko pareigas
turiu pripažinti, kad pavadavimas nėra
visavertis pareigų ėjimas. Būdamas
laikinuoju negali visavertiškai dirbti, nes
juk ir kiti mato, ir pats žinai, kad esi laikinai,
todėl negali imtis įgyvendinti strateginių
tikslų ir uždavinių.

Man atrodo, kad šiandien tikrąją teismų
valdžios esmę ir prasmę valstybės
gyvenime nepakankamai suvokia ne tik
paprasti žmonės, bet ir aukščiausio lygio
politikai, netgi drįsčiau sakyti, kad nelabai
ir noro turi pasigilinti į teismų veiklos
reguliavimą. Teismų įstatymo pataisos,
pagal kurias atranka taikoma LAT teisėjams,
skyrių pirmininkams ir teismo pirmininkui,
priimti 2020 m. sausio 14 d., įsigaliojo
balandžio 1 d., todėl man kėlė didelę
nuostabą, kai Seime balandžio mėnesį
Etikos ir procedūrų komisijos siūlymas
pačiam Seimui panaikinti nutarimą dėl
mano atleidimo buvo atmestas, remiantis
autoritetingų teisininkų nuomone, kurioje,
be kita ko, buvo teigiama, kad jokios
procedūros nebuvo pažeistos, todėl
Lietuvos Respublikos Prezidentas turėtų
arba iš naujo teikti dekretą dėl mano
skyrimo į LAT pirmininkės pareigas, arba,
dar didesnė nuostaba, į CBS pirmininkės
pareigas, nepaisant to, jog atranka į šias
pareigas jau buvo privaloma. Dar labiau
nustebau, kai po kelių mėnesių tie patys
teisės autoritetai žėrė negailestingą kritiką
Lietuvos Respublikos Prezidentui už tai,
kad jis ir jo aplinka, kalbėdami, jog svarsto
iš naujo teikti mano kandidatūrą į LAT
pirmininkus, parodo neleistiną įstatymo
nežinojimą. Taigi vis dėlto manau, kad tie,
kurie turi tam tikrą autoritetą visuomenėje,
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turėtų savo nuomones ir vertinimus skleisti
atsakingiau. O dėl dabartinės situacijos, tai
yra dėl to, kad atranka į LAT pirmininkus
gali sėkmingai įvykti, kol nėra paskirti
visi teismo teisėjai, aš turiu labai didelių
abejonių, nes ir teisinis reguliavimas, ir KT
doktrina, ir ankstesnė praktika visuomet
buvo kitokia: reikia, kad LAT būtų visos
sudėties, ir tik tada iš visų paskirtų teisėjų,
t. y. galimų kandidatų, galima rinkti
pirmininką. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad kas
nors iš kolegų, kurie dabar pretenduoja
į LAT, kartu dar rimtai pareikštų, jog
pretenduoja ir į pirmininkus, kai net
neaišku, ar jis iš viso Seimo bus paskirtas
LAT teisėju. Manęs susidariusi „laikina“
situacija netenkina, nes iš tikrųjų nukenčia
ir vadovavimas skyriui, ir teismo pirmininko
pareigų vykdymas. Kažko blogo pačiame
teisme dėl to, kad nėra nuolatinio vadovo,
neįvyko, bet jeigu jis būtų – gal būtų galėję
įvykti ir kažkas geresnio.

Kol einate pirmininko pareigas,
Jums vieta Teisėjų taryboje
priklauso pagal įstatymą, bet Jūs
nusprendėte dalyvauti Teisėjų
tarybos narių rinkimuose. Ar tai
reiškia, kad nekandidatuosite į LAT
pirmininkus?
Ne, nereiškia, kad nekandidatuosiu. Tai
reiškia, kad aš dabar nekandidatuoju. Jei
mano laikinas pirmininkavimas užsitęs dar
trejus metus, gal ir kandidatuosiu ( juokiasi).
Aš kandidatavau į Teisėjų tarybą tam, kad
tuo atveju, jeigu nebebūčiau ex officio nare,
išlaikyčiau teisę dalyvauti Teisėjų tarybos
veikloje bent jau tuos ketverius metus.
Teisėjams, aišku, pasakiau, kad šiuo metu aš
nepretenduoju į pirmininkus, bet kartu ir
neprisiekiau, jog niekada nepretenduosiu,
nes „niekada nesakyk niekada“. Sprendimo
eiti į Teisėjų tarybos rinkimus nesiejau su
pirmininko pareigomis. Logika čia visiškai
priešinga, t. y. ne dėl to, kad, bet tam, jog...

Šiemet Visuotinis teisėjų
susirinkimas ir patys Teisėjų
tarybos narių rinkimai vyko
neįprastai. Teisėjų bendruomenė
operatyviai susirinko nuotoliniu
būdu, įtvirtino nuotolinio
susirinkimo vykdymo ir rinkimų
galimybes. Vienas iš naujoviškų
rinkimų etapų šiemet buvo
kandidatų į Teisėjų tarybą
nuotolinis prisistatymas teisėjų
bendruomenei. Prisistatydama
pasakėte, kad per dvidešimt trejus
darbo teisėja metus dar niekada
nesijautėte tokia nesaugi. Ką
turėjote omenyje?
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Neturėjau galvoje tik savęs, gal tuomet
tik apibendrinau per save, per tą istoriją,
apie kurią kalbėjome. Minty turėjau
kiekvieną teisėją. Iš tikrųjų dabar nelabai
suprantu, kokia yra teismų sistemos ir
teisėjų bendruomenės padėtis ir reikšmė
valstybės gyvenime. Ne tik visuomenės,
bet ir kitų valdžių požiūriu. Čia kalbu ir
apie kontroversiškus politinės valdžios
atstovų pareiškimus, dėl kurių ir Teisėjų
taryba turėjo viešai reaguoti. Apie
teismus „iš aukštų tribūnų“ kalbama kaip
apie kažkokią „desovietizuoti“ nebaigtą
sistemą, nors ką iš tikrųjų tai gali reikšti
po trisdešimties nepriklausomybės metų,
man visiškai neaišku. Beje, teisėjų, kurie
pradėjo dirbti iki 1990 m., iš tikro nėra
daug, bet neatrodo, kad kam nors rūpėtų
tikrąją padėtį išsiaiškinti prieš darant tokius
pareiškimus. Teisės viršenybės principas,
dabar jau tenka girdėti – nacionalinė
koncepcija, suprask, valstybės vidaus
reikalas, o ne viena pamatinių Europos
Sąjungos vertybių. Kyla įtarimas, jog
visuomenei bandoma įteigti, kad teisės
viršenybės principas reikalingas tik
teismams, dėl to jo galima atsisakyti tam,
kad teismų sistema „būtų sutvarkyta“. Iš
tiesų, teisės viršenybė – tai ne teismų, o
įstatymo viršenybė, kiekvieno, net ir pačių
galingiausiųjų, pareiga paklusti įstatymui,
visų lygybė prieš įstatymą.

Mes visi visų pirma
turėtume objektyviai
„pasižiūrėti į veidrodį“.
Nesaugumo jausmas teisėjams kyla ir dėl
jau dvejus metus trunkančio vadinamojo
teisėjų korupcijos skandalo. Visi teisėjai,
net ir tie, kurie neturi nieko bendro su
baudžiamojoje byloje tiriamais įvykiais,
šiame kontekste jaučia tam tikrą viešą
„nuosprendį“, turi taikytis su neigiama
visuomenės nuomone. Turėdama nemažą
teisėjos darbo patirtį, galiu drąsiai sakyti,
kad didžioji dalis teisėjų savo pareigas
atlieka dorai ir sąžiningai, todėl man jų
tiesiog žmogiškai gaila. Jei teisėjas atsidavęs
darbui, tai jam svarbu ir tai, kaip aplinkiniai
jį asmeniškai priima ir kaip vertina visą
teismų sistemą, pirmiausia – visuomenė.
Taigi tas nesaugumas, apie kurį kalbėjau,
susideda iš labai daug dedamųjų: ir kaip
kiekvienas žmogus, teisėjas, jaučiasi, ir kaip
visa teismų sistema jaučiasi... Manau, kad
mes jau turėtume pradėti aiškintis, ar ta
teismų sistema pas mus vis dar tokia, kaip
Konstitucijoje kažkada buvo sumanyta
ir įtvirtinta, – viena iš valdžių, lygiateisis
dialogo su politine valdžia partneris?
Ypač kai paskutiniais metais viešuose
valstybės renginiuose, ten, kur anksčiau
buvo teisminės valdžios vieta, teko matyti
kitų institucijų, Konstitucijoje tiesiogiai

neįtvirtintų, atstovus. Nežinia, ar čia jau
nauja valstybės kryptis, – teismai kažkaip
to niekada neklausė. Šiandien madinga
„ieškoti tapatybės“, gal laikas ir teismų
sistemai tai daryti? Ir iš tikrųjų manau, kad
teismai turėtų savo santūrumą, kaip iki
šiol buvusį privalumą, išlaikyti ir suvokti tą
privalumą. Tuo pat metu reikia šį privalumą
tam tikru aspektu suprasti ir kaip savo
silpnybę, nes tas įsisenėjęs įprotis susilaikyti
nuo reagavimo į valstybės ir visuomenės
gyvenime vykstančius reiškinius, nenoras
arba vengimas pateikti savo poziciją, mano
požiūriu, ima kenkti teismų sistemai. Nors
ir tenka pripažinti, kad esame nelabai kam
įdomūs tol, kol neįvyksta jokių skandalų
ar rezonansinių bylų. Net ir priėmus
gerą sprendimą rezonansinėje byloje
niekas forumų ar aptarimų visuomenės
informavimo priemonėse neorganizuoja.
Dėmesio mes tikrai verti, todėl turėtume
keisti savo buvimo viešojoje erdvėje
būdą. Šiais laikais pasyvus buvimas
viešajame gyvenime nepriimtinas,
jeigu norime visuomenėje suformuoti
objektyvų teismų sistemos įvaizdį. Dėl to
teigiamai vertinu Teisėjų tarybos viešus
pareiškimus, padarytus reaguojant į teisėjų
bendruomenei aktualius įvykius. Ir nors
kažkam atrodė, kad šitaip demonstruojamas
negebėjimas priimti kritikos, galiu pasakyti,
jog nė viena organizacija ar valstybės
institucijų sistema nėra taip kritikuojama
kaip teismai ir nėra šitaip toleruojanti
kritiką sau. Tiesiog mes manome, kad
oficialių, autoritetingų institucijų ar asmenų
viešas diskursas turėtų atitikti politinės ir
profesinės kultūros reikalavimus. Niekas
neturi nei kompetencijos, nei teisybės
monopolio, o jei įsivaizduoja, kad turi,
gyvenimas anksčiau ar vėliau parodo, jog
taip nėra.

Stebint situaciją, ryškėja dvi
problemų linijos: išorinės teismų
sistemos problemos ir vidinės.
Rinkimų metu sakėte, jog ruošiatės
suvienyti teisėjų bendruomenę.
Kodėl Jums atrodo, kad ją reikia
vienyti, ir kaip žadate tą padaryti?
Kad reikia, matyt, akivaizdu visiems, kas
nors šiek tiek seka teisėjų bendruomenės
gyvenimą. Nežinia, kokios tikrosios
to priežastys, bet retkarčiais mes vis
išgirstame apie įsižiebiančius konfliktus,
ypač didesniuose teismuose, viešus teisėjų
pasisakymus apie neteisingai skirstomus
darbo krūvius, netgi diskriminaciją... O tas
vienijimas, mano požiūriu, turėtų prasidėti
nuo to, kad mes visi visų pirma turėtume
objektyviai „pasižiūrėti į veidrodį“ ir
pripažinti savo veiklos trūkumus, išsiaiškinti,
kokios yra objektyvios problemos ir bėdos,
be kita ko, ir lyginant su šalia ar kitame
teisme dirbančiais kolegomis. Manau,

teisėjai patys yra itin jautrūs neteisybei,
todėl jei jie būtų tikri, kad tada, kai turės
problemą, ji bus įvertinta ir išspręsta
nešališkai ir sąžiningai, padėtų ugdyti
bendruomeniškumą. Na, ir tas primityvus
„paklodės tampymas į save“, kai kalbame
apie, sakykim, darbo krūvio sulyginimą,
teismingumo perskirstymą ar panašius
dalykus, – jis išvis neturėtų būti būdingas
teisėjų bendruomenei.

Atrodo, dabar ta paklodė tampoma
gana viešai.
Tai nėra paprastas klausimas, į jį galime
įvairiai žvelgti. Teisėjas taip pat turi
saviraiškos laisvę, ir ši laisvė turi būti
ginama. Vis dėlto teisėjas, kaip niekas kitas,
turėtų suvokti, kad vieno asmens laisvė
baigiasi ten, kur įsiterpiama į kito asmens
teisių ar laisvių sferą. Jei teisėjas apie
problemas teismuose kad ir socialiniuose
tinkluose kalba etiškai ir dalykiškai, tai čia
jokios problemos tikrai nėra. Kita vertus,
teisėjo atsakomybė už tai, ką ir kaip jis daro
viešai (kalbu ne apie kažkokias drausmės
bylas, o apie vidinį atsakomybės jausmą),
turėtų kilti iš suvokimo, jog pagal tai
visuomenė sprendžia ne tik apie jį kaip
asmenį, bet ir apie visą teismų sistemą.
Taigi vėl grįžtu prie to žiūrėjimo į save,
nors kai bendruomenė yra didelė, su
visais nepasikalbėsi ir nepasakysi, kad taip
ar vienaip nedera elgtis, nors, atrodo, ir
galėtum pasakyti vien dėl turimos patirties.

nuosprendžio jausdamas, kad teisingumas
čia neįvyko. Kita vertus, kartais žmonės, net
ir gavę neigiamą sprendimą, po kurio laiko
visgi pripažįsta, kad teisingai pralošė. Ir tai
labai svarbus dalykas.

Buvote išrinkta į naują Teisėjų
tarybą, o vėliau šios Teisėjų tarybos
nariai vienbalsiai Jums išreiškė
pasitikėjimą paskirdami vadovauti.
Kokius sau keliate uždavinius ne
tik kaip Teisėjų tarybos narė, bet ir
kaip jos pirmininkė?

Pasitikėjimas teismais šiuo metu
yra vienas žemiausių. Vis dėlto, ar
sutiktumėt su tuo, kad teismų ir
teisėjų darbą geriausiai gali įvertinti
tie, kurie tiesiogiai dalyvauja tame
procese?

Teisėjų tarybos dabar tokia situacija, kad
ji tiesiog regi faktą. Prisimenu, Teisėjų
tarybos pirmininko pareigas pradėjęs eiti
tuometis LAT pirmininkas Rimvydas Norkus
siekė atkurti teisėjo profesijos prestižą.
Mums dabar aišku, kad turime atnaujinti
sumenkusį pasitikėjimą teismais, atkurti
teismų sistemos reputaciją. Tai ambicingas
ir labai sunkus uždavinys, bet pasiekti
tikslą galime tik atlikdami labai aiškius
ir konkrečius darbus. Teisėjų taryba jau
pradėjo savo veiklą ir kaip vieno pirmųjų
darbų ėmėsi visai neseniai parengtų
valstybės audito išvadų bei atliktų tyrimų
dėl to, ką apibendrintai galime pavadinti
teismų sistemos veiklos efektyvinimo,
optimizavimo problema. Tai daug
sudėtingų klausimų: vienas pagrindinių
– teismų darbo krūvio sulyginimas,
perskirstant vidinius išteklius. Jau ilgą
laiką visi sutaria, kad reikia rasti optimalų
vardiklį, kuris padėtų nustatyti, koks
darbo krūvis yra normalus, kaip jį pagaliau
skaičiuoti, kaip sulyginti labai skirtingas
bylas ir sudaryti vieną vaizdą. Turime
tyrimų duomenis, Teisėjų taryba jau sudarė
darbo grupę, kuri imsis juos vertinti ir siūlys
galimus problemos sprendimus. Tikimės,
per protingą laiką ledai pajudės.

Taip. Nors man jau atrodo, kad mes
pamirštame tą plačiai tyrinėtą procedūrinio
teisingumo klausimą. O juk tai viena
jautriausių vietų, kai kalbame apie tai, iš kur
kyla nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas
teismais. Jei jau žmogus ateina ieškodamas
teisingumo, jis turi suvokti, kad čia vyksta
kažkas tokio, kas yra verta to žodžio
„teisingumas“. Kartais tai ganėtinai
paprasti ir prieinami dalykai: dėmesingas,
kultūringas elgesys su kiekvienu į teismą
atėjusiu žmogumi. Turiu pasakyti, kad
proceso kultūra, lyginant su tuo laiku, kai
aš pradėjau profesinę karjerą, gerokai
pagerėjo, vis dėlto kartais pasikalbėjus su
žmonėmis būna skaudu dėl to, kokį įspūdį
ir dėl ko jie susidarė bylos nagrinėjimo
metu. Paprastai taip atsitinka dėl to, kad
kažkuriuo momentu žmogus pajuto, jog
teisėjo požiūris į jį ir į kitą proceso dalyvį
yra nevienodas, teisėjas procese nėra lygiai
teisingas abiem pusėms. Todėl greičiausiai
žmogus išeis iš teismo laukti sprendimo ar

Kažkur politikų stalčiuose užmesti įstatymų
projektai, turėsiantys prisidėti prie teismų
sistemos optimizavimo ir efektyvinimo,
ketiname pradėti jų ieškoti. Imkim kad ir
teismams nebūdingų funkcijų perdavimą
kitoms institucijoms. Trys Vyriausybės
šį klausimą jau buvo įsirašiusios į savo
programas, bet dar nė vienai nepavyko
šio programinio punkto įgyvendinti.
Naujausia iniciatyva greičiausiai užstrigo
Seime. Apylinkių teismų rūmų klausimas
taip pat aktualus. Ar iš tikrųjų tie rūmai
yra pasiteisinę ir kas atsitiktų, jeigu
dabar vienu ypu jų iš viso atsisakytume?
Klausimas, manau, toli gražu nėra paprastas,
nėra ir vienareikšmiško atsakymo. Jau
ankstesnės sudėties Teisėjų taryba
yra inicijavusi dviejų apylinkės teismų
rūmų naikinimą, nes bylų skaičius ten
toks, kad neracionalu nei pastatus, nei
darbuotojus išlaikyti, kai kitur tų išteklių
trūksta. Tačiau ir šis įstatymo projektas
atgulė kažkur Teisingumo ministerijoje.

Kažkurioj teisėkūros stadijoj lūkuriuoja
Civilinio ir Baudžiamojo proceso kodeksų
pakeitimai dėl bylų teismingumo, kurie
galėtų prisidėti prie krūvių perskirstymo
įvairių instancijų teismuose. Pagaliau galbūt
atėjo laikas aiškiai pripažinti ir visiems
deklaruoti, kad proceso greitumas pats
savaime neturėtų būti iškeliamas aukščiau
teisingo ir kruopštaus, kad ir ilgesnio, bylų
nagrinėjimo. Tai šiandien aktualiausi Teisėjų
tarybos veiklos klausimai, kurie tiesiogiai
susiję su teisingumo vykdymu.
Kita sritis yra komunikacija. Tai teismams,
kaip ir visoms institucijoms, iš tikrųjų
labai svarbi ir reikšminga sritis, bet, deja,
nebūdinga. Nors padaryta jau nemažai,
vis dėlto viena iš strateginių krypčių –
ieškojimas, kokia turėtų būti geroji teismų
komunikacija. Jau yra planų, kai kurie darbai
pradėti – Nacionalinė teismų administracija
jau inicijavo praėjusio laikotarpio
komunikacijos vertinimą, kad matytume,
kokios klaidos padarytos ir ko iš jų galima
pasimokyti.

Ir teismams, ir politinei valdžiai,
ir visuomenei jautrus klausimas –
teismų sistemos finansavimas. Pagal
jo dydį stabiliai esame antri nuo
galo tarp Europos Sąjungos šalių.
Visai neseniai KT priėmė sprendimą
dėl Nacionalinio transliuotojo
finansavimo, pasakęs, kad modelis,
kai užtikrinama pastovi biudžeto
dalis, garantuoja institucijos
nepriklausomumą. O kaip teismai,
kurių nepriklausomumas expressis
verbis kyla iš Konstitucijos?
Atsakymą siūlote savo klausimu. Čia
jokia naujiena, kai kalbame apie teismus.
Tarptautinės institucijos jau ne kartą yra
pasakiusios, kad finansavimo užtikrinimas
stabiliu reguliavimu, o ne kažkieno, kas
tuo metu yra politinėje valdžioje, valia yra
neatsiejamas nuo teismų nepriklausomumo.
Be abejo, tai tik viena iš idėjų. Minimas
KT nutarimas, nebejoju, paskatins Teisėjų
tarybą ją iškelti į viešos diskusijos su
politinėmis valdžiomis lygį. Kita vertus,
žinome labai gražių pavyzdžių, kai toks
teismų finansavimo principas jau yra
įgyvendintas. Tarkim, Estijoje yra įstatymu
įtvirtinta valstybės institucijų pareigūnų
darbo užmokesčio koeficientų schema,
prasidedanti nuo šalies Prezidento ir
atitinkamai besileidžianti žemyn. Ji susieta
su valstybės bendruoju vidaus produktu
(BVP): jei jis auga, tai darbo užmokestis kyla
visiems, jei BVP krenta – atitinkamai mažėja
visų gaunamas atlygis.
Vis dėlto atlyginimų klausimas, nors ir labai
jautrus, yra tik viena iš teismų sistemos
finansavimo problemų. Apie tai reikia
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A KT UA LUS I S I N TE RV I U
kalbėti visiškai atvirai – jei teismų sistemai
nebus skiriamas pakankamas finansavimas,
tai galime kiek panorėję kelti aukštus
reikalavimus, standartus ir pageidavimus,
kad teismuose rastųsi patys puikiausi
ir profesionaliausi teisininkai – teisėjai,
geriausi jų padėjėjai ir teismo posėdžių
sekretoriai, iš to nieko nebus. Tai reikia
visiems pripažinti. Visoms valdžios šakoms,
visai visuomenei. Teismų sistema turi būti
remiama ir vertinama kaip bendras reikalas,
objektyviai pripažįstant jos svarbą mūsų
valstybės / visuomenės gyvenime. Taigi
atitinkamai ji turėtų būti ir finansuojama.
Kitas aspektas – tas kažkoks keistas, visiškai
paprotinis „derybų“ dėl finansavimo
modelis, t. y. ėjimas pas kažką, kažkokiais
neaiškiais metodais prašant finansavimo,
įtikinėjant, kad tai, kas pagal įstatymą būtina
teismui, turi būti užtikrinta. Tai visiškai
nesuvokiama ir išvis nedera, kai kalbame
apie teismus, nes teisingumo vykdymo
veikla negali būti derybų objektas.

