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RedaktoRiaus	žodis

Pavasario pažadai
Atrodė, kad šiemet pavasaris niekada neateis: vis sniegas, vis 
šalta. Bet advokatų korporacijai pavasario ženklai kitokie – nauja 
interneto svetainė, naujas teisingumo ministras, naujas kvietimas 
į visuotinį susirinkimą, naujas žurnalo numeris, naujų darbų 
planai... Kai už lango vėluojantis pavasaris, jauku viduje su puo-
deliu arbatos pasklaidyti profesinės bendruomenės gyvenimą 
atspindintį leidinį. Žvilgtelėkime, ką žada šio numerio autoriai.

Provokacijas ir jų taikymą baudžiamajame persekiojime 
analizuojantį straipsnį siūlo advokatas Raimundas Jurka. Mykolo 
Romerio universiteto Teisės fakulteto profesorius pažymi, kad 
tema aktuali laikais, kai „nusikalstamumo pramonė“ nepaliaujamai 
vystosi ir kovos su šiuo reiškiniu instrumentarijaus pasirinkimas 
dažnai kelia grėsmę dėl neteisėtų tokios kovos būdų“. Išnagrinėjęs 
teisinį reguliavimą ir aptaręs kelių tokių procesų atvejus, straipsnio 
autorius daro išvadą, kad ir tiesioginės, ir pasyvios (tokios provo-
kacijos šaltinis yra ne pareigūnas, bet vėlesnis kurstymas dėl savo 
trukmės tampa panašus į provokaciją) provokacijos padariniai 
yra tapatūs, nes lemia įrodymų, surinktų pažeidžiant procesinio 
veiksmo reikalavimus, juridinę atskirtį nuo baudžiamojo proceso.

Nesitraukiant žiemai ir net balandį aktualiam šildymo kainų 
klausimui, numeryje rasite ir pamoką – kaip ginti privataus asmens 
teisę į žalos atlyginimą, kai skriauda sukelta piktnaudžiaujant 
dominuojančia padėtimi ir karteliniais susitarimais. Advokatų 
profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokato 
padėjėjas Vytenis Skorupskas aptaria Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Kinijos ir Japonijos teisinę bazę. Iš tiesų – yra ko pasimokyti 
Lietuvai.

Konstitucinį Konstitucinio Teismo paradoksą gvildena Vil-
niaus 2-osios advokatų kontoros advokatas Šarūnas Vilčinskas. 
Asmeniniame komentare jis kritikuoja nuostatą, kad reali Konsti-
tucijos raiška įmanoma tik per Konstitucinio Teismo nutarimus. 
Autoriaus nuomone, Konstitucinis Teismas nėra teisminės valdžios 
įstaiga, nes paprastas žmogus neturi teisės į jį kreiptis.

Žurnale rasite ir civilinio proceso normų praktikos aptarimą. 
Galimų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis problemų ap-
žvalgą tęsia Dainius Židanavičius, Advokatų profesinės bendrijos 
„JurisConsultus“ advokato padėjėjas. Džiugu, kad mums vis daž-
niau rašo jauni kolegos, kurių akis skvarbi, nors gal dar ne visai 
įgudusi, bet už tai plunksna neatbukusi ir universitetinis žinių 
bagažas dar neišbarstytas. Autorius straipsnio pabaigoje pateikia 
retorinį klausimą: ar įstatymų leidėjas turi imtis kasacinio teismo 
kompetencijos reguliuoti visus galimus piktnaudžiavimo atvejus. 
Matyt, autorius teisus – net ir tobuliausi įstatymai nepadės, jei 
bus netinkamai taikomi.

Pažvelgti į 2012-ųjų metų arbitražo dieną siūlo advokatų 
kontoros LAWIN teisininkas Marius Lukminas. Šiame numeryje 
jis pristato Komercinio arbitražo įstatymo naujoves. Tai tik nedi-
delė, bet labai svarbi komercinių ginčų arbitražinio nagrinėjimo 
problemų, kurios buvo sprendžiamos 2012 metų rudenį vykusioje 
konferencijoje Teisingumo ministerijoje, dalis.

Visi žino posakį „nei pakartas, nei paleistas“. Panašius pasišo-
kinėjimus tarp dangaus ir žemės savo straipsnyje siūlo Aurelija 
Juodytė, Lietuvos advokatūros patarėja ryšiams su visuomene. 
Šiame numeryje ji pateikia Lietuvos advokatūros užsakymu 
2012 metų rudenį Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 

„Vilmorus“ atliktą gyventojų apklausą. Perskaitę šią apžvalgą, 
sužinosite, kaip įvairios respondentų grupės vertina advokato 
profesiją, su kuo jiems asocijuojasi įmonės pavadinimas „Velnio 
advokatas“ ir dar daug kitų įdomių dalykų. Žvilgsnis iš šalies 
visada yra svarbus.

Numeris mums žada ir pavyzdį Šiaulių advokato Jono Nekra-
šiaus publikacijoje „Advokatas dirba tarp žmonių ir žmonėms...“ 
apie Mečislovą Markauską (1891–1979), ne tik aktyviai advokato 
praktika besivertusį, bet ir politikoje dalyvavusį, Seimo nariu 
išrinktą, aktyviai periodikoje besireiškusį kolegą. Kiekvienam 
korporacijos nariui tokios energijos tik pavydėti. Atmintyje girdžiu 
savo mokytojo advokato dr. Algimanto Dziegoraičio žodžius: 

„advokatas – meninis elementas jurisprudencijoje.“ Džiugu, kad 
ir mūsų dienomis yra kolegų, gebančių taip dirbti ir rodysiančių 
kelią ateities kartoms.

Stažuotės Vokietijoje patirtimi dalijasi Advokatų kontoros „Lex“ 
Vilniaus skyriaus advokatas Petras Selilionis – autorius parodo, 
kaip Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondo 
(IRZ-Stiftung) stipendija reikšmingai prisideda prie advokatų, 
teikiančių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims Vokietijoje 
ir Lietuvoje, kvalifikacijos tobulinimo. Akiratis plečiasi ir skaitant 
stažuotės prisiminimus.

Pavasaris žada poeziją – kolega Julius Jasaitis advokatūros 
95-mečiui rengs advokatų poezijos rinktinę. Kaip jis eilėmis susi-
domėjo ir ką šioje srityje nuveikė – skaitykite specialioje žinutėje.

Pramogauti kviečia šachmatų sporto entuziastas, šachmatų 
turnyro „Advokatūros taurė“ sumanytojas Advokatų garbės 
teismo pirmininkas Mindaugas Kukaitis. 2012 metų turnyro 
apžvalgoje autorius supažindina su žaidimo istorija ir turnyro 
dalyvių rezultatais.