Teisingumas neapsiriboja
tuo, kas yra teismo
sprendime, tai yra tiesiog
vertybė.
Iš tikrųjų tai net užsienio
literatūroje tokie reiškiniai
įvardijami kaip stambiosios
korupcijos teismuose reiškinys. Juk
vėliau gali tekti nagrinėti bylą prieš
valstybę ar jos institucijas.
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Taip, nereikia būti mokslininku, kad tokius
dalykus suprastum. Esame girdėję sakant
„o kokia mums nauda iš jūsų“ arba, turint
omeny viešųjų pirkimų kontekstą, yra
pasitaikę, kai valdžioje esantys asmenys
leidžia sau (ir nemato čia jokios problemos)
iš anksto pranešti, koks teismo sprendimas
galėtų būti priimtas kaip teisingas, o koks
– ne. Jau esu sakiusi: tas įsivaizdavimas,
kad teismas yra kažkas „prie dvaro“, yra
nepaprastai ydingas; teismas nėra nė
prie vienos politinės valdžios, jo vertybė
– nepriklausomumas nuo kitų valdžių.
Viliuosi, kad iš tikrųjų didžioji visuomenės
dalis tai suvokia. Politinė valdžia yra
trumpalaikiškesnė už teisminę, todėl
teismų vaidmuo visuomenės gyvenime
turi pranašumų. Valdžios keičiasi, politiniai
lyderiai irgi keičiasi dažniau nei teisėjų
korpuso sudėtis. Ir ačiū Dievui.

Įsivaizduokim, 2024 m. lapkričio
mėn. vyksta eilinis Visuotinis teisėjų
susirinkimas. Kokią Teisėjų tarybos
veiklos ataskaitą norėtumėte
pristatyti teisėjų bendruomenei?
Be abejo, norėčiau, kad darbo rezultatą
atspindėtų padidėjęs visuomenės
pasitikėjimas teismais. Tikrai noriu, kad
teismo autoritetas būtų sustiprėjęs, o
to pagrindas – realūs pokyčiai teismų
sistemoje. Norėčiau, kad po ketverių
metų turėtume optimaliai organizuotą
apylinkių teismų sistemą, kai racionaliai
naudojami tiek materialieji, tiek žmogiškieji
ištekliai, siekiant profesionalaus ir

operatyvaus teisingumo vykdymo ir kartu
jo nenutolinant nuo žmogaus. Taip pat
norėčiau, kad teismai būtų pažengę žingsnį
modernizavimo link, turėtų platesnes
skaitmeninių technologijų naudojimo
galimybes savo veikloje. Tikiuosi didesnio
teismų sistemos patrauklumo – kad ir
teisėjų, ir jų padėjėjų, ir teismo posėdžių
sekretorių pozicija taptų konkurencingesnė
tarp profesionalų. Ir, žinoma, nuo politinės
valdžios valios nepriklausomo finansavimo
mechanizmo įtvirtinimas įstatymu būtų
puikus pasiekimas.

Ką Jūs norėtumėte perduoti
teisėjui, teismų sistemos
darbuotojui ir šio straipsnio
skaitytojui?
Teisėjo profesija susijusi su savigarba
žmogaus profesionalo, kurio misija, ar
ji pripažinta, ar nepripažinta, yra labai
kilni, todėl kiekvienam teisėjui norėčiau
palinkėti daugiau tos savigarbos, tikros
savo darbo prasmės suvokimo. Teismų
darbuotojams, be abejo, linkiu to, ką aš
labai akivaizdžiai matau ir kas didžiąją jų
dalį laiko sistemoje, – idealizmo, tikėjimo,
kad savo kompetencija jie gali prisidėti
prie profesionalaus teismų darbo. Na, o
visuomenei palinkėčiau daugiau teisingumo.
Ne tik teisme, bet ir apskritai visame
gyvenime. Teisingumas neapsiriboja tuo,
kas yra teismo sprendime, tai yra tiesiog
vertybė, kuri turėtų būti puoselėjama ir
ginama.

Kas yra Teisėjų taryba?
Tai vykdomoji teismų savivaldos institucija,
užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą.
Pagal pareigas:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Renkami Visuotiniame teisėjų susirinkime:
3 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai
2 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai
1 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
3 teisėjai iš visų apygardų teismų
1 teisėjas iš visų apygardų administracinių teismų
4 teisėjai iš visų apylinkių teismų
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Tiek gali būti
Taryboje narių

Ką veikia Teisėjų taryba?
Teisėjų korpuso formavimas

Teisėjų savivalda

Administravimas teismuose

Pataria Respublikos Prezidentui teisėjų
paskyrimo ir karjeros klausimais

- Šaukia Visuotinius teisėjų susirinkimus
- Sudaro Pretendentų į teisėjus
egzamino komisiją
- Renka ir skiria Teisėjų etikos ir
drausmės komisijos narius teisėjus
- Renka Teisėjų garbės teismo narius
- Sudaro Nuolatinę teisėjų veiklos
vertinimo komisiją
- Sudaro kitas komisijas

Sprendžia administravimo teismuose
klausimus, nustato teisėjų
specializacijos nustatymo tvarką ir
pagrindus, tvirtina Bylų paskirstymo
teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo
taisykles

Mokymai

Biudžetas ir investicijos

Bendradarbiavimas

Rūpinasi teisėjų ir teismų darbuotojų
mokymu ir kvalifikacijos kėlimu

Svarsto ir aprobuoja pasiūlymus dėl
teismų investicinių programų projektų
ir pasiūlymus dėl teismų biudžetų
projektų, pateikia juos Vyriausybei

Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos
Respublikos institucijomis, taip pat su
kitų valstybių ir tarptautinėmis
institucijomis ir organizacijomis teismų
savivaldos, administravimo ir kitais
teismų veiklos klausimais

4 metai

Tiek trunka Tarybos kadencija
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Marius Bartninkas: „Teismas – specifinės viešosios
teisingumo paslaugos teikėjas“
– kryptingas dėmesys teisėjų ir teismo
darbuotojų mokymams, kad aiškios galimybės
tobulėti būtų paskata rinktis darbą teisme, o
moderni ir įvairiapusiška kvalifikacijos kėlimo
sistema taptų kokybiškai dirbti gebančių
specialistų rengimo garantu.
Šioje srityje darbuojuosi ilgą laiką.
Bendradarbiaujant su Nacionaline teismų
administracija iš esmės reformuota teisėjų
įvadinių mokymų programa, prisidėjau
prie nuotolinių mokymų raidos, nuolat
veikiančios specializuotos darbo teisės
mokymų platformos diegimo ir tobulinimo.
Tarptautinėse konferencijose pabendravus
su specialistais iš įvairių šalių neliko abejonių,
kad labai svarbu ir šioje srityje įgyvendinti
pažangias iniciatyvas.

Teisėju dirba nuo 2013 m.
Nuo 2017 m. Kauno apygardos teismo
teisėjas, nuo 2020 m. Civilinių bylų
skyriaus pirmininkas.
Teisėjų tarybos narys nuo 2020 m.
Komunikacijos, Mokymų ir tarptautinių
ryšių bei Teismų administravimo komitetų
narys.

Šios Teisėjų tarybos kadencijos metu
eisite pareigas net trijuose komitetuose.
Ar turite konkrečių planų, kuriuos
ketinate įgyvendinti per ateinančius
ketverius metus?
Vadovaujuosi principu, kad teismas yra
ne tik valdžios institucija, bet ir specifinės
viešosios teisingumo paslaugos teikėjas,
todėl pagrindiniu teismo darbuotojų tikslu
laikau kiek įmanoma aukštesnę šios paslaugos
kokybę. Darbas Teisėjų taryboje įgalina
tokio tikslo siekti ne tik nagrinėjant bylas
ar kaip vienam teismo vadovų priimant su
procesų optimizavimu ar efektyviu darbo
organizavimu susijusius sprendimus, bet ir
dalyvaujant formuojant bei įgyvendinant
teismų sistemos tobulinimo strategiją. Ir
Teisėjų tarybos komitetų pasirinkimas
šiuo aspektu nebuvo atsitiktinis. Prioritetą
dalyvauti Mokymų ir tarptautinio
bendradarbiavimo komiteto veikloje nulėmė
įsitikinimas, kad kvalifikacijos kėlimui turi
būti skiriamas ypatingas dėmesys. Dėl
riboto finansavimo, darbo krūvių ir plačių
atsakomybės ribų konkuruoti su privačiu
sektoriumi ir pritraukti į teismų sistemą dirbti
geriausius specialistus tampa vis sudėtingiau.
Vienas pagrindinių Teisėjų tarybos uždavinių

9

Grįžtant prie nepakankamo finansavimo
temos reikėtų pasakyti, kad labai svarbi
motyvuota diskusija su sprendimus
priimančiomis institucijomis teismų sistemos
finansavimo klausimais. Kita vertus, suvokiant
ribotas valstybės galimybes, būtina susitelkti
ir į vidinių rezervų paiešką. Pagal Teismų
administravimo komiteto kompetenciją šią
paiešką siečiau su aiškios optimalaus teismų
tinklo, efektyvios organizacinės struktūros
bei išgrynintų funkcijų vizijos suformulavimu,
strateginio plano jai įgyvendinti patvirtinimu
ir pačiu įgyvendinimu. Jeigu toks planas
per ketverius metus būtų įgyvendintas,
jausčiausi pateisinęs suteiktą mandatą. Na, o
Komunikacijos komitetas yra tarsi platforma
siekiant ieškoti neigiamo teismų sistemos
vertinimo visuomenėje priežasčių ir siūlyti
sprendimus, kurie užtikrintų objektyvesnės
informacijos sklaidą.
Komunikacijos strategija turi didelę įtaką
ne tik teismų atvirumui ir skaidrumui,
bet ir visuomenės pasitikėjimui teismais.
Ar esate numatęs naujovių, kurios keistų
teismų įvaizdį?
Nors pasitikėjimo teismais rodikliai yra žemi,
tyrimai rodo, kad, skirtingai nei kitomis
institucijomis, apie kurias nuomonę žmonės
paprastai susidaro tiesiogiai susidūrę su jų
veiklos rezultatais, teismais labiau nepasitiki
tie, kurie juose nėra buvę, nėra dalyvavę
nagrinėjant bylas ar skaitę teismų sprendimų.
Nepalankią nuomonę tokie asmenys paprastai
susidaro remdamiesi viešojoje erdvėje
esančia informacija. Šie duomenys aiškiai
atskleidžia komunikacijos svarbą. Išskirčiau
du aspektus. Pirma, svarbu išlaikyti aktyvią
informacijos sklaidą tiek teikiant informaciją
apie teismuose vykstančius procesus,
akcentuojant skaidrumą ir atvirumą, tiek ir
prisidedant prie visuomenės švietimo, kad
teismas būtų matomas ne tik kaip neteisėtų
veiksmų pasekmes šalinanti institucija, bet ir

kaip prie pažeidimų prevencijos prisidedantis
partneris. Antra, labai svarbu kritiką teismais
nepasitikinčių ir juos įvairiais (dažnai
nebūtais) dalykais kaltinančių asmenų ar jų
grupių atžvilgiu keisti į kvietimą diskutuoti,
parodant, kad problemos nėra neigiamos ar
ignoruojamos ir ieškoma geriausių sprendimų.
Šiuo metu esate Kauno apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, todėl
atlikdamas administravimo funkcijas
gerai žinote ir dažniausiai teisėjų darbe
kylančias problemas. Gal jau esate
nusprendęs, kokių veiksmų imsitės ar
ką ketinate tobulinti, kad teisėjų darbas
vyktų sklandžiau?
Netrukdyti, įgalinti, skatinti. Tokią vadybinę
kultūrą stengiuosi diegti. Svarbu netrukdyti
kolektyvui dirbti, negriauti to, kas veikia,
neprigalvoti savitikslių, jokios vertės
nekuriančių procedūrų. Kartu būtina
optimizuoti procesus, suteikti priemones,
kad kokybiškai vykdyti darbo funkcijas būtų
kiek įmanoma paprasčiau ir aiškiau. Išskirčiau
du aspektus. Pirma, sklandžiai veikianti
LITEKO sistema, kurios funkcionalumai
realiai praverstų teisėjui suvedant duomenis
ir susipažįstant su bylos medžiaga. Antra,
prioritetų vertinant teisėjų veiklos rezultatus
koregavimas, orientuojantis ne į greitą, o į
kokybišką teisingumą, atsisakant absoliučių,
neįgyvendinamų bylų išnagrinėjimo terminų,
kurie padaro teisėją įstatymo pažeidėju,
kuria bereikalingą vidinę įtampą, mažina
pasitikėjimą teismais. Na, o skatinimą sieju su
įsitraukimo didinimu, orientacija ne į procesą,
o į rezultatus. Labai svarbu, kad teismų
darbuotojai, kaip ta NASA valytoja, sakanti,
kad ji padedanti žmonėms pakilti į kosmosą,
taip pat manytų, jog jie prisideda prie
teisingumo vykdymo. Ne siuva bylas ar siunčia
raštus, ne rengia sprendimų projektus ar
nagrinėja bylas, o prisideda prie teisingumo
vykdymo. Sukūrus tokią organizacinę kultūrą,
net neabejoju, darbas vyktų sklandžiau.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Energijos, kantrybės ir trupučio sėkmės. Idėjų
generavimas, diskusija paremta racionaliausių
sprendimų paieška bei motyvacija įveikti
kliūtis įgyvendinant tuos sprendimus yra
raktas į aukštesnę teisingumo sistemos
kokybę. O jei dar ir sėkmė lydės, galima
tikėtis iki norimo rezultato nueiti tiesiausiu
keliu.
Kalbino Indrė Cvilikaitė

Loreta Braždienė: „Turime priimti gal ir nepopuliarius, bet
ryžtingus sprendimus ir juos įgyvendinti“
Tai jau antroji Teisėjų tarybos kadencija
Jums, taip pat antrą kadenciją iš eilės
koordinuojate Biudžeto ir investicijų
komiteto darbą. Kokius praėjusios
kadencijos Komiteto ir Tarybos atliktus
ir pradėtus darbus laikote svarbiausiais?
Kuriems jų būtinas tęstinumas?
Esu konkretus žmogus, o konkretumas man
reiškia įsipareigojimus ir atsakomybę.
Finansinis teismų aprūpinimas – dėl ilgamečio
finansinio nepakankamumo įsisenėjusi, ne
vienus metus keliama teismams skausminga
tema. Kadangi jau aštuonerius metus dirbu
teismo pirmininke (Vilniaus miesto apylinkės
teisme, Vilniaus apygardos teisme), suprantu,
kad šie klausimai teismams yra aktualūs
kasdien.
Dirbti Biudžeto ir investicijų komiteto
koordinatore man yra ir svarbu, ir įdomu,
nes teikiant nuomonę formuojami
teismų finansiniai poreikiai ir prioritetai.
Manyčiau, kad pagrindinis ne tik Biudžeto
ir investicijų komiteto, bet ir visos Teisėjų
tarybos uždavinys – nuosekliai aktualizuoti
nepakankamą teismų finansavimą ir inicijuoti
viešas diskusijas, akcentuojant finansavimo
tvarką ir siejant ją su teismų nepriklausomumo
užtikrinimu.
Taip pat manau, kad labai svarbu jau turimas
įdirbis, t. y. faktinės teismų finansinės
situacijos supratimas, žinojimas ir vertinimas.
Dirbdama Biudžeto ir investicijų komiteto
koordinatore, sieksiu inicijuoti ir aktyviai
dalyvauti atkreipiant valstybės vadovų
dėmesį lyginamuoju aspektu į teismų ir kitų
valstybės institucijų finansavimą ir objektyvų
teismų pateiktų poreikių įvertinimą.
Prisistatydama kaip kandidatė į Tarybą
išreiškėte susirūpinimą, kad po apylinkių
teismų reformos jų vadovai panaudojo
visas įmanomas teisines administravimo
priemones, reguliuodami rūmų darbo
krūvius, todėl reikalinga aktyvi Tarybos
pagalba šiuo klausimu. Kokių priemonių
naujos sudėties Tarybai siūlysite imtis?
Vienas svarbiausių naujos Teisėjų tarybos
veiklos prioritetų – tęsti pradėtus apylinkės
teismų optimizavimo darbus. Turime
parengtą Valstybės kontrolės išvadą dėl
teismų darbo krūvio, UAB „Civitta“ pristatytą
Pažangaus teismų išteklių valdymo modelį,
Teisėjų tarybos sudarytos darbo grupės
dėl apylinkių teismų darbo optimizavimo
pateiktus rezultatus, todėl tiesiog reikia
tinkamai įvertinti šią informaciją, turime
priimti gal ir nepopuliarius, bet ryžtingus
sprendimus ir juos įgyvendinti.

Kartu noriu pažymėti, kad darbo krūvių
netolygumo problema yra svarbi ne tik
apylinkių, bet ir apygardų teismuose.
Ankstesnės Teisėjų tarybos kadencijos metu
šį klausimą kėliau ne kartą, buvo pakeisti
Administravimo teismuose nuostatai,
numatantys išoriniam administravimui
pareigą 2 kartus per metus atlikti išorinio
administratoriaus veiklos teritorijoje
veikiančių teismų darbo krūvio palyginimą ir,
esant poreikiui, priimti sprendimus dėl darbo
krūvio išlyginimo teismuose.
Kadangi tik teisinio reglamentavimo
pakeitimai ir su tuo susiję technologinių
priemonių tobulinimai gali padėti realizuoti
būtinus pokyčius, mano darbas antrą Teisėjų
tarybos kadenciją bus tiesiogiai su tuo susijęs.
Aišku, tiek, kiek tai apima Teisėjų tarybos
kompetencija.
Tarybos nariams teks priimti ir
nepopuliarius sprendimus, o svarstant
aktualius teismų sistemos veiklos
klausimus svarbu nepritrūkti drąsos.
Esate sukaupusi aštuonerių metų
administravimo darbo patirtį, vadovavote
ir vadovaujate didžiausiems Lietuvoje
teismams, kuriuose kasdien susiduriate
su teismo darbo organizavimo iššūkiais,
ankstesnėje Taryboje koordinavote labai
svarbaus komiteto veiklą, tad kokių
patarimų duotumėte kolegoms, ypač
naujiems Tarybos nariams, kad jie tos
drąsos nestokotų?
Pirmiausia skirti pakankamai laiko darbui
komitetuose ir atsakingai pasirengti
diskusijoms Teisėjų taryboje. Nesusipažinus
su problemos esme, neišgryninus
probleminių aspektų, neįmanoma priimti
racionalių būtinųjų sprendimų. Turbūt būtent
laiko stoka rengiantis nagrinėti konkretų
klausimą yra viena iš platesnių diskusijų
kliūčių.
Taip pat būtina suvokti ir suprasti, kad Teisėjų
taryboje atstovaujame ne vienam konkrečiam
teismui ar vienos instancijos teismams, o visai
teismų sistemai, todėl požiūris į problemų
sprendimą turi būti platus ir sisteminis,
įvertinant ilgalaikės perspektyvos rezultatus.

Teisėja dirba nuo 2001 m.
Nuo 2017 m. Vilniaus apygardos teismo
teisėja, šio teismo pirmininkė.
Teisėjų tarybos narė jau antrą kadenciją
(2016–2020 ir nuo 2020).
Koordinuoja Biudžeto ir investicijų
komiteto darbą, Teismų administravimo
komiteto narė.
Kredo / auksinės taisyklės principas: „Elkis
su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi
būtų elgiamasi.“

Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Linkiu visiems susitelkimo ir pozityvaus
požiūrio, nebijoti naujų iššūkių ir kuo
geriausios sėkmės juos įveikiant. Sąžiningai
atlikti savo darbą, tarnauti savo tautai ir
valstybei, suprasti teisingumo ieškantį žmogų.
Užtikrinti, kad būtų vykdomas teisingumas, o
šalies žmonės pasitikėtų teismų sistema.
Kalbino Gintarė Daugėlaitė

Ir, žinoma, „sirgti“ už teismų sistemą, siekti,
kad ji dirbtų kuo efektyviau. Nuoseklūs ir
sistemingi sprendimai užtikrins dar skaidresnę
ir atviresnę aplinką, kurioje formuojama
geroji praktika, skatinanti darbuotojus
labiau įsitraukti ir prisidėti prie teismų tikslų
įgyvendinimo.