Pašnekesius tarytum apie nieką, tarytum apie viską iš Laisvės 
alėjos atpasakoja mūsų kolega Advokatų tarybos narys Jonas Kai-
revičius. Šio numerio skiltyje nepaprastai jautriai aprašoma, kas 
yra advokato konsultacija – kaip joje sukasi, kol randa sprendimą, 
problemos; kaip apverkiama meilė. Kai mūsų širdis sušildys meilė, 
tada ir pavasaris ateis...

Pasikeitimus advokatūroje pristato savivaldos skiltis. Ji liudija 
ir mūsų kasdienius darbus – darbelius, kurių netrūksta. Veiklos 
daug, bet mokėkime ir pasidžiaugti.

Advokatų tarybos vicepirmininkė  
dr. Liudvika Meškauskaitė
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Provokacijos esmė
Istoriniai šaltiniai liudija, kad provokacijos 
renkant įrodymus baudžiamosiose bylose 
problema buvo keliama dar antrojoje XIX 
amžiaus pusėje. Anglosaksų teisės tradicijos 
valstybėse provokacija buvo siejama su 
neleistinu valstybės institucijų poveikiu 
asmens apsisprendimui, kokį pasirinkti 
elgesį – teisėtą ar neteisėtą. Pavyzdžiui, 

Goode prieš Jungtines Amerikos Valstijas 
(Goode v. United States) (1895 m.), Grim-
son prieš Jungtines Amerikos Valstijas 
(Grimson v. United States) (1894 m.) bylose 
buvo teigiama, kad teisėsaugos pareigūno 
esminė pareiga – užkardyti nusikaltimus. 
Jis negali kurstyti ir sukurti nusikaltimo dėl 
vienintelio tikslo – persekioti ir vėliau už 
tai bausti1. Taigi atrodytų, kad provokacijos 

renkant įrodymus baudžiamajame procese 
tema per daugelį metu išsikvėpė, tačiau 
ilgainiui teisei modernėjant kylantiems 
klausimams reikia labiau pamatuotų ir 
nuodugnesnių atsakymų, o tai ir lemia iki 
šiol trunkančias diskusijas apie provokaciją 
ir jos formas.

Sugrįžtant į šiuos laikus reikia pripažinti, 
kad provokacijos prielaidų renkant įrody-

Nusikalstamą	
veiką	
imituojantys
veiksmai:	
provokacijos
formos

1 KaRNeS, W. G. Illegal entrapment by Police Officer in Sale of Unlawful Weapons. Journal of Criminal Law & Criminology, 1935, 
no. 1: 949–951.

Prof.	dr.	raimundas	Jurka
AdvokAtAs, Mykolo RoMeRio uNiveRsiteto 
teisės fAkulteto BAudžiAMosios teisės  
iR pRoceso iNstituto l. e. p. diRektoRius
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mus baudžiamajame procese klausimas 
išlieka aktualus, mat „nusikalstamumo 
pramonė“ nepaliaujamai vystosi, dėl to ir 
kovos su šiuo reiškiniu instrumentarijaus 
pasirinkimas dažnai kelia grėsmę dėl 
neteisėtų tokios kovos būdų. Siekiant 
apčiuopti provokacijos esmę, suvokti, 
kokiomis formomis ji gali pasireikšti, 
tikslinga apžvelgti, kaip pamažu kito 
provokacijos apibrėžtis.

Bene pirmasis teisės šaltinis, išplėtojęs 
provokacijos draudimo, jos grėsmės ir 
įtakos sąžiningam teisiniam procesui, vals-
tybės specialiosioms tarnyboms vykdant 
joms pavestas užduotis, skirtas kovoti su 
nusikalstamumu, klausimus, buvo Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2000 m. gegužės 8 d. nutarimas2, jame 
teigta, kad valstybės valdžios institucijos 
negali nustatyti tokio teisinio reguliavi-
mo, kuris leistų valstybės specialiosioms 
tarnyboms kurstyti, provokuoti asmenį 
padaryti nusikaltimą, kad vėliau dėl to 
atsirastų pagrindas šį asmenį nubausti. 
Pasak teismo, nusikalstamos veikos 
imitavimo modeliu negalima kurstyti 
ar provokuoti daryti naują nusikaltimą, 
negalima kurstyti daryti nusikalstamą 
veiką, kurią asmuo tik rengė ir tokius 
veiksmus nutraukė. Galima teigti, kad 
ši konstitucinės justicijos byla lėmė 
pirmosios provokacijos sąvokos susi-
formavimą įstatymo lygmeniu. Antai, 
2002 m. priimtame naujos redakcijos 
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos 
įstatyme3, būtent jo 6 straipsnio 5 dalyje, 
pirmą kartą apibrėžta provokacijos sam-
prata – tai spaudimas, aktyvus skatinimas 
ar kurstymas padaryti nusikalstamą veiką 
apribojant asmens veiksmų pasirinkimo 

laisvę, jei dėl to asmuo padaro ar kėsinasi 
padaryti nusikalstamą veiką, kurios 
prieš tai neketino padaryti. Nepakitusi 
sąvoka išliko ir nuo 2013 m. sausio 1 d. 
galiojančiame Lietuvos Respublikos 
kriminalinės žvalgybos įstatyme4. 

Šios sąvokos pagrindu, taip pat rem-
damasi europos Žmogaus Teisių Teismo 
(toliau – eŽTT) praktika, provokacijos 
renkant įrodymus baudžiamajame procese 
esmę ir reikšmę teisingam bylų procesui 
yra išplėtojusi ir Lietuvos aukštesniųjų 
teismų formuojama praktika. Antai 
2001 m. vasario 27 d. kasacinėje nutartyje5 
Nr. 2K-7-52/2001 Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų 
kolegija nurodė, kad provokacija – tai 
asmens lenkimas (kurstymas) padaryti 
nusikalstamą veiką, turint tikslą vėliau 
su juo susidoroti pasitelkiant teisėsaugos 
institucijas – patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už nusikalstamą veiką, 
kuri buvo padaryta sukursčius. Teismas 
pažymėjo, kad nusikaltimo provokacija 
yra artima kurstymui, tačiau tai netapatus 
reiškinys. Nusikaltimo provokacija – tai 
kurstymo padaryti nusikaltimą atmaina. 
Kitoje byloje (2006 m. spalio 4 d. kasacinė 
nutartis6 Nr. 2K-549/2006) teismas nurodė, 
kad provokacija kaip veika gali pasireikšti 
kito asmens lenkimu padaryti konkrečią 
nusikalstamą veiką jį įtikinėjant, grasinant, 
šantažuojant, prašant ar naudojant kitus 
veiksmus, palaužiančius asmens valią ir 
nulemiančius jo apsisprendimą elgtis 
nusikalstamai. 2008 metais atnaujintoje 
byloje kasacinis teismas, remdamasis 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo, eŽTT jurisprudencija, yra nurodęs, 
kad provokacijos faktas nustatytinas ir 

tokiu atveju, kai galima daryti išvadą, jog 
konkreti veika nebūtų buvusi atlikta be 
valstybės pareigūnų įsikišimo (2008 m. 
gruodžio 16 d. nutartis7 Nr. 2A-P-6/2008). 
Kiek abstrakčiau provokacijos esmę 2009 
metais atnaujintoje byloje (2009 m. kovo 
5 d. nutartis8 Nr. 2A-P-2/2009) atskleidė 
kasacinio teismo plenarinė sesija, nu-
rodydama, kad „nustatant provokaciją 
turėtų būti atsižvelgiama ne vien tik į 
NVIM dalyvių veikimo būdą modelio 
realizavimo metu (t. y. į tai, ar buvo as-
mens spaudimas, skatinimas, kurstymas, 
įtikinėjimas ir pan. padaryti konkrečią 
nusikalstamą veiką); provokavimo faktas 
nustatytinas iš visų bylos aplinkybių, 
įskaitant ir aplinkybes, nesusijusias su 
NVIM dalyvių veikla, visumos, kurioje 
reikšminga yra tai, ar buvo pakankamas 
pagrindas įtarti asmenį iki modelio 
taikymo darant nusikalstamą veiką ar 
rengiantis ją daryti, kai tokio rengimosi 
jis nebuvo nutraukęs; provokavimas 
konstatuotinas tada, kai iš aplinkybių 
visumos galima daryti išvadą, kad ati-
tinkama veika nebūtų buvusi atlikta be 
NVIM dalyvių įsikišimo“. Su provokacija 
supanašėjanti situacija laikoma ir tada, kai 
privatūs asmenys veikia kontroliuojami 
bei prižiūrimi pareigūnų ir skatina nu-
sikalsti asmenį, apie kurio nusikalstamą 
veiką jokių konkrečių duomenų netu-
rima (2010 m. lapkričio 30 d. kasacinė 
nutartis9 Nr. 2K-544/2010). Specialiai 
sukurtą situaciją, verčiančią kaltininką 
padaryti nusikalstamus veiksmus, taip 
pat pasirinkimo laisvės elgtis vienaip ar 
kitaip apribojimą kaip vienus iš esminių 
provokacijos elementų kasacinis teismas 
yra nurodęs 2010 m. balandžio 27 d. 

2 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstaty-
mo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
1981 straipsnio 1 bei 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1105.

3 Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2633 (negalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.) 
4 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 122-6093. 
5 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 27 d. kasacinė nutar-

tis Nr. 2K-7-52/2001.
6 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 4 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-549/2006.
7 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis Nr. 2A-P-6/2008.
8 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 5 d. nutartis Nr. 2A-P-2/2009.
9 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-544/2010.
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kasacinėje nutartyje10 Nr. 2K-255/2010 
ir 2011 m. lapkričio 29 d. kasacinėje 
nutartyje11 Nr. 2K-510/2011. Išvada, kad 
valstybės pareigūnai skatina asmenis 
daryti nusikalstamas veikas, gali būti 
daroma ne tik tada, kai nustatoma, jog 
asmenys, prieš kuriuos atliekami neviešo 
pobūdžio veiksmai, buvo tiesiogiai įtiki-
nėjami, raginami atlikti priešingus teisei 
veiksmus, bet ir tada, kai pareigūnų elgesys 
nebuvo vien pasyvus ir iš jo galima spręsti, 
kad ilgesnį laiką trunkantys pareigūnų 
veiksmai turėjo esminę įtaką asmenų, 
prieš kuriuos buvo taikomos neviešo 
pobūdžio priemonės, veiksmams (2012 m. 
gegužės 29 d. kasacinė nutartis12 Nr. 2K-
262/2012). Anot teismo, provokacija 
yra ir tada, kai asmuo nesirengė daryti 
nusikaltimo, o teisėsaugos pareigūnai 
sukurstė jį padaryti nusikaltimą. Taigi 
provokacija pripažįstama tada, kai nusi-
kaltimas be teisėsaugos pareigūnų žinios 
nebūtų padarytas (2012 m. lapkričio 6 d. 
kasacinė nutartis13 Nr. 2K-530/2012). 
Galiausiai išankstinė įtaka (poveikis) 
pažeidėjui taip pat yra vienas iš požy-
mių, rodančių, jog esama provokacijos 
prielaidų (2010 m. kovo 3 d. nutartis14 
Nr. N438-137/2010).

Provokacijos renkant į rody mus 
baudžiamajame procese esmė teismų 
praktikoje dažniausiai siejama su akty-
via teisėsaugos institucijų pareigūnų, jų 
pasitelktų privačių asmenų veikla, kuria 
asmuo yra lenkiamas, kurstomas daryti 
nusikalstamą veiką, lenkiamas daryti tokią 
veiką jį įtikinėjant, grasinant, šantažuo-
jant, kitaip palaužiant tokio asmens valią, 
kitaip valstybės pareigūnams įsikišant, 
specialiai sukuriant situaciją, verčiančią 
kaltininką padaryti nusikalstamus veiks-
mus, nors apie nusikalstamą veiką jokių 
konkrečių duomenų neturima, išankstinė 
įtaka (poveikis) asmeniui ir pan. Būtent 
tokių su provokavimu susijusių elementų 
visumą lemia valstybės, taip pat valstybės 
pasitelkiamų privačių asmenų aktyvi 
veikla, kuri neapsiriboja pasyviu veikimu. 
Pastangos specialiai sukelti kokius nors 
veiksmus, apribojančius asmens valią 
pasirinkti vieną ar kitą elgesio būdą, ir 
atitinkamai lemiančius teisėsaugos ins-
titucijų pareigūnų siekį sulaukti norimo, 
įsivaizduojamo provokuojamo asmens 
elgesio arba, atvirkščiai, – neveikimo, kai 
įstatymai numato pareigą pasirinkti ak-
tyvų elgesio variantą, siejamos su aktyvia 
provokacijos forma. Kyla klausimas – ar 

Lietuvos Respublikos BPK 158 straipsnio 
4 dalyje ir 159 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas 
draudimas atliekant nusikalstamą veiką 
imituojančius veiksmus provokuoti asmenį 
padaryti nusikalstamą veiką leidžia daryti 
išvadą apie kitokią provokacijos formą 
nei aktyviąją provokaciją? Norint rasti 
atsakymus į šiuos klausimus, tikslinga 
apsibrėžti provokacijos esmę. 