10

T E I S Ė J Ų TA RY B A

Diana Butrimienė: „Stengsiuosi prisidėti prie
bendruomeniškumo kūrimo“
gyvenime, nuolatos domėjausi teismų
savivaldos veikla, todėl esu nusiteikusi
entuziastingai ir nuoširdžiai džiaugiuosi,
kad savo patirtimi galėsiu prisidėti prie
Teisėjų tarybos darbo.
Naujai suformuotoje Teisėjų taryboje
priklausote dviem komitetams: Teismų
administravimo ir Teisės aktų rengimo
ir vertinimo. Kokius konkrečius
probleminius klausimus kelsite šiose
srityse?

Teisėja dirba nuo 2000 m.
Nuo 2013 m. Vilniaus miesto apylinkės
teismo teisėja.
2012 m. Teisėjų garbės teismo narė,
2012–2016 m. Teisėjų etikos ir drausmės
komisijos narė.
Teisėjų tarybos narė nuo 2020 m.
Teismų administravimo ir Teisės aktų
rengimo ir vertinimo komitetų narė.
Kredo: „Darydamas – nebijok,
bijodamas – nedaryk.“

Ilgametę patirtį sukaupėte ne tik
dirbdama teisėja, bet ir dalyvaudama
kitų teismo struktūrų, tokių kaip Garbės
teismas, Etikos ir drausmės komisija,
Civilinio proceso kodekso priežiūros
komitetas, veikloje. Neabejotinai šios
neįkainojamos patirties prireiks dirbant
ir Teisėjų taryboje. Kokios pirmosios
mintys užklupo sužinojus, kad tapote
vykdomosios teismų savivaldos
institucijos nare?
Prieš tapdama teisėja, dirbau teisinį darbą
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijose.
Šiose įstaigose mano darbas buvo susijęs
su teisės aktų projektų vertinimu bei
dokumentų rengimu, teko dirbti su teisės
aktais, reglamentuojančiais visuomeninį
gyvenimą. Tai padarė didelę įtaką tolesniam
mano darbui, atsirado susidomėjimas
visuomeniniu gyvenimu, o pradėjus dirbti
teisme – savivaldos institucijų veikla.
Be savo tiesioginių pareigų, visada
stengiausi aktyviai dalyvauti kolektyvo
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Pradėjusi dirbti teisme, betarpiškai
susidūriau su apylinkės teisėjų
problemomis, ilgainiui išryškėjo teisės
aktų, reglamentuojančių civilinį procesą,
spragos, todėl buvau viena iš Apylinkės
teisėjų sąjungos steigėjų ir iki šiol esu jos
narė. Apylinkės teisėjų sąjungos siūlymu
nuo 2014 m. kovo mėnesio taip pat esu
ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso priežiūros komiteto (toliau –
Komitetas) narė.
Dirbdama Komitete įgijau neįkainojamą
patirtį sistemiškai vertinti civilinio proceso
normas, taip pat buvo galimybė siūlyti
atitinkamas civilinio proceso pataisas
dėl platesnio rašytinio proceso taikymo
apylinkės teisėjo darbe, teismams
nebūdingų funkcijų atsisakymo ir civilinio
proceso supaprastinimo. Pataisos
šioje srityje tikrai reikšmingai padėtų
tobulinti procesą, leistų sutrumpinti
bylų nagrinėjimo laiką ir pagerinti bylų
nagrinėjimo kokybę.
Kai man buvo suteiktas pasitikėjimo
mandatas ir tapau Teisėjų tarybos nare,
teisėjams pareiškiau norą dalyvauti būtent
Teisės aktų rengimo ir vertinimo komitete.
Civilinio proceso kodekso priežiūros
komitete yra inicijuojamos reikiamos
teisės normų pataisos, o Teisės aktų
rengimo ir vertinimo komitetas vertina
jau suformuluotą ir atitinkamų institucijų
revizuotą teisės projektą. Taigi man tenka
dalyvauti ne tik gimstant teisės normai, bet
ir ją palaiminant Teisėjų taryboje. Manau,
tai suteikia galimybę maksimaliai prisidėti
prie teisėjų darbo tobulinimo proceso.
Per ilgametę savo teisėjos darbo praktiką
turėjau ir kitos patirties teismų savivaldos
srityje. Dirbant Teisėjų garbės teisme
teko dalyvauti priimant skausmingiausius
sprendimus siūlant Lietuvos Respublikos
Prezidentui atleisti teisėją iš užimamų
pareigų bei skiriant teisėjams drausmines
nuobaudas. Teisėjų etikos ir drausmės
komisijoje kartu su kitais komisijos
nariais nagrinėjau skundus dėl teisėjų
neprocesinės veiklos ir galimų etikos

pažeidimų. Darbas šiose institucijose
nebuvo lengvas, nes kiekvienu atveju
turėjau vertinti ne tik viešai matomą
asmenį – teisėją, bet ir žmogų – savo
bendruomenės, kolektyvo narį. Visada
stengiausi išlikti nešališka, atsiriboti nuo
viešai klijuojamų etikečių ir garsiai reiškiamų
nuomonių. Dabar, praėjus tam tikram
laikui, galiu pasakyti, kad nesigailiu nė dėl
vieno sprendimo, vertindama kolegų elgesį
buvau sąžininga, stengiausi būti objektyvi
ir žmogiška, todėl ir dabartiniai mano
sprendimai būtų analogiški.
Taigi per ilgus darbo teisme metus
dalyvavau sprendžiant ne tik dėl formaliųjų
procesinių teisėjų veiklos trūkumų, bet ir
dėl atskirų teisėjų darbo problemų, todėl
įgytą patirtį galėsiu sėkmingai pritaikyti
dalyvaudama Teismų administravimo
komiteto veikloje.
Pirmajame Teisėjų tarybos susirinkime
buvote paskirta suburti Teisėjų tarybos
narius komandinei dvasiai kurti.
Ar jau spėjote apgalvoti, kokiomis
priemonėmis ir būdais prisidėsite prie
bendruomeniškumo kūrimo? Kokias
vertybes puoselėsite?
Esu įsitikinusi, jog bet kurio kolektyvo
vidinė atmosfera formuojasi ne tik dirbant
tiesioginį darbą, bet ir bendraujant
neformaliai. Kadangi Teisėjų taryba
paskyrė mane neformalaus komiteto
moderatore, stengsiuosi neformalių
susitikimų metu prisidėti prie kolektyvo
bendruomeniškumo kūrimo.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Manau, jog artimiausi ketveri metai Teisėjų
taryboje atneš naujų iššūkių ir naujos
patirties, todėl Tarybai norėčiau palinkėti
ryžto ir sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų,
visai teismų bendruomenei – ištvermės
ir tikėjimo gera ateitimi, o sau – jėgų ir
sveikatos dirbant kolegų labui.
Kalbino Rimantė Kraulišė

Ramūnas Gadliauskas: „Pagrindinis prioritetas – optimalaus
teisėjų darbo krūvio nustatymas“
Teisėjų susirinkime prisistatydamas
kaip kandidatas į naujos sudėties
Teisėjų tarybą paminėjote, kad kai
kurie Tarybos sprendimai buvo
kontroversiški. Ką turėjote galvoje?
Minty turėjau visus Teisėjų tarybos
sprendimus, kurie ar visuomenės, ar
teisėjų bendruomenės narių buvo sutikti
nevienareikšmiškai. Tai liečia ir Tarybos
sprendimus patarti ar nepatarti atleisti kai
kuriuos teisėjus, ir sprendimus dėl kai kurių
apylinkės teismų rūmų naikinimo, pritarimą
įstatymų leidybos iniciatyvoms, kurios
perskirstytų bylų srautus tarp apylinkių ir
apygardų teismų.
Dabar Teismų įstatymas riboja Teisėjų
tarybos narių kadencijas. Kaip vertinate
šias nuostatas?
Vertinu teigiamai, nes kiekviena institucija
turi atsinaujinti. Naujų žmonių ir naujų
idėjų, inciatyvų derinimas su patirtimi
visada duoda geresnį rezultatą. O norintis
ir gebantis dirbti teisėjų bendruomenei gali
tai daryti ne tik būdamas Tarybos nariu.
Užsiminėte, kad ne visada buvo
tinkamai pasiruošiama Teisėjų tarybos
posėdžiams, net yra tekę atidėti kai
kurių klausimų svarstymą. Kaip, Jūsų
nuomone, būtų galima patobulinti
Tarybos darbą?
Visi klausimai, numatomi svarstyti Teisėjų
tarybos posėdžiuose, turėtų būti iš anksto
aptarti tos srities komitetuose, gauta
komiteto nuomonė. Personalijų klausimai,
t. y. teisėjų paskyrimo, perkėlimo, atleidimo
ir pan., taip pat turėtų būti pateikiami
įprasta tvarka – ne vėliau kaip trys dienos
iki posėdžio. Tik šitaip galėsime užtikrinti,
kad Teisėjų tarybos nariai turės pakankamai
laiko įsigilinti į svarstomus klausimus,
parengti kokybiškus sprendimų projektus,
išvengti bereikalingų diskusijų paties
posėdžio metu.
Iškėlėte dar vieną visai teisėjų
bendruomenei skaudžią problemą:
lėtai vyksta naujų teisėjų atranka, dėl
to dirbantiems teisėjams išauga darbo
krūvis. Kaip būtų galima pagreitinti šį
procesą?
Naujomis Teismų įstatymo iniciatyvomis
siūlomas ilgesnis atrankos išvadų galiojimo
laikas, pretendentai į tos pačios grandies
teismą galėtų dalyvauti vienoje atrankoje,
neatsižvelgiant į konkretaus teismo ar
teismų rūmų buveinę. To paties lygio
teismų teisėjai galėtų būti perkeliami
iš teismo į teismą be atrankos. Kita
vertus, būtina skelbti atrankas teisės

aktuose nustatytais terminais, t. y. prieš
6 mėnesius iki numatomos laisvos teisėjo
vietos atsiradimo; vykdyti nuolatinę
atsilaisvinančių teisėjų etatų stebėseną.
Prisistatydamas kaip kandidatas į
Teisėjų tarybos narius minėjote, kad
gerokai pagerėjo Tarybos priimtų
nutarimų motyvavimas. O neseniai
teismas pirmą kartą istorijoje
panaikino Teisėjų tarybos nutarimą
dėl patarimo Prezidentui atleisti vieną
Aukščiausiojo Teismo teisėją. Ar tie
nutarimai, ypač susiję su triukšmingais
kolegų atleidimais, iš tiesų išsamiai
motyvuojami?
Tokie nutarimai nėra itin išsamiai
motyvuojami, tačiau ir Teisėjų taryba
nėra teismas ar teisėjo darbdavys. Jūsų
minėtam nutarimui daugiau priekaištų
buvo pareikšta ne dėl motyvų, o dėl jo
priėmimo procedūros. Teisėjų taryba,
vykdydama savo konstitucinę pareigą
patarti Lietuvos Respublikos Prezidentui
dėl teisėjo atleidimo, tokiais atvejais
privalo patikrinti, ar egzistuoja tokios
aplinkybės, kurias Lietuvos Respublikos
Prezidentas laikė pagrindu savo dekretui
priimti, ar šios aplinkybės yra pakankamos
konstatuoti, kad buvo pažemintas teisėjo
vardas, nusižengta teisėjo etikai ir pan.,
ar už padarytą veiką teisėjas turi būti
atleidžiamas iš pareigų. Iš tikrųjų teks
pagalvoti, ar pakankamai užtikrinama
svarstomo teisėjo teisė į teisingą procesą
Teisėjų tarybos posėdžių metu.

Teisėju dirba nuo 1993 m.
Nuo 2012 m. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjas.
Teisėjų tarybos narys jau trečią kadenciją
(2012–2016; 2016–2020 ir nuo 2020).
Buvo ir Tarybos sekretorius, ir pirmininko
pavaduotojas.
Nuo 2020 m. Teisėjų tarybos sekretorius,
Komunikacijos komiteto narys.

Kokie, Jūsų nuomone, būtų svarbiausi
naujos sudėties Teisėjų tarybos
prioritetai?
Pagrindinis prioritetas – optimalaus teisėjo
darbo krūvio nustatymas. Turėdami šį
rodiklį, galėsime strategiškai planuoti
teismų, teisėjų, jų specializacijų poreikį. Be
to, labai svarbi tinkama komunikacija
tiek sistemos ir bendruomenės
viduje, tiek ir išorėje. Manau, kad
visi prioritetai atsispindės Teisėjų
tarybos strateginėse ateinančių
ketverių metų veiklos kryptyse.
Ko palinkėtumėte sau,
Teisėjų tarybai ir visai teismų
bendruomenei?
Kantrybės, sutelktumo ir išminties
– ne tik kovojant su pandemija ar
galimu ekonominiu nuosmukiu, bet
ir sprendžiant kasdienes problemas.
Kalbino Audris Kutrevičius
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Gintaras Kryževičius: „Tikiu mūsų sėkmės istorija“

Teisėju dirba nuo 1989 m.
Nuo 2017 m. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjas, šio teismo
pirmininkas.
Teisėjų tarybos narys jau trečią kadenciją
( 2009–2014, 2010–2014 (pirmininkas),
2017–2020 ir nuo 2020)
Biudžeto ir investicijų bei Teismų
administravimo komitetų narys.

Teisėjų tarybos nariu esate jau trečią
kadenciją, buvote ir šios teisėjų
savivaldos institucijos pirmininku. Ar
įmanoma palyginti įvairių kadencijų
Teisėjų tarybos darbą?
Palyginti įmanoma, bet ar būtina? Juk
pagrindinės užduotys, vadinamosios
funkcijos, tenkančios Teisėjų tarybai,
nurodytos Teismų įstatyme ir Teisėjų
tarybos darbo reglamente. Galima į jas
žvelgti vienaip, galima – kitaip. Nenoriu nei
kritikuoti, nei girti vienos ar kitos sudėties
Teisėjų tarybos. Visi jos nariai yra vienodai
atsakingi už sėkmes ir privalo vienodai
išgyventi dėl nesėkmių. Dėl suvokimo,
kas yra nesėkmė, susitarti, manau, gerokai
paprasčiau, nei rasti bendrą požiūrį į
sėkmės apibrėžtį! Šia prasme matau esminių
požiūrių skirtumų. Man sėkmė – pasiekti
tikslą, generuosiantį teismų sistemos
dinamišką darbą ilgalaikėje perspektyvoje.
Gal tai lemia būdo savybės, bet man labai
nepatinka veiklų imitavimas. Tam tikrais
laikotarpiais Teisėjų tarybos veikloje buvo
galima pastebėti būtent tokias tendencijas.
Vis dėlto, nors ir nebūdamas idealistas, tikiu
mūsų sėkmės istorija.
Kokie, Jūsų nuomone, turėtų būti
dabartinės Teisėjų tarybos darbo
prioritetai?
Kalbėdamas apie prioritetus noriu pabrėžti
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savo požiūrį, kuris, žinoma, gali būti
kritikuojamas, bet toks jis susiformavo iš
sukauptos patirties. Manau, kad ilgalaikiai
strateginiai planai turi būti labai ambicingi.
Matant ketverių metų perspektyvą, t. y. šios
sudėties Teisėjų tarybos veiklos laikotarpį,
būtina apsibrėžti vieną, gal du tikslus, kurių
visi bendromis pastangomis turime siekti
ir pasiekti. Mano tikslai, jei galėčiau juos
rinktis, visų pirma būtų teismų sistemos
veiklos efektyvumo siekis optimizuojant
vidaus išteklius. Matant statistinius bylų
pokyčius, girdint teisėjų, keičiančių darbo
vietas sistemos viduje, nuomones apie tikrąją
reikalų padėtį, vertinant darbo krūvius,
akivaizdu, kad šiandien būtina kalbėti
apie priemones, užtikrinančias žmogiškųjų
išteklių mobilumą, procesinius instrumentus,
leidžiančius vietose operatyviai reaguoti į
kintančias aplinkybes, ir imtis aktyvių veiksmų
joms įgyvendinti.
Antra, būtina sutelkti visų konstitucinių
partnerių: Prezidento, Vyriausybės, Seimo
ir teismų savivaldos, pastangas, kad ne
gražiais žodžiais, o apčiuopiamais svertais
būtų atkurtas institucinis teismų sistemos
patrauklumas. Šiandien teismų sistemos
konkurencingumas yra 1993–1997 m. lygio,
kai bemaž nė viena ryški asmenybė kitose
teisinėse profesinėse bendruomenėse
nematė savo vietos teisėjų korpuse dėl
visiškai neproporcingo atsakomybių,
tenkančių teisėjams, ir atlyginimo už darbą
bei garantijų santykio. Taip yra ir šiandien.
Žinau, kad vykdomosios valdžios viršūnėje
esantis asmuo artimiausius metus sakys:
„Pinigų nėra.“ Net abejoti nedrįsčiau
Premjerės kompetencijomis ir nuoširdumu,
kylančiu iš fiskalinės drausmės imperatyvų!
Kita vertus, ar tikrai atlyginimo pakėlimas
teisėjams, pvz., vidutiniu 1 000 Eur per
mėnesį dydžiu, yra ta suma, dėl kurios
sutaupymo biudžete galima aukoti trečiosios
valdžios autoritetą, beje, reikia pripažinti, ne
tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu?
Kad velkamės Europos Sąjungos valstybių
„uodegoje“ pagal darbo užmokesčio vidurkį,
niekam ne naujiena. Bet tai niekam, išskyrus
mus pačius, iki šiol ir nerūpėjo. Tada ir
nesitikėkime į teismų sistemą prisišaukti
teisinio pasaulio žvaigždes. Vis dėlto rutininis
darbas iš idėjos, būdingas paprastiems
profesionalams, prie kurių priskiriu ir
save, taip pat turi būti deramai įvertintas.
Neabejoju, kad šiandien Teisėjų taryba
privalo teisėjų atlyginimo klausimą pripažinti
prioritetiniu ir spręstinu kartu su teismų
sistemos veiklos optimizavimo strategijos
įgyvendinimu.
Savo pasisakymuose ne kartą
minėjote ypač didelį darbo krūvį
administraciniuose teismuose.

Žinome, kad piliečiams apeliacinių
skundų išnagrinėjimo Vyriausiajame
administraciniame teisme tenka laukti
ilgiau nei metus. Ką reikėtų daryti,
kad situacija pasikeistų, ir kaip turėtų
atrodyti normali padėtis?
Pradėsiu nuo klausimo pabaigos. Normali
padėtis būtų tada, jei valstybėje ilgalaikėje
perspektyvoje nekiltų jokių netikėtų
sukrėtimų – krizių, lemiančių „struktūrinius
drebėjimus“, viešųjų finansų srautų sutrikimus
ir pan. Normali padėtis, kai valstybėje
veikia racionali, apgalvota bausmių ir jų
vykdymo politika. Labai svarbu, kad būtų
puoselėjama ir gerbiama viešojo sektoriaus
tarnautojų kvalifikacija. Žmogiškasis faktorius
itin svarbus įgyvendinant atsakingą, gerojo
administravimo sąvoka apibrėžiamą viešąjį
administravimą. Šios srities veiklos trūkumai ir
ydos sukelia didžiulius bylų srautus.
Tokia perspektyva. O kalbant apie dabarties
iššūkius reikia pasakyti, kad mes imamės
iniciatyvų, kurios, kiek galiu suprasti,
palaikomos mūsų konstitucinių partnerių.
Jau palaimintos Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto priėmimo etapo laukia reikšmingos
teisėkūros iniciatyvos, iš esmės keičiančios
bylų teismingumo taisykles, kurios padėtų
užtikrinti tolygų sudėtingų bylų pasiskirstymą
visos administracinių teismų sistemos mastu.
Pakeitimai, visų pirma, lems pareiškėjų teisių
į teismą įgyvendinimo supaprastinimą,
nes skundai prieš centrinius viešojo
administravimo subjektus bus nagrinėjami
pareiškėjo pasirinkimu: arba teisme pagal
pareiškėjo gyvenamąją (buveinės) vietą,
arba teisme pagal institucijos buveinės
vietą. Ypač reikšminga tai, kad mokestiniams,
valstybės tarnybos, žalos atlyginimo prieš
valstybę ginčams ir byloms dėl užsieniečių
teisinės padėties nustatoma privaloma
išankstinė ikiteisminė ginčų nagrinėjimo
tvarka. Mums, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjams, naujas iššūkis – numatoma
apeliacinių skundų atranka šiose keturiose
bylų kategorijose. Visa tai, jei įstatymų
leidybos subjektų valia nepasikeis, pradėtų
veikti nuo 2022 m. sausio 1 d. Nekantriai
laukdami šių pokyčių, anaiptol nesame rankų
sudėję ir šiandien. Tikimės, kad netrukus
mūsų gretas papildys dar du nauji teisėjai,
o tai reiškia, kad per metus šiems dviem
teisėjams teks kaip pranešėjams spręsti apie
600 bylų. Apgailestaudamas noriu pažymėti,
kad 2021 m. nežada lengvesnio gyvenimo.
Tendencija yra atvirkštinė. „Kariuomenės
pergrupavimas“ (šitaip vadinu bylų srautų
valdymo priemones) artimiausiu metu lems
dar didėsiantį bylų skaičių kiekvienam iš
mūsų. Bet šviesa tunelio gale matyti! Gerų
ženklų yra!
Kalbino Audris Kutrevičius

Jolanta Malijauskienė: „Kiekvienas teisėjas turi jausti, kad
jam atstovaujama savivaldoje“
Kokie, Jūsų nuomone, turėtų būti naujos
Teisėjų tarybos prioritetai?
Ketverius metus dirbsime Teisėjų taryboje,
turėsime spręsti, kaip teisėjų bendruomenė
dirbs, kokia bus teismų sistemos perspektyvinė
vizija, kokie sistemos uždaviniai, poreikiai ir
lūkesčiai ir kaip teisėjų bendruomenė darniai
kurs tvarų visuomenės pasitikėjimą teismais.
Tik realūs darbai, o ne deklaratyvios nuostatos,
turėtų būti šios tarybos darbo prioritetai.
Gyvenimiška, taip pat profesinė patirtis
ir žinios teismų administravimo srityje yra
mano stipriosios pusės. Žinau teismų, kaip
asignavimų valdytojų, problemas: žmogiškųjų
ir finansinių išteklių trūkumą, dirbančio
teisėjo problemas ir lūkesčius, teismo
darbuotojų vertinimo ir motyvavimo bei
skatinimo ypatumus. Su šiomis problemomis
esu susidūrusi praktiškai, kai teko dirbti ir
dideliame miesto teisme, ir mažesniame
regioniniame teisme, jas reikėjo aktyviai
spręsti. Darbas atrankos komisijoje papildomai
dar išsamiau leido susipažinti ir įvertinti,
kokios visos Lietuvos teisėjų bendruomenės
aktualijos: darbo organizavimo problemos,
išliekantys darbo krūvių netolygumo klausimai,
įvykusios teismų reformos privalumai ir
trūkumai, jos tęstinumo poreikis, teisėjų
lūkesčiai profesinėje ir socialinio aprūpinimo
srityse, kvalifikacijos kėlimo poreikis ir svarba,
periodinio teisėjų vertinimo ir atrankos
procedūrų proceso tobulinimo klausimai.
Turiu nemažai idėjų, kaip būtų galima spręsti
finansavimo, motyvavimo ir kitas teisėjų
keliamas problemas.
Kokios aktualiausios ir artimiausiu metu
spręstinos problemos teismų sistemoje?
Įvykdžius du teismų reformos etapus liko
neišspręstų klausimų, kurių sprendimus
reikia rasti. Teisėjų darbo krūviai netolygūs,
teismų darbo sąlygos taip pat ne visur atitinka
keliamus reikalavimus. Kai kuriuose savivaldos
priimtuose sprendimuose šiais klausimais
trūksta aiškumo, mano nuomone, visais atvejais
jie turi būti aiškūs ir be išlygų, vienodai taikomi
visiems.
Visuose teismuose aktualus teismo
posėdžių sekretorių klausimas, pradedant
darbuotojų paieška ir baigiant jų darbo
apmokėjimo sąlygomis. Didelė problema
yra teisėjų padėjėjų korpuso formavimas,
jo stiprinimas, motyvavimo dirbti šį darbą
bei šios pareigybės patrauklumo didinimas.
Todėl būtina skatinti ir motyvuoti teismų
darbuotojus, priimti daugiau jaunų žmonių,
tobulinti teisėjų egzaminų tvarką. Teisėjų
tarybos vaidmuo šioje srityje itin svarbus, nes
reikia sugrąžinti teisėjo profesijos orumą ir
prestižą.