Provokaciją, kaip mažų mažiausiai 
neetišką15 teisėsaugos institucijų elgesį 
sudarant tokias sąlygas, kuriomis asmuo, 
kurio atžvilgiu padaromi nusikalstamą 
veiką imituojantys veiksmai, neatsispiria 
nusikalstamiems ketinimams, gali api-
būdinti toliau išskirti požymiai.

Pirma – tai iš anksto apgalvota 
„viliojimo“ situacija, kai asmuo, kurio 
atžvilgiu imituojama nusikalstama veika, 
yra gundomas, raginamas, patraukiamas, 
įtikinamas, įkalbamas, palenkiamas, 
priverčiamas, atitinkamas jo nusikalsta-
mas elgesys pasiekiamas jį įkalbinėjant. 
Šis požymis gali apibūdinti ir tokią 
situaciją, kurią gana tiksliai būtų galima 
iliustruoti ir Lietuvos teismų praktikos 
pavyzdžiu, o būtent – tęsiant pareigūnų 
veiksmus, pradėtus pagal NVIM, nesant 
provokacijos, dėl i lgalaikio asmens, 
kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, nu-
sikalstamos iniciatyvos palaikymo, net 
kai pati iniciatyva kyla ne iš pareigūnų, 
o iš asmens, kurio atžvilgiu atliekamas 
tyrimas, susidaro situacija, kai formaliai 
teisėti valstybės veiksmai supanašėja su 
provokacija ir tampa neteisėti16. Kitaip 
tariant, čia pradeda ryškėti pasyvios, 
netiesioginės provokacijos požymiai. 

Antra, provokacija neatsiejama nuo 
slaptumo ir iš anksto suplanuotos, dirb-
tinės situacijos. 

Trečia, provokcijai apibūdinti ypač 
svarbu suvokti tikslus, kurių siekia tei-
sėsaugos institucijų pareigūnai. Teisėtas 

10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 27 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-255/2010.
11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 29 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-510/2011.
12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 29 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-262/2012.
13  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 6 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-530/2012.
14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N438-137/2010.
15 MeNACheM, A. Criminal Undercover Agents or “Bad People” Doing “Good Things”. Substance Use & Misuse, 2003, vol. 38, no. 10: 1427.
16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 22 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-7-86/2011.

pAstANgos speciAliAi sukelti kokius NoRs veiksMus, ApRiBojANčius 
AsMeNs vAlią pAsiRiNkti vieNą AR kitą elgesio Būdą, iR AtitiNkAMAi 
leMiANčius teisėsAugos iNstitucijų pAReigūNų siekį sulAukti 
NoRiMo, įsivAizduojAMo pRovokuojAMo AsMeNs elgesio ARBA, 
AtviRkščiAi, – NeveikiMo, kAi įstAtyMAi NuMAto pAReigą pAsiRiNkti 
Aktyvų elgesio vARiANtą, siejAMos su AktyviA pRovokAcijos 
foRMA. 
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tikslas gali būti tik vienintelis – siekis 
stebint asmenį surinkti duomenis apie 
jį, jo daromą nusikalstamą veiką, taip 
pat kitus asmenis, galbūt susijusius su 
šia veika. 

Ketvirta, provokacijos, kaip absoliu-
čiai neleistino veiksmo, esmę nusako ir 
valstybės institucijų įsikišimas. Nesvarbu, 
kas inicijuoja provokuojančius veiksmus – 
teisėsaugos institucijų pareigūnai ar 
privatūs asmenys, veikiantys per minėtus 
pareigūnus (pavyzdžiui, Ramanauskas prieš 
Lietuvą byla), pozityvioji ir negatyvioji 
atsakomybė už provokuojančius veiksmus 
visada tenka valstybės institucijoms.

Penkta – tai provokacijos padarinys – 
nusikalstama veika, kuri nebūtų buvusi 
padaryta be teisėsaugos institucijų įsikišimo.

Iš šių požymių visumos būtų galima 
spręsti, ar imitacija peraugo į provokaciją, 
ar imitacija nesant tiesioginio asmens 
skatinimo daryti nusikalstamą veiką 
supanašėjo su iš pirmo žvilgsnio nieko 
bendro su provokacija neturinčiu teisė-
saugos institucijų elgesiu. Kalbant toliau, 
esama ir kitų būdų, leidžiančių juridiškai 
nustatyti provokacijos prielaidas.

Apie šias prielaidas galima spręsti 
ir vadovaujantis teisės literatūroje iš-
skiriamu subjektyviųjų ir objektyviųjų 
kriterijų testu17.

Sprendžiant, ar teisėsaugos institucijų 
elgesys buvo provokuojantis arba supa-
našėjantis su provokacija, subjektyvus 
kriterijus padeda įvertinti asmens, kuris 
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, 
polinkį nusikalsti. Apie asmens išprovo-
kavimą daryti nusikalstamą veiką galima 
kalbėti tik tada, jeigu nebūtų nustatyta 
išankstinio asmens polinkio į nusikalsta-
mą elgesį. Šio kriterijaus identifikavimas, 
vertinant, ar atsakomybėn traukiamas 
asmuo nebuvo provokuojamas daryti 
teisės pažeidimą, ar vis dėlto toks asmuo 
turėjo išankstinį polinkį elgtis neteisėtai, 
paprastai įmanomas nustatant ir verti-
nant objektyvios tikrovės – išoriškai 
suvokiamus ir apčiuopiamus veiksnius, 

t. y. asmenų elgesį, situacijos ar aplinkos 
sąlygas, kitas nuo vertintojo subjektyvių 
pažiūrų paprastai neprik lausančias 
faktines tiriamos nusikalstamos veikos 
aplinkybes. 

Objektyviojo kriterijaus esmė – tei-
sėsaugos institucijų pareigūnų elgesio, 
vaidmens, imituojant nusikalstamą veiką, 
vertinimas. Šis kriterijus leidžia įvertinti 
teisėsaugos institucijų įtakos (poveikio) 
asmeniui mastą, matą, leidžia apibūdinti 
teisėsaugos institucijų pareigūnų elgesį, 
nepaisant asmens, kurio atžvilgiu imi-
tuojami veiksmai, polinkio nusikalsti 
formavimosi dėsningumų. Išoriškai 
matomas, suvokiamas teisėsaugos institu-
cijų elgesys, kaip objektyvaus kriterijaus 
pagrindas, asmens daryti nusikalstamą 
veiką provokavimo kontekste gali būti 
vertinamas atsižvelgiant į du elementus. 
Pirma – tai teisėsaugos institucijų elgesys, 
kuriuo paskatinama asmens, apie kurio 
nusikalstamą polinkį tarsi turima duomenų, 
motyvacija elgtis nusikalstamai. Tinka-
mas to pavyzdys galėtų būti fragmentai iš 
kasacinio teismo praktikos – „[...] pagal 
eŽTT praktiką prašymas gauti narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų apeliuojant į 
prašomo asmens gailestį ir skundžiantis 
bloga savijauta dėl atitinkamos medžia-
gos stokos vertinamas kaip spaudimas 
padaryti nusikalstamą veiką (Vanyan 
v. Russia, no. 53203/99, judgement of 15 
December 2005; Bannikova v. Russia)“18. 
Antra – tai nepaprastai patrauklios 
galimybės asmeniui, apie kurio nu-
sikalstamą polinkį turimą duomenų, 
galbūt elgtis ir neteisėtai sudarymas. 
Kitaip sakant, iš anksto suplanuotos 
situacijos, kuriai atsispirti negali 
teisėsaugos institucijų dėmesį 
patraukęs asmuo, jau leidžia 
kalbėti apie galimos provoka-
cijos ženklus. Tai matyti ir iš 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktikos – „[...] policijos parei-
gūnas „V“ ėmėsi iniciatyvos, kai 
jis pirmą kartą užmezgė kontaktą 

su S. M., klausdamas, kur gali neteisėtai 
įsigyti psichotropinių medžiagų; po to 
S. M. pats pasiūlė pateikti šių medžiagų. 
Vykdant sandorį, jam buvo pasiūlyta 
didelė pinigų suma – 3000 JAV dolerių – 
už didelį psichotropinių medžiagų kiekį. 
Tai akivaizdžiai reiškė skatinimą pateikti 
psichotropinių medžiagų. Pirmosios 
instancijos teismas nuosprendyje yra 
pripažinęs lemiamą policijos vaidmenį“19. 

Analizuojamas kriterijus, sudarantis 
galimybę apčiuopti nusikalstamą veiką 
imituojančių veiksmų objektyvųjį leisti-
numą, t. y. šio neviešo pobūdžio tyrimo 
veiksmo sankcionavimo bei įgyvendinimo 
faktinius ir teisinius pagrindus, kartu 
leidžia daryti išvadas apie teisėtumo 
ribas peržengusios imitacijos – provoka-
cijos formas. Pirmiau nurodytos teismų 
praktikos ekskursas, imitacijos ir provo-
kacijos santykio atskleidimas vis dėlto 
leidžia plėtoti diskusiją apie provokacijos 
dvilypumą – aktyviąją (tiesioginę) ir 
pasyviąją (netiesioginę) provokacijos 
formas. Pastarosios formos apibrėžties 
stoka ir lemia atsakymų į klausimus – kuo 
šios formos skiriasi, kokią jos turi įtaką 
vertinant neteisėtai surinktus duomenis 
ir pan. paieškas. 

17 DeL CARMeN R. V. Criminal Procedure. Law and Practice. Second edition. Pasific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1991, 
p. 350–352.

18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. sausio 18 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-113/2011.
19 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 5 d. nutartis Nr. 2A-P-2/2009.
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Provokacijos formos ir jų santykis
Minėta, kad galiojančiame Lietuvos 
Respublikos kriminalinės žvalgybos 
įstatyme, taip pat teismų praktikos iliust-
racijose provokacija renkant įrodymus 
baudžiamajame procese įprastai siejama 
su asmens spaudimu, aktyviu jo skatinimu. 
Taigi šios dalies esminis klausimas – ar 
asmenį galima išprovokuoti elgtis nusi-
kalstamai jo neskatinant, nespaudžiant 
ir pan. Kitaip tariant – ar įmanoma 
tokia ne tik teoriškai, bet ir praktiškai 
apibūdinama situacija, kai nesant provo-
kaciją rodančių požymių sudaroma tokia 
situacija, kuri vis dėlto prilygsta asmens 
provokavimui. Šio straipsnio autoriaus 
nuomone, – taip. Ir tai laikytina pasyvia, 
netiesiogine provokacija. 

Apie tai, kad galima ir pasyvi pro-
vokacija, kuriai apibūdinti niekaip 
negali būti ieškoma požymių, būdingų 
klasikinei provokacijos suvokčiai, už-
simenama vienoje iš svarbesnių eŽTT 
bylų prieš Lietuvą – tai Ramanauskas 
prieš Lietuvą. Šioje byloje Teismas nu-
rodė, kad „[...] kurstymu laikytini tokie 
pareigūnų veiksmai, kurie [...] neapsi-
riboja iš esmės pasyviu nusikalstamos 
veikos tyrimu, bet daro subjektui tokią 
įtaką, kad, siekiant įrodyti nusikalstamą 
veiką, t. y. surinkti įrodymus ir pradėti 
baudžiamąjį persekiojimą, sukursto jį 
padaryti nusikaltimą, kuris priešingu 
atveju nebūtų padarytas“20. Formuluotė 

„neapsiribojimas iš esmės pasyviu tyrimu, 
bet darymas subjektui tokios įtakos...“, 
savaime suprantama, skirta apibūdinti, 
jog teisėsaugos institucijų atliekamas 
duomenų rinkimo procesas laikytinas 
provokuojančiu, jeigu šios institucijos 
neįprastai aktyviai atitinkamos įtakos 
pagrindu lemia asmens nusikalstamo 
elgesio faktą, dėl kurio jis vėliau perse-
kiojamas baudžiamąja teisena. Tačiau ši 
formuluotė kartu gali lemti ir manymą, kad 
ne tik aktyvus, bet ir pasyvus teisėsaugos 
institucijų elgesys gali sudaryti tokias 
situacijos sąlygas, kurios, atsižvelgiant 
į konkrečias bylos aplinkybes, apskritai 
gali reikšti nepageidaujamą elgesį, kurio 
nesant nebūtų nusikalstamos veikos 
įvykio ar asmens nusikalstamų ketinimų 
išoriškai apčiuopiamų požymių. 

Iš minėto k lausimo kyla ir k itas 
klausimas – nuo ko priklauso situacija, 
kurioje asmens atžvilgiu nesama jokio 
akivaizdaus tradiciškai suvokiamos 
provokacijos požymio, tačiau tokio 
asmens nusikalstamas elgesys vis dėlto 
yra sukeliamas dėl teisėsaugos institucijų 
pareigūnų įsikišimo? Kaip šių pareigūnų 
neveikimas gali kažką padaryti? 