Pastaruoju metu pasitikėjimas teismais
smarkiai krito. Ar tai galima sieti tik su
vadinamuoju teisėjų korupcijos skandalu?
Išties pastarasis laikmetis buvo itin
sudėtingas teismų bendruomenei. Todėl
vienas svarbiausių išrinktos Teisėjų tarybos
uždavinių – sutelkti teisėjus bendram
darbui – teisingumo vykdymui, kurti socialiai
atsakingą aplinką, tobulinti administracinę
ir organizacinę veiklą, kuri padėtų stiprinti
prarastą pasitikėjimą teismais.
Teisėjų bendruomenė nori pokyčių, tikisi
jų, ji siekia būti matoma ir gerbiama už savo
sudėtingą darbą. Todėl savivalda turi gebėti
spręsti nūdienos iššūkius, turi būti girdima,
matoma, su ja turi būti skaitomasi, sprendžiant
visuomenei aktualius su teisingumo vykdymu
susijusius ir teisėjų socialinius klausimus (darbo
užmokesčio, pensijų ir kt.). Teisėjų savivalda
turėtų atsigręžti į daug, dorai ir sąžiningai
dirbančius teisėjus.
Kaip prie šio įvaizdžio gerinimo gali
prisidėti Teisėjų taryba?
Turime būti teisingi ir reiklūs pirmiausia
savo bendruomenės nariams, principingai
nesitaikstyti su negerovėmis mūsų
bendruomenėje, aktyviai atstovauti teisėjams
visais jiems rūpimais klausimais. Manau, kad
Teisėjų tarybos narys privalo periodiškai
susitikti su teisėjais, kuriems atstovauja, iš
pirmų lūpų išgirsti apie jų problemas ir
jas spręsti, padėti įgyvendinti pagrįstus
teisėjų lūkesčius. Formalus bendravimas,
nepateikiant teisėjams svarstomų klausimų
spektro, nuomonės, neinformuojant ir
nereferuojant apie Teisėjų tarybos rengiamus
priimti ar priimtus sprendimus vienu ar
kitu teisėjams aktualiu klausimu, negali būti
laikomas tinkamu atstovavimu. Tai praeitis.
Teisėjų bendruomenė pagrįstai reikli, todėl
ir atstovavimas turi būti grindžiamas realiais
darbais.
Mano nuomone, būsime stiprūs ir
nepriklausomi, kai galėsime drąsiai pripažinti
ir įrodyti aplinkai, kad savo bendruomenės
problemas savivalda gali ir pati sėkmingai
išspręsti, t. y. įvardyti negeroves ir parodyti,
jog gebame jas identifikavę spręsti,
nesidangstydami deklaratyviais pranešimais.
Kiekvienas teisėjas turi jausti, kad jam
atstovaujama savivaldoje.
Šios kadencijos Teisėjų tarybos nariai turės
siekti stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismų
darbu, o tai nelengvas uždavinys. Turi būti
tinkamai atstovaujama administraciniams
teismams, kad neatsitiktų taip, jog šie teismai
dėl laisvų teisėjų etatų negali sėkmingai
konkuruoti su bendrosios kompetencijos
teismais. Skirstant etatus turi būti atsižvelgiama

Teisėja dirba nuo 1999 m.
Nuo 2014 m. Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėja, nuo
2017 m. teismo pirmininkė.
2017–2020 m. Pretendentų į teisėjus
atrankos komisijos narė
Teisėjų tarybos narė nuo 2020 m.
Visuomenės informavimo komiteto veiklos
koordinatorė.

į mūsų teismų darbo krūvį, nagrinėjamų
sudėtingų bylų specifiką, kai reikia turėti daug
žinių, gebėti taikyti gausią norminę medžiagą
ir t. t.
Išskirčiau teisėjų drausminės atsakomybės
taikymo problemas, nes juk ne vien atleidimas
iš pareigų visais atvejais turėtų būti taikomas
kaip drausminė nuobauda už pažeidimus. Ir
šioje srityje matau nemenką Teisėjų tarybos
vaidmenį, nes reikia naujo aiškaus šio klausimo
reglamentavimo. Kai sprendžiami tokie jautrūs
tiek visuomenei, tiek teisėjams klausimai,
politikavimui nebelieka vietos.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Noriu pasveikinti kiekvieną Lietuvos teisėją
artėjančių švenčių proga!
Linkiu Jums, gerbiamieji kolegos, išlikti
sveikiems, kūrybingiems, oriems dirbant
kasdienį sunkų ir atsakingą, bet labai reikalingą
darbą.
Teisėjų tarybai linkiu sėkmingų pokyčių ir
laimėjimų, įgyvendinant teisėjų bendruomenės
ir visuomenės lūkesčius!
O sau linkiu sveikatos ir stiprybės!
Kalbino Audris Kutrevičius
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Laimondas Noreika: „Teisminė valdžia turėtų būti
ne tik de jure, bet ir de facto“
ir materialinis techninis aprūpinimas“
finansavimo klausimus apibrėžia, tačiau, mano
manymu, tai daugiau deklaratyvaus pobūdžio
normos.
Akcentavote ir būtinybę gerinti Teisėjų
tarybos santykius su kitomis valstybės
valdžios institucijomis, kad būtų tinkamai
užtikrintas teismų nepriklausomumas. Ar
esate numatęs, kaip sieksite šio tikslo?

Teisėju dirba nuo 2000 m.
Nuo 2000 m. Marijampolės apylinkės
teismo Marijampolės rūmų teisėjas,
pirmininko pavaduotojas, nuo 2018 m.
teismo pirmininkas.
Teisėjų tarybos narys nuo 2020 m.
Informacinių technologijų komiteto
koordinatorius, Biudžeto ir investicijų
komiteto narys.

Kandidatuodamas minėjote, kad savo
darbą Teisėjų taryboje matote dviem
kryptimis: strategine ir taktine. Gal turite
viziją, kaip tai įgyvendinsite dirbdamas
komitetuose, į kuriuos esate paskirtas?
Teisėjų taryba, kurios nariu tapau, Lietuvos
Respublikos teismų įstatyme ir Teisėjų
tarybos darbo reglamente apibrėžiama
kaip vykdomoji teismų savivaldos
institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų
nepriklausomumą. Todėl būtent šis siekis
ir yra kiekvieno Tarybos nario strateginis
uždavinys. Manau, kad nepriklausomumą
nepakanka deklaruoti, jis turi turėti labai
aiškų materialinį pagrindą. Tokiu pagrindu ir
nepriklausomumo garantu laikau tinkamą ir
orų sistemos finansavimą. Ir paaiškinsiu, kodėl.
Visų pirma, kalbu ne apie materialinės teisėjų
ir teismo darbuotojų gerovės sukūrimą, o
apie pakankamą teismų finansavimą, kad
jie galėtų vykdyti savo tiesiogines funkcijas.
Šalies piliečiams Konstitucija garantuoja
teisę į nepriklausomą, nešališką ir operatyvų
teismą. Bendrąja prasme tai suprantama, kai
pašaliniam objektyviam stebėtojui teismų
veikla neleidžia suabejoti nepriklausomumu,
nešališkumu ir veiklos skaidrumu. Teismų
įstatymo penktoji dalis „Finansavimas
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Niekam ne paslaptis, kad teismų, o ypač
apylinkių teismų, kuriems atstovauju, realus
finansavimas metai po metų tesudaro apie
85 nuošimčius nuo poreikio. Leidžiu sau
manyti, kad, skirtingai nei konstituciniai
partneriai – įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji
valdžios, teismai finansuojami remiantis
likutiniu principu, dėl kurio teismų savivaldos
ir NTA atstovams su vykdomąja valdžia
tenka vesti įstatyme neapibrėžtas derybas,
prašyti finansavimo savo egzistencijai
užtikrinti. Neseniai Specialiųjų tyrimų
tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus
lektorės paskaitoje išgirdau apie visuomenės
apklausos rezultatus, pagal kuriuos tik 10
proc. gyventojų, 12 proc. įmonių vadovų ir 23
proc. valstybės tarnautojų mano, kad teismai
priima teisingus ir nešališkus sprendimus. Ši
nuomonė grindžiama daugeliu priežasčių, iš
jų pagrindine nurodoma tai, jog teismams
reikšmingą įtaką daro politikai (šitaip mano 50
proc. gyventojų, 55 proc. įmonių vadovų ir
32 proc. valstybės tarnautojų). Todėl peršasi
mintis, kad būtent aiškios teismų finansavimo
procedūros nebuvimas ir sudaro prielaidas
respondentams daryti tokias išvadas. Gal
per platus apibendrinimas, bet kas galėtų
paneigti? Mano manymu, ši procedūra turėtų
būti aiškiai ir skaidriai teisiškai reglamentuota.
Teisėjų taryboje turėtume padirbėti prie
atitinkamų idėjų, o gal ir įstatymų projektų,
kuriuos mūsų vadovybė galėtų siūlyti įstatymų
iniciatyvos teisę turintiems subjektams su
jais bendradarbiaudama. Iš to laimėtų visi.
Tų idėjų projektų užuomazgos galėtų gimti
bendrai dirbant Teisės aktų projektų rengimo
ir vertinimo bei Biudžeto ir investicijų
komitetams. Gal todėl ir apsisprendžiau
dalyvauti Biudžeto ir investicijų komiteto
darbe. Visą laiką maniau, kad geriausius
rezultatus duoda dialogas ir tiek žmonių, tiek
valdžių bendradarbiavimas. 2019 m. rudenį
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos
Teisės grupės vadovė ir darbuotojai susitiko
su šalies apylinkių teismų atstovais, išklausė
mūsų problemas bei pasiūlymus. 2020 m.
rudenį jau teko matyti Lietuvos Respublikos
Prezidento inicijuojamą įstatymų paketą,
skirtą teismų problemoms spręsti. Gruodžio
pirmąją dieną įvyko šalies Prezidento
susitikimas su naujos Teisėjų tarybos nariais,
jame aptarti teismų sistemai svarbūs klausimai.

Norisi tikėtis, kad toks bendradarbiavimas
prasidės ir su Seimu bei naujai suformuota
Vyriausybe.
Tapote Informacinių technologijų
komiteto koordinatoriumi. Ar
jau apgalvojote, kurios sritys yra
prioritetinės, reikalaujančios daugiau
dėmesio ir darbo?
Kolegos patikėjo šias pareigas. Manau,
kad tai labai svarbi sritis. Norėčiau, kad
komitetas gebėtų išsiaiškinti teismų poreikius
ir šią informaciją perduotų praktikams
technologams, kuriantiems produktus. Labai
norėtųsi, kad būtų išlaikyta darni pusiausvyra
tarp technologijų ir žmogaus. Dar neretai
pasitaiko, kad iš pažiūros žmogui tarnauti
skirta technologija pavirsta „monstru“ ir
dėl tam tikrų funkcionalumo ydų tampa
ne pažangą lemiančiu instrumentu teisėjo
ar darbuotojo rankose, o žmogiškuosius
išteklius ir energiją siurbiančiu priedu.
Tikiuosi, kad tai jau praeitis. Kalbant apie
prioritetus, norėtųsi, kad kuo greičiau
startuotų sistema LITEKO 2 su visomis savo
naujovėmis. Neplanuotą prioritetą suponavo
pandemija, kai vis daugiau teismo darbo
iš tradicinių ligi šiol buvusių posėdžių salių
persikelia į elektroninę erdvę, t. y. vyksta
nuotoliniu būdu. Jau minėjau, jog egzistuoja
visas įstatymų pakeitimų paketas, kuris
pakeis procesines normas ir leis plačiai
taikyti nuotolinę darbo formą, panaudojant
informacines technologijas. Dėl to kyla
naujų iššūkių. Nepaisant atsirasiančio teisinio
pagrindo plačiau taikyti technologijas,
susiduriama su „žemiškomis“ pasenusios
kompiuterinės įrangos atnaujinimo teismuose
problemomis. Daug kur teismų rūmuose
pasenusi kompiuterinio tinklo infrastruktūra,
todėl stabdoma interneto greitaveika ir pan.
Taigi problemų daug.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Baigdamas visiems kolegoms norėčiau
palinkėti ištvermės, optimizmo. Tvirtai tikėti,
kad šiandieninių problemų nebeliks, tereikia
ne tik apie jas galvoti, bet ir aktyviai spręsti.
Norėčiau, kad niekada nepamirštume, koks
žmonėms reikšmingas mūsų darbas ir kiek
daug iš mūsų tikimasi. Reikia nuolat prisiminti,
jog ant savo pečių laikome milžinišką
atsakomybės naštą, nes, kaip sakė žymus
teisininkas ir diplomatas daktaras Vytautas
Antanas Dambrava, „teisingumas yra visų
vertybių pagrindas – taip, kaip laisvė yra visų
vertybių esmė“.
Kalbino Indrė Cvilikaitė

Alenas Piesliakas: „Atsigręžkime į sprendimų motyvavimo
kokybę“
Esate dirbęs trijų lygių teismuose, turite
ir vadovavimo, ir akademinės patirties.
Teisėjų taryboje paskirtas į Teismų
administravimo ir Teisės aktų projektų
rengimo ir vertinimo komitetus. Kokius
matote didžiausius naujos veiklos
iššūkius?
Pirmą iššūkį jau pajutau, tai gerokai
padidėjusi darbų apimtis. Jau pirmame
Teisėjų tarybos posėdyje buvo numatyta
svarstyti daug klausimų. Prieš jį gavau
daug įvairių didelės apimties dokumentų,
susijusių su klausimais, apie kuriuos
anksčiau tik pasvarstydavau pats ar
padiskutuodavome su kolegomis. Reikėjo
susipažinti su dokumentais, įsigilinti į
įvairių galimų sprendimų motyvus. Kitas
iššūkis – vizijos, kokios norime teismų
sistemos, sudarymas ir, svarbiausia, bent
jos įgyvendinimo pradžia. Suprantu, kad
per kadenciją neįmanoma padaryti visko,
bet per ją galima žengti žingsnį į priekį.
Norėčiau kadencijos pabaigoje pažvelgęs
atgal ir palyginęs pamatyti bent mažu
žingsneliu patobulėjusią teismų sistemą.
Visuotinio teisėjų susirinkimo metu
minėjote, kad teismų sprendimuose
labai trūksta motyvavimo kokybės.
Kaip tą motyvavimą galima pagerinti?
Matyt, reikėtų kalbėti ir apie teismus
pasiekiančių skundų kokybę?
Kiekvieną dieną savo darbe susiduriu su
gerai išnagrinėtomis bylomis ir tinkamai
bei teisingai surašytais
sprendimais, juose

aiškiai pateiktais motyvais, kodėl teisėjas
nusprendė taip, o ne kitaip. Perskaičius tokį
sprendimą viskas aišku ne tik teisininkui,
bet ir bet kuriam žmogui, o tai labai didina
pasitikėjimą teismais. Vis dėlto pasitaiko
atvejų, kai ne viskas padaroma siekiant
teisingumo. Kalbu ne apie tuos atvejus,
kai teisėjas įdeda daug darbo, pateikia
motyvus, aiškią savo poziciją byloje, tačiau
aukštesnis teismas nesutinka su įrodymų
vertinimu, baudžiamojo įstatymo taikymu
ar pasikeičia teismų praktika – tam ir yra
instancinė sistema. Kalbu apie atvejus,
kai iš sprendimo neaišku, kodėl jis toks
priimtas, kokie jo motyvai, kai formaliai
parašoma, kad surinkti įrodymai patvirtina
kaltinimą, ir paskiriama bausmė, kai bylos
dalyviai teikia savo argumentus, bet į juos
neatsakoma. Matau keletą būdų, kaip
siekti kokybiškesnio motyvavimo. Visų
pirma esamų klaidų analizė ir jos sklaida
tarp teisėjų. Ypač aukštesnieji teismai
galėtų aptarti pastebimus motyvavimo
trūkumus ir apie juos kalbėti su teisėjais ar
kitų teismų pirmininkais. Siekiant kokybės
būtų galima pasitelkti mokymus, nagrinėti
įstatymų reikalavimus, teismų praktiką, joje
nustatytus trūkumus.
Jūs esate už santūrią teismų
komunikaciją, diskusijų kultūrą. Kitos
institucijos siekia proaktyvumo. Kodėl,
Jūsų manymu, teismams svarbi rami
ir santūri pozicija? Kokia yra vidinė
teismų kultūra?
Šiais laikais labai svarbu viešieji ryšiai.
Kartais negaliu suprasti,

Teisėju dirba nuo 2004 m.
Nuo 2019 m. Lietuvos apeliacinio teismo
teisėjas.
Teisėjų tarybos narys nuo 2020 m.
Teismų administravimo ir Teisės aktų
projektų rengimo ir vertinimo komitetų
narys.

kur yra tikras institucijų veikimas, o kur
pasakojimas siekiant išlaikyti populiarumą
visuomenėje ar suformuoti didesnį
biudžetą. Susidaro įspūdis, kad veikimas
labiau nukreiptas į viešą pasakojimą, o
ne į profesionalų savo funkcijų atlikimą.
Matydamas kai kurių institucijų aktyvų
veikimą viešumoje ir susidurdamas su
jų veikla, pastebiu daug neatitikimų ir
iš to kyla nepasitikėjimas. Žmonės tai
irgi mato, analizuoja, nenorėčiau, kad
šitaip būtų manoma apie teismus. Mano
nuomone, teismai turėtų siekti ne viešojo
populiarumo, o pasitikėjimą užsidirbti
savo darbu, teisingais ir motyvuotais
sprendimais.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Suprasdamas, kad 100 procentų savo idėjų
ir planų įgyvendinti niekada nepavyksta,
Teisėjų tarybai ir sau palinkėčiau padaryti
bent mažą jų dalį.
Kalbino Vilma Budėnienė
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Gražvydas Poškus: „Kad vartai į teismų bendruomenę visada
būtų pilni besiveržiančiųjų“
galima daug ką nuveikti, pavyzdžiui, viešas
Teisėjų tarybos posėdžių transliavimas (galbūt
net internetinėje platformoje). Vertėtų
pagalvoti apie išvažiuojamųjų Teisėjų tarybos
posėdžių organizavimą atskirose teritorinėse
apygardose. Tai gera galimybė betarpiškai
pabendrauti, išklausyti vietos teismų, teisėjų
problemas, kurių dažnai nelinkstama surašyti
raštu. Artimiausiu metu bus svarstomi tolesni
teismų sistemos reformos ir optimizavimo
klausimai, kurie turėtų prisidėti prie
sėkmingesnio ir efektyvesnio teismų sistemos
veikimo.
Prisistatydamas kandidatams pateikėte
idėją, kaip būtų galima siekti apeliacinės
instancijos teismų darbo krūvio tolygumo.
Gal galėtumėte savo įžvalgomis pasidalyti
su skaitytojais?
Teisėju dirba nuo 1994 m.
Nuo 2011 m. Šiaulių apygardos
teismo teisėjas, nuo 2019 m. šio teismo
pirmininkas.
2017–2019 Teisėjų garbės teismo narys.
Teisėjų taryboje jau antrą kadenciją
(2008–2012 ir nuo 2020).
Biudžeto ir investicijų, Informacinių
technologijų, Teismų administravimo
komitetų narys.
Kredo: „Elkis su kitais taip, kaip norėtum,
kad kiti su tavimi elgtųsi.“