Čia tikslinga prisiminti nusikalstamą 
veiką imituojančių veiksmų esmę, t. y. 
lemiamą sąlygą – laisvą asmens apsi-
sprendimą, kokį kelią rinktis – teisėtą 
ar ne. Neginčijama, kad ši sąlyga yra 
rodiklis, ar imituojantys veiksmai buvo 

atlikti leistinai nesant provokacijos po-
žymių. Tačiau laisvė pasirinkti elgesio 
būdą turi būti „natūrali“. Teisėsaugos 
pareigūnai, įgyvendindami nusikalstamą 
veiką imituojančius veiksmus ir jų metu 
suteikdami galimybę asmeniui pasirinkti, 
negali suteikti „šanso“ asmeniui pereiti 
nuo galimybės pasirinkti iki galimybės 
nusikalsti lygmens. Valstybė, organizuo-
dama tokį įrodymų rinkimo būdą, turi 
veikti išimtinai preciziškai ir neleisti, jog 
asmuo, apie kurio nusikalstamą elgesį 
jau turima duomenų, priimtų tą dirbtinę 
situaciją, kuri jam yra patogi ir būtinai 
patraukli. Valstybė negali sukurti mi-
nimalios rizikos efekto, reiškiančio, kad 
nesant aktyvios provokacijos požymių 
asmuo, veikdamas iš anksto teisėsau-
gos institucijų suplanuotoje dirbtinėje, 
jau kurį laiką trunkančioje situacijos 
imitacijoje, suvoktų, jog ši situacija yra 
neįprastai patogi elgtis nusikalstamai 
esant minimaliai rizikai „pakliūti į tei-
sėsaugos rankas“. Šiuos teiginius puikiai 
iliustruoja Lietuvos teismų praktika. 

Vienoje iš nutarčių Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas, leisdamas suprasti, 
kad vis dėlto provokacija galima ir nesant 
aktyvaus skatinimo, nurodo, jog „[...] tę-
siant pareigūnų veiksmus, pradėtus pagal 
NVIM, nesant provokacijos, dėl ilgalaikio 
asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, 
nusikalstamos iniciatyvos palaikymo, net 
kai pati iniciatyva kyla ne iš pareigūnų, 
o iš asmens, kurio atžvilgiu vykdomas 
tyrimas, susidaro situacija, kai formaliai 
teisėti valstybės veiksmai supanašėja 
su provokacija ir tampa neteisėtais“21. 
Kitoje nutartyje teismas pažymėjo, jog 
„išvada, kad valstybės pareigūnai skatina 
asmenis daryti nusikalstamas veikas, gali 
būti daroma ne tik tada, kai nustatoma, 
jog asmenys, prieš kuriuos atliekami ne-
viešo pobūdžio veiksmai, buvo tiesiogiai 
įtikinėjami, raginami atlikti priešingus 
teisei veiksmus, bet ir tada, kai parei-
gūnų elgesys nebuvo vien tik pasyvus 
ir iš jo galima spręsti, kad ilgesnį laiką 
besitęsiantys pareigūnų veiksmai turėjo 

20 Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, § 49–50, Reports of Judgments and Decisions 2008.
21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 22 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-7-86/2011.

foRMuluotė „NeApsiRiBojiMAs iš esMės pAsyviu tyRiMu, Bet dA-
RyMAs suBjektui tokios įtAkos...“, sAvAiMe supRANtAMA, skiRtA 
ApiBūdiNti, jog teisėsAugos iNstitucijų AtliekAMAs duoMeNų 
RiNkiMo pRocesAs lAikytiNAs pRovokuojANčiu, jeigu šios iNsti-
tucijos NeįpRAstAi AktyviAi AtitiNkAMos įtAkos pAgRiNdu leMiA 
AsMeNs NusikAlstAMo elgesio fAktą, dėl kuRio jis vėliAu peRse-
kiojAMAs BAudžiAMąjA teiseNA. 
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esminę įtaką asmenų, prieš kuriuos buvo 
taikomos neviešo pobūdžio priemonės, 
veiksmams“22. Galiausiai netiesioginės 
provokacijos reikšmę įrodymų neteisė-
tumui, kartubaudžiamojon atsakomybėn 
traukiamo asmens teisinei padėčiai nusakė 
Lietuvos apeliacinis teismas, teigdamas, 
kad „[...] turint galvoje, kad valstybės 
tikslas yra ginti žmonių teises, laiku 
užkardyti nusikaltimus, o ne juos skatinti, 
galima teigti, kad nusikalstamos veikos 
imitavimo veiksmai (modelis) turi būti 
tęsiami tol, kol surenkama pakankamai 
įrodymų, leidžiančių patraukti asmenį 
baudžiamojon atsakomybėn. Jie turi 
būti nutraukiami surinkus pakankami 
nusikalstamos veikos įrodymų, leidžian-
čių pradėti ir vykdyti ikiteisminį tyrimą, 
kad bylą būtų galima perduoti teismui, 
o kaltininkas būtų greitai ir teisingai 
nubaustas. Formaliai nusikalstami parei-
gūnų veiksmai turi būti tęsiami tik tiek, 
kiek būtina nusikalstamoms veikoms 
ir jas darantiems asmenims išaiškinti. 
Kartu pažymėtina, kad ilgesnis imita-
cinių veiksmų tęsimas gali suponuoti 
sunkesnę asmens, kuris padaro veikas, 
kontroliuojamas valstybės pareigūnų, 
baudžiamąją atsakomybę, nes padaroma 
daugiau veikų arba peraugama į vienos 
veikos stambų mastą“23.

Šie pavyzdžiai rodo, kad nusikalstamos 
veikos imitavimo veiksmų įgyvendinimas, 
kurio metu išvengiama aktyvios provo-
kacijos elementų, dėl ilgesnio jo tęsimo 
gali supanašėti su provokacijos situacija, 
kurioje asmens laisvė pasirinkti kaip 
elgtis – teisėtai ar ne tampa objektyviai 
nenatūrali. Taigi teisėsaugos institucijų 

pareigūnai, ilgainiui suteikdami laisvę 
asmeniui ir toliau „rinktis“ savo veiksmų 
pobūdį ir neužkirsdami kelio tolesniems 
nusikalstamiems veiksmams, netiesiogiai, 
formaliai elgdamiesi teisėtai, skatina 
nusikalstamų įvykių atsiradimo faktą. 
Dėl to nusikaltusio asmens teisinė padėtis 
akivaizdžiai kinta – padaroma daugiau 
veikų arba peraugama į vienos veikos 
stambų mastą. Šiuo požiūriu teisus yra 
G. Goda, teigdamas, jog tokiu atveju 
asmens „traukimas atsakomybėn nėra 
galimas, nes valstybė pažeistų principą 
venire contra faktum proprium, reiškiantį, 
kad valstybės institucijos negali elgtis 
prieštaringai – skatinti padaryti veiką, o 
paskui bausti už jos padarymą. Nubau-
dimas tokiu atveju iškreiptų ir principą 
nulla poene sine judicium (nėra bausmės 
be (tinkamo) proceso), nes iš neteisybės 
pradėtas procesas negali tapti legiti-
miu – nubaudimo tikslais suplanuotas 
procesas virsta farsu“24. Baudžiamojo 
proceso veiksmai, kad ir formaliai 
teisėti, prasilenkiantys su tinkamam 
(sąžiningam) procesui keliamais reika-
lavimais, negali būti pateisinami, mat 

„nusikaltimo provokacija – tai kurstymo 
padaryti nusikaltimą atmaina“25, kuri, 
savaime suprantama, tarsi svetimkūnis 
baudžiamojo proceso paskirtyje. Tei-
sėsaugos pareigūnų elgesys imituojant 
nusikalstamą veiką nieko nedarant, jog 
kaltininkas nebetęstų, toliau nev yk-
dytų nusikalstamų sumanymų, kad ir 
vienarūšių, niekaip nesuderinama nei 
su Lietuvos Respublikos BPK 158 ir 
159  straipsniuose numatytų tyrimo 
veiksmų paskirtimi, nei su konstituciniu 

baudžiamojo proceso principu – tinkamu 
teisiniu procesu26. 

Tiesa, vis dėlto reikia sutikti, kad pati 
savaime teisėsaugos institucijų pareigūnų, 
kaip pasyvių įvykio stebėtojų, veikla nėra 
neleistina ir nesukelia didesnių proble-
mų žmogaus teisių apsaugos požiūriu27. 
Tačiau kartu pažymėtina, kad remiantis 
tinkamo teisinio proceso principu rei-
kia patikrinti, ar įgyvendinant neviešo 
pobūdžio tyrimo veiksmą pareigūnų iš 
esmės pasyvi veikla nebuvo tik iliuzija, o 
priešingai – provokacijos aliuzija.

Galima teigti, kad baudžiamojo pro-
ceso taisyklės iš teisėsaugos institucijų 
pareigūnų, kaip viešosios teisės subjektų, 
reikalauja veikti tik pagal jiems suteiktą 
kompetenciją intra vires įgyvendinant nu-
sikalstamą veiką imituojančius veiksmus. 
Visoks provokuojantis ar su provokacija 
supanašėjantis elgesys ultra vires vertintinas 
ne tik kaip veiklos teisėtumo principo, bet 
ir surinktų duomenų atitikties įrodymų 
leistinumo (Lietuvos Respublikos BPK 
20 straipsnio 1 ir 4 dalys) reikalavimui 
pažeidimas. Su teisinio proceso legitimumu 
nieko bendro neturi ne tik aktyvus asmens 
skatinimas daryti nusikalstamą veiką, 
t. y. aktyvi (tiesioginė) provokacija, bet ir 
kitoks elgesys, kuris formaliai būdamas 
teisėtas, dėl ilgalaikio asmens iniciatyvos 
palaikymo, net kai iniciatyva kyla ne iš tei-
sėsaugos institucijų pareigūnų, supanašėja 
su provokacija, t. y. pasyvia (netiesiogine) 
provokacija. Abi šios provokacijos formos 
padarinių požiūriu yra tapačios, mat lemia 
įrodymų, surinktų pažeidžiant procesinio 
veiksmo reikalavimus, juridinę atskirtį nuo 
baudžiamojo proceso paskirties. 

22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 29 d. kasacinė nutartis Nr. 2K-262/2012.
23 Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-

157/2011; taip pat žr.: Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 28 d. nutartis baudžia-
mojoje byloje Nr. 1A-226/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 31 d. nuos-
prendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-106/2012. 

24 GODA, G., Nusikalstamos veikos imitacijos modelio kaip neteisėto tyrimo veiksmo atskyrimas nuo draudžiamo provokavimo daryti 
nusikalstamą veiką. Teisė. 2009, t. 73, p. 20.

25 ŠIMKUS, K. Nusikalstamos veikos imitacijos modelio ir slaptosios operacijos vieta operatyvinėje veikloje. Jurisprudencija, 2003, 
t. 42(34), p. 67.

26 Plačiau žr.: JURGAITIS, R. Konstituciniai baudžiamojo proceso teisės pagrindai. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai as-
pektai. Vilnius: Industrus, 2009, p. 33–38. 

27 GODA, G. Agento provokatoriaus veikla ir žmogaus teisė į sąžiningą procesą. Teisė. 2000, t. 37, p. 34.
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privataus asmens teisė
į žalos, sukeltos piktnaudžiavimo  
dominuojančia padėtimi ir karteliniais  
susitarimais, atlyginimą

privataus asmens teisės į žalos atlyginimą, kai žalą lemia piktnaudžia-

vimas dominuojančia padėtimi arba karteliniais susitarimais, klausimas 

yra tapęs aktyvių diskusijų objektu, ypač atsižvelgiant į tai, kad euro-

pos komisijos atstovas e. de smijter yra pareiškęs, jog yra rengiama 

direktyva, nustatysianti privačių asmenų teikiamų ieškinių dėl žalos 

atlyginimo taisykles1. Atsižvelgiant į tai, tikslinga trumpai aptarti, kaip 

minėta teisė į žalos atlyginimą reglamentuota ir įgyvendinama ne 

europoje, bet kitose bene didžiausiose pasaulio rinkose – jungtinėse 

Amerikos valstijose (jAv), kinijoje ir japonijoje.Vytenis	skoruPskas

© Shutterstock.com
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JAV teisinė sistema

JAV konkurencijos kontrolės rinkoje 
pagrindas yra 1890 metų Šermano įsta-
tymas (The Sherman Act). Šiuo teisės aktu 
yra draudžiami konkurenciją rinkoje 
ribojantys susitarimai ir veiksmai, kuriais 
rinka monopolizuojama arba siekiama ją 
monopolizuoti. Bet kurių iš šių draudimų 
pažeidimas lemia Jungtinių Amerikos Valstijų 
teisingumo departamento (US Department 
of Justice) atliekamą šios nusikalstamos 
veikos persekiojimą2. Kitos šio teisės akto 
nuostatos užtikrina jo įgyvendinimą per 
Teisingumo departamento veiksmus dėl 
teismo įpareigojimo sustabdyti veiksmus 
(injunctive relief) ir nukentėjusių asmenų 
pateiktus privačius ieškinius (arba kai 
tokius ieškinius pateikia valstybė) dėl 
trigubų nuostolių, teismo įpareigojimo 
sustabdyti veiksmus ir išlaidų advokato 
pagalbai apmokėti3. Reikia pažymėti, kad 
JAV konkurencijos kontrolę reguliuoja ne 
tik minėtas Šermano įstatymas, bet ir kiti 
teisės aktai: 1914 m. Kleitono įstatymas 
(The Clayton Act), 1936 m. Robinsono–Pa-
mano įstatymas (The Robinson-Patman Act), 
1914 m. Federalinės prekybos komisijos 
įstatymas (The Federal Trade Commission 
Act) ir kiti teisės aktai. Pagrindinių JAV 
konkurencijos teisės aktų įgyvendinimą 
užtikrina ne valstybės taikomi veiks-
mai dėl teismo įpareigojimo sustabdyti 
veiksmus, bet baudžiamosios sankcijos 
ir privatūs nukentėjusių asmenų ieškiniai 
dėl trigubų nuostolių atlyginimo. Išimtis 
yra tik 1914 m. Federalinės prekybos 
komisijos įstatymo įgyvendinimas, kurį 
išimtinai taiko (įgyvendina) Federalinės 
prekybos komisija4.