Sukaupėte įspūdingą teisėjo darbo
patirtį, ne vienus metus vadovaujate
teismų kolektyvams, esate įsigilinęs į
teismų administravimo subtilybes, žinote
kasdienes problemas, kurias tenka nuolat
spręsti. Kokius svarbiausius teismų darbo
organizavimo pakeitimus turėtų inicijuoti
naujoji Taryba, kad teisminės valdžios
veikla vyktų efektyviau ir sklandžiau?
Tikra tiesa, 26 metus dirbdamas teisėju
daug dėmesio turėjau skirti ir įvairių teismų
administravimui. Kiekvienas kolektyvas buvo
skirtingas, taigi kitoks buvo ir bendravimas su
juo. Laikmetis taip pat kėlė savas problemas,
pradedant kvalifikuotų darbuotojų paieška,
jų motyvavimu, baigiant tuo, kas aktualu
ir šiandien, – nekonkurencingu darbo
užmokesčiu, lyginant su kitomis institucijomis
ir organizacijomis, kurių veikla siejasi su teisės
taikymu. Žvelgiant į dabartinę situaciją būtų
sunku apibrėžti kokią nors esminę problemą.
Kiekviena diena, o kartais net ir valanda lemia
gyvenimišką situaciją, kurią reikia išspręsti.
Kalbant apie Teisėjų tarybą reikėtų pasakyti,
kad svarbu ne tik gerus darbus daryti, bet
ir žinią apie juos tinkamai visiems perteikti.
Išorinio komunikavimo srityje tikrai būtų
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Išsakiau idėją, kaip būtų galima kompleksiškai
išspręsti apeliacinės instancijos teismų darbo
krūvio tolygumo klausimus. Šiuo metu
egzistuoja labai dideli darbo krūvių skirtumai
tarp apylinkės ir tarp apeliacinės instancijos
teismų. Akivaizdu, jog dideli darbo krūviai,
sąlygoti bylų srautų, yra teismuose, kurie
įsikūrę didesniuose miestuose ir tankiau
apgyvendintuose rajonuose. Galėtų būti
sukurta bendra apeliacinė sistema – apylinkės
teismai bylas nagrinėtų kaip pirmosios
instancijos teismai, o aukštesnės instancijos
teismai peržiūrėtų pastarųjų priimtų
procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą.
Kaip tokie teismai būtų pavadinti ir kokia būtų
dabartinio Lietuvos apeliacinio teismo vieta ir
padėtis, tikslinga spręsti inicijuojant diskusiją
teismų bendruomenėje. Toks apeliacijos
modelis padėtų sureguliuoti darbo krūvių
skirtumus. Taip pat suteiktų didesnę galimybę
apeliacinės instancijos teisėjams specializuotis
pagal atskirų bylų kategorijas, o tai lemtų
ir aukštesnę šių bylų nagrinėjimo kokybę.
Aišku, toks modelis susijęs tiek su Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, tiek su didelės
dalies įstatymų keitimu, tačiau atskleidus
politikams tokio modelio teigiamas puses,
manyčiau, jo įgyvendinimas būtų visai realus.
Minėjote du modelius, kaip būtų galima
spręsti teisėjų drausminės atsakomybės
klausimus tais atvejais, kai egzistuoja
teisėjo vardą žeminančio poelgio
požymių. Kurio modelio šalininkas
esate ir kaip ketinate į diskusiją dėl šios
problemos sureguliavimo kviesti Tarybos
narius?
Šiuo metu galiojanti tvarka leidžia teisėjų
drausminės atsakomybės klausimus, kai tai
susiję su teisėjo vardą žeminančiu poelgiu,
spręsti dviem būdais: Lietuvos Respublikos
Prezidentui kreipiantis į Teisėjų tarybą
patarimo dėl teisėjo, savo elgesiu pažeminusio

teisėjo vardą, atleidimo. Tada šis klausimas
sprendžiamas Teisėjų taryboje. Kitas būdas,
kai teisėjo drausminės atsakomybės klausimo
inicijavimo teisę turintis subjektas, tarkim,
teismo pirmininkas, kreipiasi į Teisėjų
drausmės ir etikos komisiją. Ji iškelia teisėjui
drausmės bylą ir perduoda svarstyti Teisėjų
garbės teismui. Vertinant šiuos modelius reikia
pripažinti, kad Prezidentas turi konstitucinę
galią kreiptis dėl anksčiau minimo patarimo
į Teisėjų tarybą ir šitaip inicijuoti teisėjo
atleidimo iš pareigų procedūrą, kai faktiškai
teisėjo poelgio vertinimo, jo padaryto
drausmės nusižengimo kvalifikavimo
pareiga tenka Teisėjų tarybai. Kaip rodo
gyvenimas, tokia teisėjo padaryto drausminio
nusižengimo kvalifikavimo galimybė Teisėjų
tarybos nutarime yra gana ribota, nes jame
sudėtinga aptarti ir įvertinti visas drausminei
atsakomybei taikyti reikšmingas aplinkybes.
Todėl teisėjui iškeltos drausmės bylos
svarstymas Teisėjų garbės teisme visiems
tokio proceso dalyviams įneštų daugiau
aiškumo ir konkretumo, nes šiame drausmės
bylos nagrinėjimo procese suteikiama
galimybė pasisakyti visoms suinteresuotoms
bylos šalims, taip pat numatyta teisė teikti
papildomus įrodymus. Priimamam Teisėjų
garbės teismo sprendimui taikomi aukšti
reikalavimai jo turinio ir motyvavimo prasme,
detaliai aptariamos padaryto nusižengimo
ar jo nebuvimo aplinkybės, pateikiamas
motyvuotas teisinis situacijos vertinimas. Be
to, Teisėjų garbės teismo sprendimą galima
skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, taigi
sudaroma galimybė išsklaidyti bet kokias
galimas abejones dėl priimto sprendimo
teisėtumo ir pagrįstumo.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Linkiu, kad Teisėjų taryba būtų ne tik inertiškai
besisukantis ir savo funkcijas atliekantis, bet ir
tapatybę kuriantis bei atviras mechanizmas.
Daugiau bendravimo tarp Teisėjų tarybos ir
teisėjų bendruomenės bei šios bendruomenės
viduje. Daugiau solidarumo ir vienas kito
palaikymo. Būtų idealu, kad visa mūsų teismų
sistema taptų laidi idėjoms, čia atsirastų vietos
kūrybai, o sparčiai besikeičiančiame pasaulyje
padiktuotos neišvengiamos reformos būtų
išmintingos ir efektyviai veiktų ilgus metus.
Pritariu išmintingiesiems, kurie kūrybos
procese nepripažįsta dirbtinumo. Dar linkiu,
kad vartai į teismų bendruomenę visada būtų
pilni besiveržiančiųjų, o ypač teisėjų padėjėjų
segmente. Manau, kad tas optimizmas turi
tvirtą pagrindą, teismų bendruomenės
spartaus modernėjimo ir atvirumo visuomenei
faktai abejonių nekelia.
Kalbino Gintarė Daugėlaitė

Artūras Ridikas: „Noriu tikėti, kad teisėjo darbas bus
deramai vertinamas ir gerbiamas visuomenėje“
Teisėjų tarybos nariu esate išrinktas
antrai kadencijai. Kokių esminių pokyčių
tikitės iš naujosios Teisėjų tarybos?
Tenka pripažinti, kad jaučiuosi taip, lyg
būčiau išrinktas pirmą kartą. Iš dalies
tikriausiai dėl to, kad mano kandidatūrą
pasiūlė bei rinko kito teismo teisėjai –
dabartiniai kolegos, kurie mane nuoširdžiai
nustebino gausiais balsais ir parodytu
pasitikėjimu. Iš dalies – dėl iš esmės
atsinaujinusios Teisėjų tarybos sudėties ir
gerokai sumažėjusio narių skaičiaus.
Jau nuo 2013 m. kaip teismo vadovui
tekdavo dalyvauti Teisėjų tarybos
posėdžiuose, todėl man žinoma paskutinių
dviejų Teisėjų tarybos kadencijų veikla ir
nuveikti darbai. Akivaizdu, kad kiekvienai
Tarybai savitas laikmetis ir iššūkiai padiktavo
skirtingas užduotis ir veiklos kryptis. Vis
dėlto nekilo jokių asmeninių abejonių, jog
buvo stengiamasi daryti tai, kas duotų kuo
geriausius rezultatus.
Visiems žinoma, kad teisminė valdžia
yra savarankiška ir nepriklausoma, bet
nereikėtų pamiršti, jog ji nėra atskirta nuo
kitų valstybės valdžių. Labiausiai liūdino
tai, kad bendrai teisminė valdžia (ne tik
Teisėjų tarybos vaidmuo) kitų valdžių dažnai
nebuvo vertinama kaip lygiavertė partnerė,
su ja nesielgiama taip, kaip derėtų elgtis
civilizuotoje demokratinėje visuomenėje.
Norėtųsi tikėtis, kad naujajai Tarybai pavyks
pasiekti, jog labai nelengvas ir ypatingos
atsakomybės reikalaujantis teisėjo darbas
būtų deramai vertinamas ir gerbiamas
visuomenėje, o teisminė valdžia tarp kitų
valdžių užimtų jos statusą ir atliekamų
funkcijų svarbą atitinkančią vietą.
Iš naujosios Teisėjų tarybos tikiuosi, kad bus
pasiekta esminių proveržių nustatant darbo
krūvį ir tolygiai jį paskirstant tarp atitinkamų
grandžių teismų ir teisėjų. Praktika rodo, kad
neseniai įvykusi teismų reforma neišsprendė
visų darbo krūvio netolygumo problemų
apylinkių teismuose. Kai kuriuose teismų
rūmuose iš esmės mažėjant darbo krūviui
buvo priimti sprendimai ir vykdomos
iniciatyvos dėl šių rūmų naikinimo. Negalima
paneigti, kad ir ateityje nekils būtinybė
imtis tokių pat ar panašių iniciatyvų. Todėl
būtina sukurti aiškią teismų sistemos viziją,
kurios pagrindu būtų galima priimti tarpinius
sprendimus, siekiant galutinio ir aiškaus
rezultato.
Pirmosios kadencijos metu neabejotinai
buvo priimta daug svarbių teisės aktų.
Ar galėtumėte išskirti, Jūsų manymu,
keletą reikšmingesnių sprendimų? Ar
numatote jau pradėtų darbų tęstinumą

ir kokie artimiausi planai dėl naujų teisės
aktų projektų?
Iš tikro praėjusios kadencijos taryba
per ketverius metus priėmė labai daug
svarbių teisės aktų ir visi jie vienaip ar
kitaip reikšmingi. Pirmiausia išskirčiau visą
sprendimų grupę – sprendimus, susijusius
su teismų reorganizavimu, kai vietoj 49
apylinkių teismų liko 12, vietoj 5 apygardų
administracinių teismų teliko tik du. Čia, kaip
ir daugeliu kitų atvejų, didžiulį darbą atliko
Teisėjų tarybos pagalbininkas – Nacionalinė
teismų administracija, kurios darbuotojų
atsidavimas ir profesionalumas gerokai
prisidėjo prie to, kad ši reforma vyktų
sklandžiai.
Mano nuomone, paminėtinas Teisėjų
tarybos sprendimas nepatarti Lietuvos
Respublikos Prezidentui atleisti iš pareigų
teisėją, kuris vairavo automobilį neblaivus.
Šis sprendimas, galintis sukurti precedentą,
sukėlė gana karštas diskusijas teisininkų
bendruomenėje dėl Teisėjų tarybos
kompetencijų ribų bei apimties. Tikėtina,
kad tos diskusijos nesibaigė ir dar kils ne
kartą, tačiau, mano subjektyvia nuomone,
atsižvelgiant į teisėjo statusą, jam keliamus
reikalavimus ir suteikiamas garantijas, būtų
teisinga, jei sprendimas atleisti teisėją tokiais
(ar panašiais) atvejais būtų priimamas tik
išnagrinėjus drausmės bylą Teisėjų garbės
teisme. Nagrinėjant drausmės bylą Teisėjų
garbės teisme yra aiškios procedūros,
sprendimas priimamas ne vienasmeniškai, o
dalyvaujant ne mažiau kaip šešiems nariams.
Tai sumažina klaidos tikimybę.
Esu įsitikinęs, kad paminėtas Tarybos
sprendimas yra ir bus pagrindas diskutuoti
labai svarbiais teismams ir teisėjams
klausimais, o ateityje gal ir daryti tam tikrus
pakeitimus.
Na, ir dar, mano manymu, reikėtų paminėti
svarbų sprendimą naikinti dvejus teismų
rūmus. Tolesnė eiga sustojusi, nes
nepriimti politiniai sprendimai, tačiau vėlgi
diskusijos ir sprendimai parodė, kad teismų
reorganizavimas nebaigtas. Jis vyks toliau, tik
kol nėra aiškios vizijos, nežinia, kuria kryptimi
judėsime.
Turite ne tik teisėjo, bet ir
administracijos vadovo darbo įvairių
instancijų teismuose patirties. Kokius
teismų darbo organizavimo pakeitimus
reikėtų inicijuoti?
Nesijaučiu toks patyręs administravimo
srityje, kad ta patirtimi galėčiau dalytis
su kitais. Tikriausiai man labai sekėsi, nes
visą laiką nepriklausomai nuo to, ar buvau

Teisėju dirba nuo 2005 m.
Nuo 2017 m. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjas.
Teisėjų taryboje antra kadencija (2016–
2020 ir nuo 2020).
Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo
komiteto koordinatorius, Biudžeto ir
investicijų komiteto narys.
Kredo: „Man sėkmė – tai gyventi pagal
savo tiesą ir sutarti su pačiu savimi.“
(R. Sharmos žodžiai)

vadovas, ar paprastas teisėjas, dirbau
puikiuose kolektyvuose. Dirbdamas
administratoriumi susidurdavau tik su
vienintele problema – nepakankamu
finansavimu.
Esu demokratijos šalininkas ta prasme,
kad teismų vidinio administravimo srityje
turi būti minimalus reguliavimas. Teismų
(teisėjų) veikla vykdant teisingumą labai
aiškiai sureguliuota proceso normomis, bylų
skirstymas daugiau ar mažiau aiškus. Visa
kita – žmogiškieji veiksniai, kurie taisyklėms
nepavaldūs. Yra toks pasakymas: jei tu gerbsi
kitus, tai ir kiti gerbs tave. Manyčiau, kad jis
teisingas.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Sau – kantrybės, Teisėjų tarybai – ryžto
ir orumo. Visai teismų bendruomenei –
vienybės, pagarbos vieni kitiems ir artimųjų
palaikymo.
Kalbino Rimantė Kraulišė
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Kristina Serdiukienė: „Teismai turi būti atviri ne tik plačiajai
visuomenei, bet ir savo viduje“
nenustatyta, koks turi būti optimalus
apylinkės teismo teisėjo darbo krūvis, kurį
viršijus jau būtų galima kalbėti, kad teisėjas
dirba virš savo fizinių ir psichologinių
galimybių ribos ir jam reikia skirti pagalbą
– paskirti pagalbininką ar administraciniu
sprendimu mažinti darbo krūvį, t. y. skirti
mažiau naujų bylų. Manau, kad tai esminės
sritys ir šios problemos bei kylantys
klausimai turi būti sprendžiami itin išsamiai
ir dėmesingai, nes priimti sprendimai
tiesiogiai palies kiekvieną teisėją. Minėtos
teismų veiklos problemos turi būti
pirmiausia sprendžiamos.
Šios Tarybos kadencijos metu eisite
pareigas trijuose komitetuose. Ar
jau turite konkrečių siūlymų, kuriuos
planuojate nagrinėti kartu su komitetų
nariais ir įgyvendinti per ateinančius
ketverius metus?

Teisėja dirba nuo 2011 m.
Nuo 2015 m. Klaipėdos apylinkės teismo
Klaipėdos miesto rūmų teisėja.
Apylinkių teismų teisėjų sąjungos
pirmininkė.
Teisėjų tarybos narė nuo 2020 m.
Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo,
Teismų administravimo, Informacinių
technologijų komitetų narė.

Jus kandidate į naują Teisėjų tarybą
iškėlė kolegos iš Klaipėdos apylinkės
teismo, taip pat rėmė Apylinkių teismų
teisėjų sąjunga, kuriai nuo šių metų
pradžios vadovaujate. Jums išreikštas
šios grandies teisėjų pasitikėjimas. Kaip
planuojate Teisėjų taryboje atstovauti
jų interesams? Kokias prioritetines
apylinkių teismų teisėjų veiklos
problemas siūlysite Tarybai spręsti
pirmiausia?
Noriu nuoširdžiai padėkoti apylinkių teismų
teisėjams už itin stiprų mano kandidatūros
palaikymą. Toks didelis teisėjų išreikštas
pasitikėjimas man be galo svarbus, tai
įpareigoja dirbti Teisėjų taryboje taip, kad
pateisinčiau jų lūkesčius. Apylinkių teismai
turi darbo krūvių, apmokėjimo, nuolatinio
teismo darbuotojų (teisėjų padėjėjų,
teismo posėdžių sekretorių) trūkumo
dėl nuolatinės jų kaitos, nepatrauklaus
atlyginimo ir didelio darbo krūvio
spręstinų klausimų. Taip pat opi ir greitai
nevykstančių atrankų į laisvą teisėjo vietą
problema, nes, nesant paskirto teisėjo,
kiti teisėjai dirba didesniu krūviu. Iki šiol
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Pasirinkau dirbti trijuose komitetuose,
kuriuose mano darbas būtų naudingiausias
atstovaujant apylinkių teismų teisėjams. Tai
Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo,
Teismų administravimo ir Informacinių
technologijų komitetai. Savo darbą šiuose
komitetuose ir konkrečius siūlymus sieju su
minėtų svarbiausių apylinkių teismų teisėjų
veiklos klausimų sprendimu. Manau, kad
mano sukaupta beveik 20 metų bendra
darbo teismų sistemoje patirtis leidžia gerai
suprasti apylinkės teismo teisėjo bei teismo
darbo kasdienybę. Tai pasitarnaus dirbant
šiuose komitetuose.
Prisistatydama
rinkimuose pažymėjote,
kad teisėjai
turi būti
informuojami
apie Teisėjų
taryboje
svarstytus

klausimus bei priimtus sprendimus.
Kaip šį sumanymą planuojate
įgyvendinti?
Manau, kad teisėjų informavimas apie
Teisėjų tarybos posėdyje svarstytus
klausimus bei dėl jų priimtus sprendimus
yra tikrai reikalingas ir būtinas dalykas.
Teismai turi būti atviri ne tik plačiajai
visuomenei, bet ir savo viduje, todėl tarp
teismų ir Teisėjų tarybos turi būti gera
vidinė komunikacija. Apylinkės teismo
teisėjas turi būti informuojamas apie
Teisėjų tarybos darbą. Būdama Teisėjų
tarybos nare, teikiu apylinkės teismų
teisėjams informaciją apie vykusius Teisėjų
tarybos posėdžius, juose svarstytus
klausimus bei priimtus sprendimus.
Ankstesnė Teisėjų taryba, baigdama savo
darbą, priėmė nutarimą dėl viešos Teisėjų
tarybos posėdžių transliacijos nuo 2021 m.
Visiškai pritariu šiam sprendimui.
Ko palinkėtumėte Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Teisėjams ir teismų sistemos darbuotojams
linkiu stiprybės, išmintingų sprendimų,
geros sveikatos. Taip pat noriu visiems
palinkėti ramių ir jaukių artėjančių švenčių.
Kalbino Gintarė Daugėlaitė

Dr. Egidija Tamošiūnienė: „Nenutolkime nuo teisingumo
idėjos esmės“
Teisėjų taryboje esate išrinkta
pirmininko pavaduotoja, taip pat
dirbsite net trijuose komitetuose:
Tarptautinių ryšių ir mokymų,
Informacinių technologijų bei Teisės
aktų projektų rengimo ir vertinimo.
Visos sritys labai svarbios ir, matyt, jau
turite idėjų, kaip jas reikėtų tobulinti…
Mėgstu veikti matydama aiškų tikslą ir
siekiamą rezultatą. Kiekviena mintis turėtų
būti lydima veiksmo. Nors mokslinių interesų
sferoje aš procesualistė, bet veikla Teisėjų
taryboje ne mėgavimasis procesu, o realūs
darbai – matomi ir jaučiami kiekvienam
teisėjui. Įsižiūrėkite į prisiekiančius
teisėjus: tarsi ir jaudinasi, bet tuo pat metu
spinduliuoja tvirtybę ir pasiryžimą. Tokią
tvirtybę, nuolat papildomą patirtimi, ir
išmintį teisėjas turi išlaikyti visą gyvenimą.
Mūsų reikalas prisidėti prie orumo ir
saugumo atmosferos teismuose.
Tarybos komitetų veikla turėtų būti
kryptinga. Teisėjų mokymų sistema turi
atitikti jų poreikius ir būti pritaikyta veiklos
specifikai, norisi matyti aiškų teisėjo
mokymų ir jo nuolatinės veiklos vertinimo
bei atrankos santykį. Vertinimas – ne tik
praeities veiklos revizija, bet ir postūmis
teisėjo ateičiai, kur ir kaip tobulėti. Tai turi
prisidėti ir prie geriausių teisėjų, siekiančių
karjeros, atrankos. Dabartinės grėsmės
parodė technologijų svarbą, bet, sąžiningai
kalbant, netikiu, kad teisėjus pakeis dirbtinis
intelektas. Technologijos – svarbi pagalbinė
priemonė, bet ji turi padėti teisėjui nagrinėti
bylas, o ne tapti kliūtimi tai daryti. Neturime
taikstytis su situacija, kai elektroninės bylos
„atvertimo“ procesas trunka ilgiau, nei bylos
nagrinėjimas. Teisės aktų projektų rengimas
ir vertinimas – galimybė prisidėti prie gerų
idėjų įgyvendinimo ir kartu užkirsti kelią
bandymams iškelti formą aukščiau turinio
(teisingumo esmės).
Esate minėjusi, kad Teisėjų tarybos
darbas turėtų būti grąžinamas prie
teisingumo idėjos esmės, o teisėjo
prioritetas turi būti teisingumas
konkrečioje byloje. Atkreipėte dėmesį,
kad svarbu ne kiekybiniai, o kokybiniai
kriterijai. Kaip tai pasiekti?
Turime peržengti savo siauro suvokimo ribas,
ypač teismų administravimo srityje (ši sritis,
mano nuomone, vis dar inertiškai grindžiama
skaičiais, terminais ir neišnaudojama kaip
pagalba teisėjui). Teisėjo veikla nėra ir negali
būti reguliuojama įsakymais, potvarkiais ar
tvarkų aprašais. Bet iki tokio suvokimo lygio
reikia kilti ir teisėjams, kartais dėl patogaus
būvio vis dar pasigendantiems „hierarchinių“
nurodymų. Jei atkreipėte dėmesį, kalbėdama

apie teisminį bylų nagrinėjimą (teisėjo
veiklą) vengiu žodžio darbas. Jei ši sąvoka
įsigali ir teisėjo galvoje, lauk bėdos – tada
kyla poreikis viską sureguliuoti, suskaičiuoti,
ir patys to nenorėdami paskęstame
kiekybinių kriterijų liūne. Teismų vadovų
reikalas – pasirūpinti, kad teisėjų darbo
krūviai esmingai nesiskirtų, užtikrinti sąlygas
bylas išnagrinėti per protingą terminą,
o teisėjų pareiga – tinkamai vykdyti
teisingumą. Žodis tinkamai čia apima ir
procesą be nepateisinamo delsimo.
Kompromisų ir susitarimų atmosfera.
Taip įvardijote aukštą darbo kultūrą
teisme, kuriame dirbate. Ar gerąją
patirtį ketinate perkelti ir į Teisėjų
tarybą, o gal turite receptą, kaip to
pasiekti ir visai teismų sistemai?
Kalbėkime argumentų kalba, įsiklausykime
ir girdėkime vieni kitus. Jų pagrindu
svarstykime ir priimkime sprendimus. Galime
pasitelkti ir proceso valdymo įgūdžius, tai
padės mums atskleisti visus problemos
aspektus, rasti sprendimus, juk nė viena byla
nelieka teisme neišnagrinėta...
Teismuose dirba nemažai akademikų,
dėstytojų. Koks mokslo žmonių indėlis
į teismų sistemą ir kaip vertinamas
teisėjų dalijimasis žiniomis ir patirtimi su
būsimais teisininkais ir tais, kurie kelia
darbinę kvalifikaciją?
Mokslo atstovų įtraukimas į teisėjų gretas
užkerta kelią sistemos rutinai, įneša naujų
vėjų. Mokslininkų žvilgsnis nėra atitrūkęs nuo
realybės, kaip kam nors atrodo, bet vis dėlto
jis kitoks – platesnis, kartais toliau siekiantis,
dažnai susijęs su ilgu „už“ ir „prieš“ svėrimo
keliu. Gal kam ir atrodo trūkumas, bet man
didžiausias privalumas – teismo „papročių“
nežinojimas ir jų nesilaikymas.
Teisės mokslas tuo ir ypatingas, kad
daugelyje jo sričių juntama teorijos ir
praktikos vienovė, neatsitiktinai ir teisėjai
savo praktinėmis įžvalgomis dalijasi su
studentais ar kolegomis. Tai abipusė nauda,
bet kartu ir sunki našta. Visiems teisėjams
rekomenduočiau nors kartą tai išbandyti
ir nebūtinai mokymų forma. Tai gali būti ir
vieša diskusija, ir pranešimas konferencijoje,
ir profesinės nuomonės pareiškimas aktualia
tema ar pan. Suprasite, kad būti teisėju
teismo salėje ir būti lektoriumi teisėjams –
didelis skirtumas ir ne ką menkesnis iššūkis.
Jums suteiktas socialinių mokslų (teisės
krypties) daktaro laipsnis, esate
Privatinės teisės katedros partnerystės
profesorė Vilniaus universiteto Teisės
fakultete, daugelio mokslinių knygų

Nuo 2013 m. Lietuvos apeliacinio
teismo teisėja (2014–2019 Civilinių bylų
skyriaus pirmininkė).
2014–2017 m. Pretendentų į teisėjus
egzamino komisijos pirmininkė.
2016–2020 m. Nuolatinės teisėjų veiklos
vertinimo komisijos pirmininkė.
Teisėjų tarybos narė nuo 2020 m.
Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja.
Informacinių technologijų, Mokymų ir
tarptautinių ryšių, Teisės aktų projektų
rengimo ir vertinimo komitetų narė.

ir straipsnių autorė ir bendraautorė.
Kaip ketinate suderinti akademinę
veiklą, teisėjo darbą ir šias gausias
naujas pareigas Teisėjų taryboje? Iš kur
semiatės energijos ir kaip randate laiko?
Akademinė veikla natūraliai sumažėjo ir
dėl teisėjo pareigų, bet tikrai nenuėjo
į antrą planą, nes tai – turbūt tikrasis
energijos šaltinis ir atgaiva. Kasmet kažko
išmokstu iš savo studentų, kartu tobulinu
savo gebėjimus. Išgirsti naują klausimą ir
staiga susvyruoji dėl ankstesnio problemos
suvokimo, atrodytų, jau žinomo sprendimo,
taigi vėl ieškai naujų argumentų nuomonei
pagrįsti... Tai nuolatinė proto mankšta.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei 2021 metais?
Vidinės laisvės ir to tikrojo nepriklausomumo
jausmo, pirmiausia glūdinčio kiekvieno mūsų
širdyje, teisingumo gelmės, pripildytos
išminties, proto ir padorumo. Tai mūsų
stiprybė. Neįveikiama stiprybė.
Kalbino Vilma Budėnienė
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Algimantas Valantinas: „Būkime nepriklausomi, priimkime
sprendimus patys, nebijokime atsakomybės“
Nuveikta daug reikšmingų darbų:
įgyvendinome teismų išteklių valdymo
modelį, jaučiame esminius Teismų įstatymo
pakeitimais sukurtus teisėjų darbo sąlygų
ir socialinių garantijų, atrankų, veiklos
vertinimo, savivaldos formavimo pokyčius.
Plėtotas savanorių tinklas, realiai teikiama
teismų psichologų pagalba apylinkių
teismuose, daug pastangų įdėta viešinant
teismų veiklą. Kasdienybe tapo ir skelbiamo
teismo sprendimo filmavimas, ir teisėjo
komentaras po tokio paskelbimo. Atnaujinti
Administravimo teismuose nuostatai, teisėjų
etiką ir drausmę reglamentuojantys teisės
aktai, Teisėjų etikos kodekso praktinis
vadovas, Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos
aprašas ir kt. Visko turbūt neįmanoma
išvardyti, pastangos ir geri ketinimai buvo
dideli.
Su kokiais iššūkiais susidūrėte? Ką
naujajai Teisėjų tarybai reiks tęsti?
Teisėju dirba nuo 1994 m. (išskyrus
laiką, kai ėjo kitas pareigas)
Nuo 2016 m. Lietuvos apeliacinio teismo
teisėjas, šio teismo pirmininkas.
Teisėjų taryboje jau trečia kadencija
(2002–2005, 2016–2020 (pavaduotojas,
pirmininkas) ir nuo 2020).
Mėgstamas posakis: „Neskubėk teisti,
skubėk suprasti.“ (Seneka)

Taryba Jums vadovaujant, kokius
reikšmingus darbus išskirtumėte? Ką
svarbaus pavyko padaryti per praėjusią
kadenciją?
Teisėjų tarybos darbo tempą ir specifiką
galima iliustruoti skaičiais (posėdžių ir
nutarimų), bet galima ir ne skaičiuoti,
o pajusti – ar darėme ir stengėmės, ar
pasisekė, ar sėkmė vis dėlto kai kur aplenkė,
ar liko nebaigtų darbų. Buvo visko: smagių
pritarimų pradedantiesiems teisėjams ar
siekiantiems teisėjų karjeros, sunkių, bet
principingų sprendimų atsisveikinti su
kolegomis, pamynusiais esmines teisėjo
vertybes ir pašaukimą. Tokių sprendimų
žymės lieka ne tik Teisėjų tarybos narių
širdyse, bet ir nuvilnija per visą teismų
bendruomenę, kuriai ir tenka sunki našta
atpirkti kažkieno kaltę kasdieniais darbais,
vis įrodinėjant, kad esame verti pasitikėjimo.

Vis dar diskutuojame apie teisėjų darbo
krūvius, jie įvardijami kaip svarbiausi ir
reikšmingiausi, keliantys nesutarimų ir
įtampų. Būtina tęsti teisėjų darbo krūvio
skaičiavimo ir bylų skirstymo taisyklių
atnaujinimą, skubiai spręsti klausimus dėl
laisvų teisėjų vietų, nuolatinės stebėsenos ir
greitos reakcijos reikalauja tiek mokymų, tiek
teisėjų vertinimo, tiek atrankos klausimai.
Informacinių technologijų svarbą ir naudą
suvokėme ir kartu savo „biednumą“
pamatėme COVID-19 plitimo sąlygomis.
Turime turėti galimybes dirbti bet kokiomis
gyvenimo aplinkybėmis. Tam reikia
lankstesnės įstatymų bazės, materialiųjų
išteklių. LITEKO sistema – pagrindinis teisėjo
darbo įrankis – lėta ir neturinti visų reikiamų
funkcionalumų, jau tampa sunku suvaldyti
bylų ir informacijos srautus. Taigi būtina
užtikrinti tiek veikiančios sistemos palaikymą
ir tobulinimą, tiek naujos sistemos –
LITEKO 2 paleidimą laiku.
Manau, kad naujoji Taryba turėtų aktyviai
dirbti tolesnio teismų reorganizavimo
klausimais. Tai raktas, padėsiantis išspręsti
ir žmogiškųjų išteklių, ir tolygaus krūvių
paskirstymo problemas.
Esate Teismų administravimo komiteto
koordinatorius. Kokie darbai šio
komiteto laukia artimiausiu metu?
Daug nuveikta teismų administravimo
srityje, bet iki šiol neradome optimalaus

administravimo modelio, neišsiugdėme
pakankamai potencialių teismų vadovų,
geriausiai suvokiančių visos teismų sistemos
misiją, gebančių telkti ir vienyti, o ne
skaldyti.
Didelį dėmesį reikia skirti išteklių valdymui.
Vis dėlto norint valdyti reikia turėti.
Teismai neturi būti prašytojai, valstybė
turi jausti pareigą deramai finansuoti
teisingumo vykdymo sistemą, turėtų būti
aiškios metodikos ir sistemos finansavimo
prognozės keleriems metams į priekį. Taigi
tęsime pradėtus ir aukščiau išvardytus
darbus.
Kas žmogiškai rūpi?
Rūpi teisėjo saugumas, jo apsauga ne tik
nuo išorinių, bet ir nuo kitų grėsmių. Ar
teisėjas su savo problemomis nėra paliktas
vienas? Ar jis teisme ir gyvenime jaučiasi
psichologiškai saugus? Ne.
Rūpi ir nekonkurencingi atlyginimai, ir tai,
kaip jaučiasi darbuotojas teisme, ir laisvi
etatai, ir darbo krūviai, bet tik tiek, kiek jie
gali padėti mums patiems pasijusti oriai ir
saugiai, atlikti tai, ką darome geriausiai .
Teisėjų bendruomenėje plačiai aptariamas
ir teisėjo nepriklausomumo bei teismo
pirmininko vaidmens, jo įtakos teisme
vykstantiems procesams santykis. Iš esmės
matyti tik bandymai perstumti atsakomybės
ribas (vis dar eskaluojamos kalbos apie
perdėtą teismo pirmininko vaidmenį, nors
realybė jau kita). Naudojuosi proga ir raginu
teisėjus: norėkime būti nepriklausomi ir
tokie būkime, priimkime sprendimus patys,
nebijokime atsakomybės.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Išmintingos žodžių ir veiksmų dermės.
Rinkimės gilesnio mąstymo, idėjų ir
atsakomybės kelią. Teismuose puoselėkime
pasitikėjimo ir tarpusavio palaikymo
atmosferą. Pažinkime vieni kitus.
Neskubėkime teisti, skubėkime suprasti.
Ieškokime darnos tarp darbo ir pomėgių,
šeimos, draugų. Pritariu minčiai: kad ir kaip
mylėtume darbą, neleiskime jam iš mūsų
atimti gyvenimo. Gebėkime džiaugtis visomis
jo duotybėmis.
Kalbino Vilma Budėnienė

72 Teisėjų tarybos posėdžiai, atsakyta į 723 asmenų ir institucijų
paklausimus, priimti 648 nutarimai, iš jų – 433 nutarimai teisėjų karjeros klausimais.

Per ketverius metus įvyko
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Irena Vapsvienė: „Ir toliau stengsiuosi, kad apylinkių teismų
teisėjų balsas būtų girdimas, o problemos – ne tik žinomos,
bet ir sprendžiamos“
Tai jau antroji Teisėjų tarybos kadencija
Jums. Esate paskirta dirbti Biudžeto ir
investicijų bei Teismų administravimo
komitetuose. Kokias esmines apylinkių
teismų problemas ketinate spręsti
eidama šias pareigas?
2016 m. savo atstovu į Teisėjų tarybą mane
iškėlė Panevėžio apygardos teismo veiklos
teritorijoje veikiančių teismų teisėjai, o
2020 m. manimi pasitikėjo ir įgaliojo jiems
atstovauti įvairių apylinkės teismų teisėjai.
Toks kolegų palaikymas išsklaidė mano
abejones dėl dalyvavimo rinkimuose,
parodė, kad mano veikla Teisėjų taryboje
vertinama teigiamai, ir paskatino mane
nesustoti.
Būti Teisėjų tarybos nare nėra savitikslis
dalykas. Tai ne tik didelė garbė, bet
ir didžiulė atsakomybė bei darbas,
reikalaujantis daug laiko, žinių, įgūdžių ir,
deja, ne visuomet garantuojantis, jog bus
pasiektas užsibrėžtas tikslas.
Ne visi esminiai klausimai buvusioje
Teisėjų tarybos kadencijoje buvo išspręsti,
tačiau tikrai „pajudinti“. Pusiaukelėje yra
dalis visai teismų bendruomenei svarbių
projektų, kaip naujo Bylų sudėtingumo ir
teisėjų darbo krūvio vertinimo modelio
įgyvendinimas, esminiai Darbo krūvio
skaičiavimo teismuose tvarkos ir Bylų
paskirstymo teisėjams taisyklių aprašų
pakeitimai, teismų ir teismo rūmų darbo
krūvio suvienodinimo rekomendacijų
projektai, teisėjo komandos formavimo
(teisėjas + teismo posėdžio sekretorė +
teisėjo padėjėjas), LITEKO 2 funkcionalumo
tobulinimo ir daug kitų klausimų.
Tikiuosi, turima patirtimi ir žiniomis
prisidėti prie šių projektų įgyvendinimo,
nes nemėgstu neužbaigtų darbų.
Ar matote būtinybę tobulinti teisėjų
darbo krūvio paskirstymo modelį? Gal
turite viziją, kaip turėtų keistis esama
teisėjų specializacija?
Teisėjų taryba 2020 m. sausio 31 d.
posėdyje patvirtino apylinkių ir apygardų
teismų darbo krūvio netolygumo
problemos sprendimo planą, kuriame
numatytas ir darbo krūvio skaičiavimo
teismuose tvarkos aprašo keitimas.
Pasisakau už naujo Bylų sudėtingumo ir
teisėjų darbo krūvio vertinimo modelio
įgyvendinimą, iš esmės pakeičiant galiojantį
Bylų sudėtingumo vertinimo modelį ir
šiuo metu taikomą teismo / teisėjo darbo
krūvio skaičiavimo formulę bei, itin svarbu,

nustatant optimalų teisėjo / teismo darbo
krūvį, grįstą balų skaičiavimo sistema.
Nekyla abejonių, jog teisėjų specializacija
turi didelę reikšmę tiek bylų nagrinėjimo
kokybei, tiek operatyvumui. Šiuo metu 50
proc. (šešiuose iš dvylikos) apylinkės teismų
teisėjai specializuojasi tik centriniuose
teismo rūmuose, dviejuose apylinkių
teismuose teisėjų specializacijos nėra
nė vienuose rūmuose. Tai reiškia, jog
30 proc. apylinkių teismuose dirbančių
teisėjų nagrinėja visų kategorijų bylas.
Daugelis apylinkės teismų teisėjų norėtų
specializuotis, tačiau tiek teisėjų skaičius
teismo rūmuose (daugiau nei pusėje teismo
rūmų dirba 3–5 teisėjai), tiek apibrėžtos
teritorinio teismingumo taisyklės riboja šias
galimybes. Šiuo metu galimi du keliai – tai
teismo rūmų optimizavimas, stambinimas
(pvz., iki 12 teisėjų rūmuose) arba teisinio
reguliavimo pokyčiai, atsisakant teritorinio
teismingumo ir įtvirtinant centralizuotą
bylų paskirstymą visiems teismo, sudaryto
iš teismo rūmų, teisėjams. Manau, jog
antrasis būdas lemtų palankias sąlygas
ne tik teisėjams specializuotis, bet ir
darbo krūviui subalansuoti teismuose,
sudarytuose iš teismo rūmų.
Priimant pokyčių teismų sistemoje
sprendimus dalyvauja ir savo valią
išreiškia Lietuvos Respublikos Prezidentas,
Seimas, Vyriausybė ir Teisėjų taryba.
Nors net trijose Vyriausybės programose
buvo numatyti uždaviniai teismams
nebūdingas funkcijas perduoti kitoms
institucijoms (dėl teismo leidimų išdavimo,
santuokos nutraukimo bendru sutarimu,
dalies administracinių nusižengimų
bylų perdavimo nagrinėti ikiteisminėms
institucijoms), tačiau sprendimai iki
šiol nepriimti, kaip ir dėl papildomo
finansavimo skyrimo (darbo užmokesčiui,
patalpų remontui, papildomiems teisėjų
padėjėjų etatams ir kt.).
Labai norėtųsi, jog šie mūsų socialiniai
partneriai mus ne tik išgirstų, bet ir
aktyviau dalyvautų teismų sistemos
pokyčiuose. Juk neturėdami bendro siekio,
bendros vizijos bei priimdami nesuderintus
sprendimus negausime norimo rezultato, o
projektai ir liks tik popieriuje.

Teisėja dirba nuo 2004 m.
Nuo 2013 m. Utenos apylinkės teismo
Ignalinos rūmų teisėja; nuo 2018 m.
Utenos apylinkės teismo pirmininkė.
Teisėjų Tarybos narė jau antrą kadenciją
(2016–2020 ir nuo 2020).
Biudžeto ir investicijų bei Teismų
administravimo komitetų narė.

Teisėjų tarybai – DRĄSOS, RYŽTO ir
STIPRYBĖS tiek atstovaujant teismų
bendruomenei, tiek priimant sprendimus;
teismų bendruomenei – BENDRYSTĖS,
padedančios žvelgti pirmyn ir sutelkiančios
bendriems tikslams bei siekiams.
Na, o mums visiems – SVEIKATOS,
OPTIMIZMO ir POZITYVUMO, nepaisant
darbų gausos bei rutinos, dažnai aplinkinių
išsakomos nepelnytos kritikos ir patiriamų
neigiamų emocijų.
Kalbino Indrė Cvilikaitė

Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Gražiausių metų švenčių proga norėčiau
palinkėti: sau – prisiminti dar pernai
duotą pažadą ir rasti laiko jį įgyvendinti;
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Dr. Dalia Vasarienė: „Teisingumą žmogus turi gauti su
pagarba ir maksimaliu profesionalumu“
sistemos darbuotojai, įpareigoti pasirinktos
profesijos, turi nuolat mokytis, gilinti žinias
ir domėtis naujausiais moksliniais tyrimais.
Tokiais, be kita ko, įvardytina ir buvimas
bendros Europos Sąjungos teismų sistemos
dalimi, tarpvalstybinio bendradarbiavimo
būtinumas, šios sistemos narių tarpusavio
pasitikėjimo stiprinimas.

Tesėja dirba nuo 2012 m.
Nuo 2013 m. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo teisėja.
Teisėjų tarybos narė nuo 2020 m.
Mokymų ir tarptautinių ryšių komiteto
veiklos koordinatorė, Informacinių
technologijų komiteto narė.
Kredo: „Kas rytą pasirinko teisingą kelią,
tas vakare gali ramiai numirti.“

Jūsų nuomone, kokių mokymų šiuo
metu labiausiai trūksta teismų
sistemoje dirbantiems asmenims, kokias
kompetencijas jiems reikia stiprinti?
Teismų sistemos darbuotojų mokymasis
nėra savitikslis dalykas. Profesinių žinių
gilinimas ir bendrųjų gebėjimų ugdymas
turi tarnauti pagrindiniam mūsų sistemos
uždaviniui – teisingumo vykdymui. Teismų
sistemos nariai gilina savo žinias ir mokosi
naujų dalykų ir tam, kad patekęs į teismą
žmogus jaustų, jog jo problema išspręsta
teisingai, su juo buvo elgiamasi etiškai,
mandagiai ir pagarbiai.
Teismuose sunkiai ir atsakingai dirba
kompetentingi ir savo tobulėjimu
suinteresuoti žmonės. Tiek teisėjai, tiek
teisėjų padėjėjai, sekretoriai ir kiti teismų
sistemos darbuotojai yra ne tik aukštos
kvalifikacijos savo srities profesionalai, bet ir
orientuoti į savo profesinių žinių tobulinimą
asmenys. Teismų darbuotojai yra dalis
šiuolaikinės visuomenės, kurioje mokymasis
visą gyvenimą jau yra tapęs norma, o ne
išimtimi. Tai ypač aktualu dirbantiems
teisės taikymo srityje, kadangi, keičiantis
socialinėms ir ekonominėms aplinkybėms,
teisė ir jos aiškinimas negali į tai nereaguoti.
Yra ir kitų veiksnių, lemiančių, kad teismų
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Be teisės mokslo žinių ir kompetencijų,
būtina ugdyti darbuotojų bendruosius
gebėjimus, plėsti psichologijos žinias,
stiprinti komandinio darbo įgūdžius. Tai
vadinamosios minkštosios priemonės, kurios
ypač svarbios, kai kalbame apie teismo
darbo efektyvumą bei našumą, psichologinį
mikroklimatą teisėjo komandoje, sąlygas
kiekvienam žmogui maksimaliai atskleisti
savo gebėjimus ir pritaikyti žinias. Tai
tiesiogiai susiję su bet kurios profesijos
atstovo, kaip asmenybės, pasitenkinimu,
kurį teikia kokybiška savirealizacija. Išmokus
tą pasiekti, neabejotinai bus gaunami
maksimalūs rezultatai, patenkinami Lietuvos
gyventojų lūkesčiai, kuriuos jie reiškia
teismų sistemos ir joje dirbančių žmonių
atžvilgiu. Stiprinant šias kompetencijas itin
svarbios ne tik psichologų ar komunikacijos
specialistų žinios, bet ir seniau dirbančių
kolegų dalijimasis gerąja patirtimi –
patirtinis mokymasis.
Manau, kad teismų sistemos darbuotojams
būtina aktyviau stiprinti ir teisinių
užsienio (anglų ir prancūzų) kalbų žinias
bei gebėjimus jas taikyti, tai ne kartą yra
pripažinę ir Europos teisminio tinklo
nariai bei koordinatoriai iš kitų valstybių.
Ši kompetencija itin svarbi tarpvalstybinio
teisminio bendradarbiavimo srityje, kai
mūsų šalies teisėjams tenka dalyvauti
ekspertų susitikimuose, seminaruose,
konferencijose, vertinimuose, ar keičiantis
gerąja praktika su kitų valstybių narių teismų
darbuotojais.
Jau septynerius metus esate
atstovė Europos teisminiame tinkle
civilinėse ir komercinėse bylose. Ar
kaip Mokymų ir tarptautinių ryšių
komiteto koordinatorė įžvelgiate
bendradarbiavimo galimybių? Kokių?
Ne viena tokio pobūdžio organizacija
esminiais ir dominuojančiais tikslais
įvardija teisės viršenybės principo
laikymosi užtikrinimą, nuolatinį teisėjų
kvalifikacijos tobulinimo skatinimą,
tarpusavio pasitikėjimo stiprinimą.
Sklandus teisminis bendradarbiavimas gali
būti pasiektas organizuojant sisteminius
mokymus Europos Sąjungos teisės
temomis, skatinant teisėjų kvalifikacijos
tobulinimą, siekiant, kad tarpteisminio

bendradarbiavimo instrumentai būtų
matomi, prieinami ir naudojami. Lietuvos
teismai aktyviai bendradarbiauja, jiems
kokybiškai atstovaujama Europos teismų
tarybų, Europos teisminio mokymo, Europos
teisminiame ir Hagos teisėjų tarptautiniame
tinkluose, taip pat įvairiose Europos
Sąjungos darbo grupėse ir projektuose.
Lietuvos teismų bendradarbiavimas su
kitų šalių kolegomis šiuose kolegialiuose
dariniuose sąlygoja tai, kad yra sudarytos
galimybės efektyviai bendradarbiauti ir
greitai spręsti iškylančias problemas, o tai
savo ruožtu užtikrina procesinių sprendimų
kokybę.
Pastaruoju metu itin didelė reikšmė
teikiama nacionalinių tinklų kūrimui
ir bendradarbiavimo stiprinimui
administracinėse, baudžiamosiose,
civilinėse, šeimos, darbo bylose.
Skatinama organizuoti tokių tinklų dalyvių
bendrus seminarus, darbo grupes,
kuriose teisėjai dalytųsi gerąja praktika,
rinktų ir analizuotų duomenis apie tos
srities nacionalinės teisės problemas,
Europos Sąjungos instrumentų plėtrą ir
jų taikymo naujoves. Tokie nacionaliniai
teisminiai tinklai rinktų ir analizuotų kitų
valstybių patirtį, dalytųsi su kitų valstybių
tinklais praktikoje pasitaikančiomis
problemomis ir ieškotų konceptualių
jų sprendimo būdų, teiktų pasiūlymus
institucijoms ir viršnacionaliniams
tinklams apie praktikoje pasitaikančius
Europos Sąjungos instrumentų trūkumus
ir galimas jų tobulinimo perspektyvas.
Manau, kad Mokymų ir tarptautinių ryšių
komitetas galėtų inicijuoti tokio pobūdžio
tinklų kūrimąsi bei skatinti jų veiklą. Pati
asmeniškai tikiu tokių tinklų prasmingumu ir
perspektyva. Džiaugčiausi, jei po ketverių
metų Lietuvos teismų sistemoje veiktų tokie
tinklai.
Ko palinkėtumėte sau, Teisėjų tarybai ir
visai teismų bendruomenei?
Norėčiau palinkėti, kad kiekvieną dieną
pradėdami darbą prisimintume, jog
dirbame tam, kad dažniausiai ne savo noru
į teismą atėjęs žmogus teisingumą, kurį
vykdome tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek
priimamu sprendimu, gautų su pagarba ir
maksimaliu profesionalumu. Kita vertus,
linkiu tiesiog mylėti teisę, šalia esantį kolegą
ir save, visus šiuos komponentus vertinti
kaip lygiaverčius – nė vieno neaukštinant ir
nežeminant.
Kalbino Rimantė Kraulišė

TE I S I N G U M O V E I DA S

Konstitucinio Teismo teisėja
Janina Stripeikienė: „Rūpinkimės
savo kvalifikacija, nes ji suteikia
laisvės ir drąsos“
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Dovilė Skiauterienė, komunikacijos specialistė
„Principinga. Gerbianti ne tik įstatymo raidę, bet ir matanti jo gilią
prasmę. Išmintingais sprendimais, pagarba aukščiausioms vertybėms
niekada neleido suabejoti teismo nepriklausomumu ir sąžiningumu“,
– tokiais žodžiais tuometis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
Rimvydas Norkus išlydėjo teisėją Janiną Stripeikienę tęsti darbų
Konstituciniame Teisme. Jame ir kalbiname teisėją, sutikusią su žurnalo
TEISMAI.LT skaitytojais pasidalyti mintimis, patirtimi, požiūriu į darbą
ir gyvenimą. Šviesiu ir laikmetį lenkiančiu mąstymu.
Kadenciją baigianti Teisėjų taryba
apdovanojo Jus aukščiausiu 1-ojo
laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už
nuopelnus teismų sistemai“. Šiais
metais taip pat švenčiate gražų 40
metų teisėjos darbo jubiliejų. Kaip
per tą laiką keitėsi teismai? Ką
ryškaus pamenate?
Teismai neseniai šventė 100 metų jubiliejų
(vadinasi, vos ne pusę to laiko dirbu teisėja)
[šypsosi]. Per tą laiką jie padarė milžinišką
progresą – nuo sprendimų surašymo ranka
iki šiandien nagrinėjamų elektroninių bylų.
Žinoma, yra ir kita medalio pusė. Atsiradus
informacinėms technologijoms, pradėjus
nagrinėti elektronines bylas, daugiau
persikėlus į virtualiąją erdvę, nutolstama
nuo žmonių. Teismas atitolo nuo savo
klasikinės esmės – tai ginčų nagrinėjimo
vieta, kur žmonės išsako savo poziciją
gyvai. Šiandien daugėja alternatyviųjų
ginčų sprendimo būdų: tai ir kvaziteismai,
ir tam tikrų funkcijų perdavimas notarams,
neteisminė mediacija, kompiuterinės
programos, specialiai skirtos tam tikriems
ginčams spręsti be teisėjo. Pavyzdžiui, turto
padalijimo programa. Sakoma, kad ji tiksliau
ir skaidriau padalija turtą piliečiams negu
teisėjas. Teismai išliks tik tada, kai atsigręš
į savo prigimtį, į savo esmę, kam jie skirti,
– ginčams, kuriuose žmonės išsako savo
poziciją, teikia įrodymus ir tikisi teisingumo.

Per tris mėnesius
išnagrinėjau 162
baudžiamąsias bylas.
Buvau prie teismų reformos ir nacionalinės
teisės kitimo ištakų. Dirbau apylinkės
teisėja, tuomet mano pavardė buvo
Iždonaitė (beje, kai kas mano, kad tai visai
kita teisėja, stebisi, kur ji dingo). Pritariau
Sąjūdžio veiklai, dar 1989 m. padėjau
Sąjūdžio grupei rinkti parašus prieš
sovietinę konstituciją, pasakiau kalbą prieš
šią konstituciją Sąjūdžio mitinge ir tai buvo
vienas iš pačių svarbiausių įvykių mano
gyvenime. Dalyvavau atkuriant Teisininkų
draugiją ir steigiant jos Kauno skyrių
(1988 m.). 1989 m. draugija mane delegavo
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į renginius Belgijoje ir Nyderlanduose,
kur spaudos konferencijose kalbėjau apie
lietuvių tautos apsisprendimą. Visa tai
buvo labai svarbu, kai 1990 m. Atkuriamoji
taryba formavo pirmąjį nepriklausomos
Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Man teko
didelė garbė būti išrinktai į šį teismą teisėja.
Nagrinėjau ir baudžiamąsias, ir civilines
bylas, dabar – konstitucinės justicijos.
Ateityje toks universalumas bus
neįmanomas, nes teisė tampa sudėtingesnė.
Iki 1990 m. buvau baudžiamųjų bylų teisėja
apylinkės teisme, 1982 m. per tris mėnesius
išnagrinėjau 162 baudžiamąsias bylas, iš
kurių 60 nuosprendžių buvo apskųsta.
Tuo metu galiojo nepertraukiamo proceso
principas: neparašęs procesinio sprendimo
neišeini iš pasitarimų kambario. Beje,
procesiniai sprendimai buvo rašomi ranka.
Juos priimant dalyvaudavo ir tarėjai. Taigi
šiandien, kai girdžiu apie darbo krūvius
turint techniką, padėjėjų, nusišypsau.

Naujos sudėties
Aukščiausiasis Teismas
veikė degant Sausio
13-osios laužams.
Kuo teismams svarbūs pirmieji
Nepriklausomybės metai?
Teismų istorijoje turi būti pažymėta, kad
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvo
suformuotas dar iki Sausio 13-osios įvykių.
Ir kad teismai taip pat prisidėjo prie
Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje.
Gerai pamenu, kaip naujos sudėties
Aukščiausiasis Teismas veikė degant Sausio
13-osios laužams. Teisėjai aktyviai dalyvavo
to meto įvykiuose ir rodė mūsų visų laisvės
siekį.
Vėliau sprendėme, kokio teismo modelio
mums Lietuvoje reikia. Atstovaudama
Teisėjų asociacijai (buvau jos kūrimo
steigiamojoje grupėje), dalyvavau karštose
diskusijose su Teisingumo ministerija,
kitomis teisinėmis organizacijomis
– nagrinėjome, kokių teismų reikia Lietuvai.
Likau opozicijoje, bet ir šiandien manau,
kad dabartinė Lietuvos teismų sistema

yra per brangi. Trijų instancijų bendrosios
kompetencijos teismai (ir du skirtingi
apeliaciniai teismai) ir specializuoti teismai
yra ganėtinai sudėtingas mechanizmas,
brangus piliečiams ir valstybei. Palyginti
Estija pasirinko trijų instancijų teismų
sistemą be specializuotų teismų. Jau
1992 m. estai buvo priėmę įstatymus ir
dėl teismų sukūrimo, ir dėl teisėjų statuso.
Teisėjų statuso įstatymas yra vienas
pagrindinių teisėjų nepriklausomumo
garantų Estijoje, o mes dėl teisėjų statuso,
atlyginimų, pensijų diskutuojame iki šios
dienos.

Taryba juk yra visos
teisėjų bendruomenės
pasitikėjimas
ir vertinimas.
O kokia Teisėjų tarybos veikla?
Kiekviena Teisėjų taryba įnešdavo savo
indėlį ir spręsdavo to laiko uždavinius.
Šiandien Tarybai keliami visai kiti
reikalavimai.
Teisėjų taryba išmintingai elgiasi, kai
atkreipia dėmesį, jog reikia vertinti kasdienį
teisėjo darbą. Paskatinimai ir apdovanojimai
– tai atsigręžimas į kasdienį teisėjo darbą,
suteikia papildomo stimulo dirbti. Reikia
matyti ir dabar dirbančius teisėjus, o ne tik
tuos, kurie baigia kadenciją. Taryba juk yra
visos teisėjų bendruomenės pasitikėjimas
ir vertinimas, ji girdi teisėjų balsą ir yra jų
atstovė.
Lietuvos teisėjai pasirinko savivaldą,
tai buvo drąsus žingsnis toje teisinėje
kultūroje, kurioje mes gyvenome.
Tebeturime tą palikimą, kad teismai
visuomenės akyse yra represinis aparatas,
o ne draugiška, artima žmogui institucija.
Tokioje teisinėje kultūroje teisėjams spręsti
savo klausimus patiems, o ne patikėti
vykdomajai valdžiai, kaip anksčiau buvo –
Teisingumo ministerijai, yra drąsus žingsnis
ir, ko gero, šitą bandymą teismai išlaikė.
Naujajai Teisėjų tarybai norėčiau palinkėti
atkreipti dėmesį į patį svarbiausią dalyką
– teisėjų nepriklausomumą. Reikia jį
stiprinti. Jeigu teisėjai nebus apsaugoti ir
bijos, tai mes turėsime visai kitokio lygio
korupcijos apraiškas, kils pavojus, jog bus
įgyvendinami tam tikrų politinių grupių
interesai, ir kalba eina ne apie pinigus.
Todėl naujai išrinktai Teisėjų tarybai
tenka vėl atsigręžti į būtinumą stiprinti
teisėjų ir teismų nepriklausomumą – ir
finansinį, ir institucinį. Nereikia siaurinti
nepriklausomumo tik iki procesinio, nes
teisingumui vykdyti šito gali nepakakti.
Matome, kad tie reiškiniai yra ne tik mūsų
valstybėje, bet ir už jos ribų. Linkiu sėkmės,
ištvermės ir nepaprastos drąsos.

TE I S I N G U M O V E I DA S
Jeigu imtumėte teismų vairą į savo
rankas, nuo ko pradėtumėte?
Dešimtmetį dirbau apylinkės teismuose,
todėl suprantu vieną svarbiausių ir
nuolatinių problemų – pirmosios instancijos
teismuose nepaprastai didelis krūvis. Jis
buvo visais laikais. Turiu keletą pastebėjimų,
kaip būtų galima šitą krūvį mažinti arba jį
padaryti optimalesnį. Apylinkės teisėjui
tenka ne tik žodinis bylos nagrinėjimas,
bet neretai jis dar turi taikyti ir visiškai
naują įstatymą, nes mūsų įstatymų leidyba
audringa, nėra suformuotos praktikos.
Apylinkės teismo teisėjas pirmasis turi
išaiškinti teisę ir ją pritaikyti. Tai be
galo sudėtingi uždaviniai: įvykdyti visą
įrodinėjimo procesą, išaiškinti naują teisės
normą, ją pritaikyti ir priimti sprendimą.
Manyčiau, kad jiems galima padėti. Pirma,
tokiais atvejais jiems būtų galima suteikti
galimybę sustabdyti bylą ir kreiptis į
Aukščiausiąjį Teismą dėl naujos teisės
normos išaiškinimo. Aukščiausiasis Teismas
tuomet dalyvautų teisės kūrimo procese
dar kitomis formomis. Tai būtų vienas
laimėjimų. Antra, po tokio išaiškinimo
apylinkės teisėjas turėtų tam tikrą nuostatą,
kokia praktika turi būti formuojama
atsižvelgiant į naują normą. Toks kelias
būtų naudingas ir lengvesnis bylininkams,
nes jie galbūt jau nebesikreiptų toliau,
teikdami skundus aukštesnėms instancijoms.
Tai atpigintų procesą ir padarytų jį
aiškesnį. Tokių minčių jau būta, bet
jos neįgyvendintos. Kitas dalykas, kaip
pamažinti apylinkės teismų teisėjų darbo
krūvį, yra sprendimų surašymas. Manau, kad
apylinkės teisėjui svarbu tiksliai įvertinti
ir analizuoti įrodymus bei pritaikyti teisės
normą. O teisės plėtojimo klausimai ir teisės
praktikos analizes galima palikti apeliacinei
ir kasacinei instancijoms. Šitaip procesinis
dokumentas būtų glaustesnis, aiškesnis ir
paprastesnis. Kodėl teisės taikymo aktų
negalima taikyti tokiu pačiu principu, kaip
ir teisėkūroje? O teisėkūrai reikalavimai
suformuoti konstitucinėje doktrinoje –
teisės normos turi būti aiškios, glaustos ir
svarbiausia suprantamos. Lygiai tokie pat
turėtų būti ir taikymo aktai. Dabar apylinkės
teismo sprendimuose gausu Aukščiausiojo
Teismo praktikos analizės. Nesakau, kad
šito nereikia, bet nereikia tokio išplėsto
pristatymo, nes didėja darbo krūvis, laiko
kaštai. Tokie yra vidiniai ištekliai krūviui
optimizuoti ir manau, jog tai įmanoma
įvykdyti.

Mes privalome
savo pareigą vykdyti
nepriklausomai nuo to,
kokios yra aplinkybės.
Pastaraisiais metais teismų
bendruomenė patiria daug iššūkių:

ilgą laiką Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas dirba be nuolatinio
pirmininko, smarkiai krito
visuomenės pasitikėjimas teismais.
Kaip susitelkti, atgauti profesinę
ramybę ir visuomenės pasitikėjimą?
Teismų darbas mūsų valstybėje visada buvo
neramus. Galima prisiminti, kaip teismus
sudrebino 1994 m. faktas, kad likviduotas
tik neseniai suformuotas (1990 m.)
Aukščiausiasis Teismas. Ir visi teisėjai turėjo
ieškotis darbo. Vėliau Konstitucinis Teismas
pripažino tą likvidavimą prieštaraujančiu
Konstitucijai. Prisiminkime įvykius, kaip ilgą
laiką nebuvo galima atleisti Aukščiausiojo
Teismo ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkų
pasibaigus jų kadencijai. Taigi teismuose
tokių iššūkių buvo ne kartą.
Kokie tie sprendimai? Be abejonės,
nuolatinis darbas ir atsakomybė. Svarbiausia
taisyklė: mes privalome savo pareigą
vykdyti nepriklausomai nuo to, kokios
yra aplinkybės. O laikinumas pas mus yra
dažnas reiškinys. Taigi nieko nėra pastoviau
už laikinumą. Pagarba Aukščiausiajam
Teismui, kuris toliau vykdo savo funkcijas,
nagrinėja bylas ir šitaip rodo susitelkimą
kitų instancijų teismams, nepaisant visų
nesusipratimų ar teisinių klystkelių. Nieko
kito ir nesitikima, nes mes visi esame ne tik
teisėjai, bet ir savo valstybės piliečiai, mūsų
atsakomybė rūpintis savo šalimi.

negali būti ramus, turi nuolat susitelkti ir
pasitempti.

Kvalifikuoto teisėjo
argumentai aiškūs, visiems
suprantami.
Tai koks, Jūsų manymu, turi būti
šiandienos teisėjas?
Teisėjas turi nuolat kelti kvalifikaciją.
Kiekvienoje byloje gali iškilti tokių teisinių
klausimų, su kokiais jis niekada anksčiau
nebuvo susidūręs. Taip, mūsų darbas
nepaprastai įdomus, nes jame yra daug
netikėtumų. Sena taisyklė byloja, kad
kvalifikuoto teisėjo nepastums, – jis drąsiai
ir tinkamai priima sprendimus ir yra
įsitikinęs, jog savo darbą tinkamai atlieka.
Todėl visada sakau: rūpinkimės savo
kvalifikacija, nes ji suteikia laisvės ir drąsos.
Jeigu esi tikras, kad tik taip turi būti, tai
savo sprendimu įtikinsi ir kitus. Kur trūksta
teisinių argumentų, prasideda populizmas.
Kvalifikuoto teisėjo argumentai aiškūs,
visiems suprantami. Taip formuojamas
visuomenės pasitikėjimas

Jaunoji teisėjų karta. Ko ji galėtų
pasimokyti iš vyresnės kartos
teisėjų?

Susiduriame ir su korupcijos reiškiniais bei
visų pečius prislėgusia gėdos našta. Kodėl
visuomenėje vis atsiranda tų korupcijos
reiškinių? Tai labai sudėtingas klausimas.
Susitikime su Danijos teisės tyrimo instituto
specialistais išgirdau, jog turi pasikeisti dvi
kartos tam, kad institucijose, teisėje, žmonių
galvose ir požiūryje į daugelį dalykų įvyktų
esminiai pokyčiai. O kartais ir dviejų kartų
gali būti maža... Turėtų būti bendras
visuotinis visuomenės nepakantumas
tokiems dalykams visur ir visose gyvenimo
srityse, tada atsirastų kita kultūra, kita
aplinka, kurioje mes gyventume. Manau,
kad dabar to nepakantumo korupcijai
daug daugiau ir tokių reiškinių ateity,
tikiuosi, nebus. Teismuose jau kita teisėjų
karta, jie yra nepriklausomos Lietuvos
teisininkai, mokėsi kitomis sąlygomis,
studijavo pozityvią teisę. Tai ir yra tas kartų
pasikeitimas, apie kurį kalbėjo ekspertai iš
Danijos ir kitų valstybių.

Labai svarbu palaikyti profesinę bendrystę.
Tai bendravimas diskutuojant ir gilinant
savo teisines žinias. Vienas teisėjas daugiau
specializuojasi šeimos teisėje, kitas –
komercinėje teisėje, trečias geriau išmano
bankroto klausimus. Žinių dalijimasis – tai
profesinė bendrystė. Svarbu, kad jaunieji
teisėjai rastų laiko pabendrauti, burti
profesinę bendruomenę.

Iš klystkelio gali išvesti tik kruopštus,
kvalifikuotas, atsakingas darbas. Nematau
kito kelio, nes reikia įrodyti, kad tokie
reiškiniai išgyvendinti iš teisėjų korpuso. O
susitelkti mes tikrai mokame.

2020-aisiais privalėjome išmokti
dirbti kitaip, operatyviai reaguoti į
susiklosčiusią pandeminę situaciją.
Kaip manote, ar išlaikėme šį
egzaminą?

Kalbėdama apie profesinę ramybę, visada
šypsausi, nes juk mes patys pasirinkome
tokią neramią profesiją. Todėl ir tikėtis jos
nereikia. Ramybė mūsų profesijoje neturėtų
būti siekiamybė. Kiekviena byla kitokia, ir

Teisėjai turi labai vertinti ir gerbti savo
padėjėjus. Iš esmės jie yra būsimi teisėjai,
nes kitokio parengimo teisėjauti pas mus
nėra.
Palinkėjimas jaunai kartai – išminties
darbuose, susitelkimo ir pagarbos tiems,
kurie dirbo anksčiau. Galbūt kai kurie mano
kartos teisėjų darbai jiems atrodo keistini,
nepriimtini, bet viską padiktavo to meto
laikas, iššūkiai ir situacijos.

Teisėjai dar prieš prasidedant pandemijai
buvo rimtai pasirengę savo darbe taikyti
informacines technologijas. Tai suteikė
galimybę greitai orientuotis ir pradėti
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dirbti nuotoliniu būdu. Galbūt pritrūko
tam tikros technikos, pavyzdžiui, vaizdo
kamerų, bet tai nesutrukdė teisėjams tęsti
darbo. Ne veltui sakiau, kad pradėjome
dirbti rašydami ranka, o dabar formuojame
elektronines bylas. Džiaugiuosi šia
technologine raida ir tuo, kad buvome
pasiruošę šiems iššūkiams. Teisėjų
kvalifikacija rūpinosi Nacionalinė teismų
administracija, Teisėjų taryba, pirmininkai.
Ir šiandien jiems už tai padėka.

Sudėtinga mūsų teismų
sistema kaip tik turėtų
keistis į paprastesnę,
prieinamesnę.
Karjeros pradžioje net 10 metų
teko dirbti su tarėjais. Kaip manote,
ar šiandien tarėjai būtų pagalba
teisėjui? Vykusios garsios diskusijos
apie tarėjus teismuose nutilo.
Tai yra finansinis, organizacinis ir iš
esmės teisinės kultūros klausimas. Jeigu
Lietuvos piliečiai yra atsakingi ir nori
tam tikra prasme dalyvauti valstybės
valdyme, konkrečiai teisminės valdžios
veikloje, – tai įmanomas dalykas. Manau,
kad kartais šį institutą būtų galima taikyti
nagrinėjant specialiųjų žinių reikalaujančias
bylas. Tai gali būti komercinės, susijusios
su patentais ir kitos panašios bylos,
kurias nagrinėjančiam teisėjui praverstų
specialistų, turinčių specialiųjų techninių
žinių iš ekonomikos ar chemijos srities,
pagalba.
Keleri metai kalbama, kad teismai turi būti
atviresni visuomenei. Tarėjų institutas tam
padėtų, nes pati visuomenė dalyvautų
vykdant teisingumą.
Noriu atkreipti dėmesį ir į tai, kad dėl tarėjų
instituto gali kilti ir tam tikrų problemų
– valstybei finansiškai išbrangtų teismų
paslaugos, ilgėtų teismo procesai, tarėjai,
kurie atliktų pareigą valstybei, gali iškelti
kompensacijos už sugaištą laiką klausimą.
Todėl priimami sprendimai, kad ir kokie jie
būtų, visada turi būti pagrįsti ir apmąstyti.
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Įsivaizduoti, kad tarėjų institutas yra
panacėja nuo visų problemų, per drąsu.
Todėl tikrai nematau tiesioginio ryšio tarp
tarėjų ir didesnio teisingumo, nereikia šiais
klausimais spekuliuoti. Sudėtinga mūsų
teismų sistema kaip tik turėtų keistis į
paprastesnę, prieinamesnę. O kad vyksta
diskusijos – puiku, vadinasi, visi esame
neabejingi teisminės valdžios stiprinimui.

Esate „Geriausias vaiko draugas“.
Tokį apdovanojimą Jums įteikė NVO
vaikams konfederacija. Atsiimdama
jį teigėte: „Nors valstybės dėmesio
vaikams kiekvienais metais daugėja,
tačiau jo vis dar labai trūksta, be
to, jo niekada nebus per daug.
Todėl visi – tiek valdžia per savo
institucijas, tiek visuomenė, ir ypač
aktyviausia jos dalis – visuomeninės
organizacijos, visada turi siekti
ir rasti bendrą kalbą ir pačius
geriausius vaikams sprendimus. Tik
suvienytos pastangos gali sukurti
saugią Lietuvą, o ypač saugią jos
vaikams.“ Apdovanojimas buvo
įteiktas prieš ketverius metus. Ar
pastebėjote ženklų, rodančių, kad
Lietuvoje geriau užtikrinamos vaikų
teisės?
Pats teisėjas nedalyvauja formuojant
socialinę politiką, bet privalo ja domėtis
nagrinėdamas bylas.
Per pastaruosius metus buvo labai
audringai sprendžiami vaiko teisių apsaugos
klausimai – dėl smurto artimoje aplinkoje,
dėl vaikų paėmimo iš tokios aplinkos.
Sveikinu visus priimtus sprendimus. Ir nors
ne visi jie pasisekė, tokius žingsnius valstybė
turėjo žengti.
Manau, kad mūsų socialinė apsauga liko
orientuota į vaiką kaip apsaugos objektą,
o ne kaip į subjektą, ir tai iš principo viską
keičia. Mes daugiau mąstome apie vaiko
materialinį aprūpinimą, o ne apie tai, kaip
jis jaučiasi. Ar sistema iš tikrųjų orientuota

į vaiką, neatgrasanti, jam draugiška?
Šiandien atrodo, kad tos net ir labai
rimtos priemonės nėra tiek efektyvios ir
veiksmingos. Pavyzdžiui, idėja atsisakyti
vaikų globos namų ir perkelti vaikus gyventi
į šeimas. Priartinti vaikus prie tos aplinkos,
kuriose gyvena laimingesni vaikai su savo
biologine šeima, įtėviais ar globėjais,
suformuoti šeimos nario įgūdžius – tai
nepaprastai rimtas uždavinys ir geras
sprendimas, tačiau, mano nuomone, ne
viskas pasisekė. Atrodo, kad šis procesas
sustojo. Taigi sunku būti vaiko draugu, kai jo
teisių apsauga chaotiška.

Ar Jums pakanka laiko ramybei
atgauti, pomėgiams, šeimai? Kuo
džiuginate širdį? Kokių turite
ateities planų ir svajonių?
Esu iš tų žmonių, kurie gyvenime buvo
per daug įsitraukę į savo darbą. Vis dėlto
gyvenimas padarė savo korektūras ir
privertė sustoti. Šiandien didžiuojuosi
suaugusiu sūnumi. Būtent dabar vertinu
ramybę ir susikaupimą. Svarbi gamta,
muzika, tikri draugai, geras draugiškas
pokalbis. Tik gerumo darbai džiugina širdį.
Be galo mėgstu keliones. Pandemija jas
sustabdė, tačiau džiaugiuosi, kad iki jos
pirmosios bangos aplankiau Braziliją. Tai
buvo gyvenimo kelionė.
Manau, kad dar kartą suvokėme, koks
puikus yra gyvenimas. Dabar didžiausias
malonumas mėgautis juo, įvertinti išmoktas
pamokas, laukti, kai vėl galėsime matytis
vieni su kitais.

Ko švenčių proga palinkėtumėte
teismų bendruomenei ir visiems
Lietuvos gyventojams?
Šiuo pandemijos laikotarpiu visiems linkiu
stiprios sveikatos. Linkiu šilto šeimos
židinio, meilės ir neleisti bet kokiam darbui
atimti iš jūsų gyvenimo. Raskite laiko
poilsiui ir malonioms akimirkoms.
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Stiprūs teismai – tvirtos demokratinės valstybės pamatas, nes čia yra įgyvendinamas teisingumas ir
užtikrinama, kad įstatymai būtų vienodai taikomi visiems. Lietuvos teismų nepriklausomumas užtikrina
teisinius principus mūsų valstybėje. Dėl to Lietuvos teisėjų rankose atsiduria ypatinga atsakomybė – formuoti
tokią šių laikų Lietuvą, kurios praktika tvirtai galės remtis ateities Lietuvos kūrėjai. Tai teismų sistemos
darbuotojus, nors nepriklausomus nuo politikų, paverčia atsakingais Lietuvos žmonėms. Kai sudėtingomis
šiandienos sąlygomis tampa labai svarbu stiprinti pamatinių ir mūsų šalies valstybingumą garantuojančių
sričių veikimą, sklandi teismų sistemos veikla, kaip niekas kitas, garantuoja skaidrumą ir stabilumą mūsų
viešajame gyvenime. Ši konkreti atsakomybė krenta ant Teisėjų tarybos pečių, nes įgyvendindama
svarbiausias ir konstitucines teisėjų savivaldos užduotis, ši kolegija užtikrina nepriklausomumą Lietuvos
teismuose.
Seimas, savo ruožtu, taip pat yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas. Tikiu, kad turime palaikyti
glaudų ir konstruktyvų ryšį su naujai išrinktąja Teisėjų taryba. Noriu patikinti, kad Seimas yra atviras teisėjų
bendruomenei bei jos idėjoms ir yra pasiryžęs suteikti reikalingą pagalbą ir paramą, kuri stiprintų teismų
sistemą ir teisingumą mūsų šalyje.
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
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Demokratija ir pagarba žmogaus teisėms neįsivaizduojama be profesionalios, nepriklausomos ir
autoritetingos teisminės valdžios. Tik tokia teisminė valdžia gali veiksmingai užtikrinti Konstitucijos ir teisės
viršenybę, užkirsti kelią piktnaudžiavimams kitų valdžių įgaliojimais. Teisės viršenybę giname puoselėdami
Lietuvą ir visą ES, kaip laisvės ir teisingumo erdvę visiems nepaisant skirtumų dėl tautybės, lyties, amžiaus,
socialinės padėties, lytinės tapatybės ar orientacijos.
Vykdomoji ir teisminė valdžios yra atskiros ir turi tik joms būdingas konstitucines funkcijas, vis dėlto yra
daug bendro: pagal Konstituciją visos valdžios įstaigos turi paklusti teisei ir tarnauti Lietuvos žmonėms.
Matydama šį vertybinį mus jungiantį pagrindą, raginu drąsiai žvelgti į būsimus iššūkius ir juos spręsti kartu –
konstruktyviai ir vaisingai bendradarbiaujant, kiekvienam pagal savo kompetenciją ir nesikišant į teisingumo
vykdymą.
Naujoji Vyriausybė yra šalies atsinaujinimo veidas, ji turi pakankamai ryžto pagaliau išspręsti įsisenėjusias
valstybės ir visuomenės problemas, žinoma, ir žmogaus teisių bei teisingumo srityse. Ypač negalime
toleruoti įsišaknijusiais stereotipais grindžiamos diskriminacijos. Siekdami pažangos šioje srityje turime
kartu stengtis, kad teismų veikla būtų atvira, skaidri ir suprantamesnė žmonėms, kad teisingumo vykdymo
kokybės neužgožtų vien tik nagrinėjamų bylų skaičius ir greitis, o teisėjų bendruomenės savivalda realiai
garantuotų teismų nepriklausomumą kartu neužsidarydama nuo visuomenės. Turime būti vienodai
nepakantūs korupcijos apraiškoms ir šiurkščiam etikos normų nepaisymui, kad ir kas tokius pažeidimus
padarytų – teisėjas, politikas, valstybės tarnautojas ar pareigūnas.
Teisingumo ministerija yra pasirengusi būti pokyčių šiomis kryptimis iniciatore ir rėmėja. Čia Jūs turėsite
patikimą sąjungininkę.
Linkiu, kad kiekvienas Jūsų rastų gilią ir visuomenės lūkesčius atliepiančią prasmę savo veikloje.
Evelina Dobrovolska, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė
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Teisingumo jausmo beieškant 2020 metais.
Nuotoliniu būdu
Teisėjų ir žurnalistų darbe žodis teisingumas tekstuose
ar kalbose skamba kaip niekada dažnai. Konstitucinis
užtvirtinimas, kad teisingumą vykdo būtent teismai,
teisėjams suteikė unikalią privilegiją ir sunkiai pakeliamą
naštą. Juk tai didelių lūkesčių ir vilčių sinonimas tiems
žmonėms, kuriems trūksta jausmo, jog visas pasaulis,
valdžia, kaimynai, darbdaviai ar net gamta su jais elgiasi
teisingai. Žurnalistai kaip niekas kitas savo kasdieniame
darbe išklauso daugybę istorijų apie neteisingą kieno
nors elgesį. Ir jie taip pat turi ne tik unikalią privilegiją
klausytis svetimų skaudulių, bet ir sudėtingą naštą
atrinkti tik pačias aktualiausias istorijas ir jas viešinti
suteikiant viltį, kad viešumas padės tada, kai nepadeda
niekas kitas. Net teismai.
Tokius pačius žodžius galėjau rašyti ne tik besibaigiant
2020 metams. Tą patį galima buvo sakyti gal net
ir prieš trisdešimt metų. Tada bandant kurti naują
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir teismai, ir
žiniasklaida patys buvo kupini visokiausių lūkesčių ir
vilčių. Gal net teisingesnio gyvenimo sau norėjo – naujų
galimybių dirbti ir užsidirbti, naujų asmeninių ambicijų
siekimo ir daug ko kito. Vis dėlto ne viskam buvo lemta
išsipildyti.
O štai 2020-ieji baigiasi ne tik su nauju politiniu sezonu
ar pasauline COVID-19 pandemija. Šie metai parodė
ir naujus iššūkius tiek žurnalistams, tiek teisėjams.
Nuotolinis darbas sukėlė daug streso, bet jis atveria
ir naujas galimybes. Galimybes greičiau ir paprasčiau
keistis informacija. Teisingumo jausmas reikalingas
net ir pandemijos metu. O tai reiškia, kad galimybės
teisingumą vykdyti nuotoliniu būdu pagaliau leidžia spręsti daugybę senų problemų. Nuotolinis teisingumo
vykdymas gerokai pagreitina šį procesą. O būtent ilgai trunkantys ir brangiai kainuojantys teismų procesai iš
esmės tiek atskiriems žmonėms, tiek bendruomenėms labai dažnai virsdavo nevilties jausmu.
Žurnalistų bendruomenė dar 2018 m. spalį net įtarti negalėjo, kad elementarus prašymas gauti viešo Vyriausybės
pasitarimo medžiagą virs beveik dvejų metų trukmės teismo procesu. Šių metų liepą mes pagaliau išgirdome
viltingą galutinį ir neskundžiamą teismo sprendimą. „Žurnalistai turi teisę gauti informaciją per vieną darbo
dieną ir kanceliarija (Vyriausybės – D. R.), disponuodama šia informacija, turėjo galimybę per vieną darbo
dieną pateikti šią informaciją, tačiau, kaip žinoma, buvo priimti atsisakymai neteikti šios informacijos“, – sakė
bylą išnagrinėjusios Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos narė D. Višinskienė. Tai, kas turėjo būti
pateikta per vieną darbo dieną, net ir po beveik dvejų metų teisminio proceso virto labai svarbiu precedentu ir
tik formaliu teisingumo įvykdymu.
Kodėl 2020-ųjų pabaigoje šiam žurnalui rašau apie teisingumą, COVID-19, nuotolinį bendravimą ir žurnalistų
bylą prieš Vyriausybės kanceliariją? Todėl, kad labai nuoširdžiai noriu tikėti naujomis galimybėmis. Taigi noriu
palinkėti, kad ir profesionalių žurnalistų, ir teisėjų bendruomenės ateityje suprastų, kaip svarbu savo darbu ir
viešu kalbėjimu suteikti visuomenei daugiau vilties ir teisingumo jausmo. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Teisėjų
taryba pastaraisiais metais ypatingą dėmesį skiria savo bendruomenės reputacijai. Tai yra pasitikėjimo pagrindas.
Juk mūsų mažoje ir unikalioje šalyje politiniuose rinkimų cikluose besikartojantys geresnio gyvenimo ar gerovės
Lietuvos kūrimo pažadai tėra kintanti iliuzija, kurią dažna lydi nusivylimas. O mes nesame iliuzionistai. Mes esame
profesionalai. Todėl linkiu naujų iššūkių akivaizdoje matyti ne sunkumus, o būdą tobulėti ir keistis. Gerų pokyčių!
Dainius Radzevičius Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
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Visuotinis teisėjų
susirinkimas

galite:

teikti ir per kelias valandas gauti teismo dokumentus

Eurokomisaras
Virginijus
Sinkevičius:

„Turime daug
galimybių
nustebinti
mokėti žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas, bylinėjimosi išlaidas valstybei
Europą“
susipažinti su byla ir sekti jos eigą

gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą

Patogu –

dalyvauti teisminėje mediacijoje

kompiuterių ekranuose galėsite stebėti pranešėjus ir
jų pranešimus, užduoti rūpimus klausimus raštu ir gauti
atsakymus.

Teisėjų korpusas

dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu

Dr. Indrė Žvaigždinienė:
„Tai, kokioje aplinkoje
gyvensime, priklauso
tik nuo mūsų pačių
Teismų elektroninės paslaugos sąmoningumo“

Bylų nagrinėjimo teismuose tendencijos
Teisminė mediacija

Saugu –

Teismų optimizavimas
Teismų savivalda ir komisijos

SMAI

Saugumas Lietuvos teismuose

ATAI

Mokymai ir tarptautinis bendradarbiavimas

asmeniškai gautu, Jums priskirtu prisijungimo kodu
bus galima prisijungti ir naudotis tik viename įrenginyje.

Teismų informacinių technologijų plėtra

neišeinant iš namų

Visuomenės informavimas
Kokybės vadyba teismuose

e.teismas.lt

Greita –

Projektai
Asmens duomenų apsauga

Teismai karantino laikotarpiu:

Teismų finansavimas

balsuoti priimant sprendimus galėsite naudodamiesi
kompiuteriu,
ar mobiliuojumetas
telefonu.
taistacionariu
ne tik iššūkių,
bet irplanšete
naujų galimybių

Nacionalinės teismų administracijos veikla

Kai nukentėjusysis yra gamta...

Turite klausimų? Kreipkitės el. paštu visuotinis@teismai.lt
| www.teismai.lt
Šarūnas
Narbutas:

„Prieš įstatymą lygūs visų profesijų atstovai“

tracijos Komunikacijos skyrių:
teismai.lt | www.teismai.lt

Civilinė atsakomybė
1
už gamtai padarytą žalą:
ką būtina žinoti kiekvienam?

1

Vytautas Masiokas:

„Svarbiausia, nesirkite!“
1

Ačiū,

kad visi kartu kuriame teisingesnę ir socialiai atsakingą Lietuvą!
Šviesių ir jaukių švenčių, sėkmės ir profesinio polėkio 2021-aisiais!
Nuoširdžiai Jūsų –
Žurnalo TEISMAI.LT redakcinė kolegija

www.teismai.lt
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