Iš minėtų teisės aktų teisinis pagrindas 
privačiam asmeniui, siekiančiam gauti dėl 
konkurencijos teisės pažeidimų patirtus 
nuostolius, yra Kleitono įstatymas (The 
Clayton Act). Būtent šiame įstatyme įtvir-
tinta teisė privačiam asmeniui kreiptis 
į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo ir 
reikalauti atlyginti trigubos žalos dydžio 
nuostolius5 bei nutraukti neteisėtus 
veiksmus6.

Pažymėtina, kad JAV konkurencijos 
teisės sistema, kuri yra viena iš seniausių 
pasaulyje, taip pat yra bene geriausias 
(efektyviausiai veikiantis) pavyzdys, 
kad privatūs asmenys gali veiksmingai 
ginti savo pažeistas teises ir reikalauti 
atlyginti nuostolius, kuriuos sukėlė 
nesąžiningos konkurencijos veiksmai. 
Tokį sistemos efekty vumą lemia ne 
vienas veiksnys, pavyzdžiui, specialus 
įrodymų atskleidimo procesas (discovery), 
konkurencijos priežiūros institucijų itin 
teigiama pozicija dėl privačių ieškinių 
iniciatyvos, trigubų nuostolių atlyginimo 
galimybė, kolektyviniai ieškiniai, advokatų 
suinteresuotumas imtis bylų už sėkmės 
mokestį, prisiekusiųjų teismai ir kt.

Papildomai būtų galima pažymėti, kad 
ir JAV teismų formuojama praktika turi 
teigiamą poveikį šios sistemos efektyvu-
mui. Dėl konkurencijos teisės pažeidimo 
patirtų nuostolių įrodinėjimas gali būti 
labai sudėtingas, ypač kai reikia įrodyti 
negautą, sumažėjusį pelną, nes teismas 
turi palyginti tai, kas įvyko, ir tai, kas būtų 
įvykę, jei pažeidimo nebūtų buvę. JAV 
Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas šią 
problemą, yra priėmęs „tradicinę taisyklę, 
atleidžiančią ieškovus konkurencijos by-
lose nuo ypač pagrįsto dėl konkurencijos 

pažeidimo patirtų nuostolių įrodymo 
standarto“ (traditional rule excusing an-
titrust plaintiffs from an unduly rigorous 
standard of proving antitrust injury)7. Ši 
taisyklė susideda iš dviejų elementų: 
pirma – nuostolių pagrindimas gali būti 
mažesnis konkurencijos byloje nei kitose 
bylose; antra – jei ieškovas įrodo kon-
kurencijos pažeidimo sukeltų nuostolių 
faktą, jis turi teisę į nuostolių atlyginimą, 
nors nuostolių dydis yra neaiškus8. Tokios 
taisyklės įvedimas pastebimai palengvina 
ieškovui tenkančią įrodinėjimo pareigą 
ir atitinkamai skatina kreiptis į teismą 
dėl žalos atlyginimo.

Kaip jau minėta, JAV reikalavimams 
dėl konkurencijos teisės pažeidimo pa-
tirtiems nuostoliams (ar jų atsiradimui) 
pagrįsti yra taikomi mažesni reikalavimai, 
ieškovui pakanka įrodyti, kad pažeidėjo 
veiksmai pastebimai (significaly arba 
material cause) prisidėjo arba iš esmės 
sukėlė patirtą žalą, neatsižvelgiant į tai, 
kad ir kitos aplinkybės galėjo prisidėti 
prie nuostolių atsiradimo ar jų padi-
dėjimo. Ieškovui pakanka įrodyti, kad 
atsakovo (pažeidėjo) veiksmai lėmė 
bent 50 procentų tikimybę žalai ir jos 
apimčiai atsirasti9.

JAV valstybės institucijos remiasi 
privačiu konkurencijos teisės taikymu 
kaip papildoma priemone jų tikslams 
užtikrinti. Tam tikrais atvejais valstybės 
institucijos net nevykdo persekiojimo 
(neatlieka tyrimo), nes mano, kad šioje 
situacijoje tikėtina privačių asmenų 
iniciatyva ir yra tikslingiau negausius 
valstybės institucijos išteklius skirti by-
loms, kuriose privačių asmenų iniciatyva 
yra mažiau tikėtina10.

1 5th International Competition Conference vyko Briuselyje, organizuota NOAB (olandiškai kalbantis Briuselio advokatūros skyrius) 
2012 m. vasario 12 d.

2 eLhAUGe, e., GeRADIN, D. Global Competition Law and Economics. hART Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2007, p. 4.
3 Ten pat, p. 5.
4 Ten pat, p. 4.
5 The Clayton Antitrust Act of 1914 (15 U.S.C. §§ 12–27, 29 U.S.C. §§ 52–53) 4 straipsnis.
6 Ten pat, 16 straipsnis.
7 JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas 1981 m. byloje J Truett Payne & Co v Chrysler Motors Corp.
8 eLhAUGe, e., GeRADIN, D. Global Competition Law and Economics. hART Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2007, p. 13.
9 Ten pat, p. 19.
10 Ten pat.
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Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 
ši beveik amžiaus senumo sistema yra 
modernizuojama, pvz., 2002 m. buvo 
sudaryta Konkurencijos modernizavimo 
komisija (Antitrust Modernization Com-
mission), šios komisijos tikslas – federa-
linių konkurencijos teisės aktų analizė, 
iš jų ir privataus konkurencijos normų 
taikymo procedūrų analizė. 2007 m. 
minėta komisija pateikė ataskaitą11, ku-
rioje įvardijo probleminius klausimus 
(pvz., valstijų ir federalinių institucijų 
bendradarbiavimo nepakankamumas; 
atlygintinos žalos dydžio paskirstymas 
atsakovams; nuostolių „perleidimo“ ki-
tam pirkėjui problema, valstijų teisinių 
sistemų vienodinimas ir t. t.).

Vis dėlto JAV sistema negali būti 
vertinama kaip idealus asmens teisę į 

nuostolių atlyginimą už konkurencijos 
teisės pažeidimus užtikrinantis teisinis 
mechanizmas. Skirtingi federaliniai 
ir valstijų teisinių sistemų standartai, 
federalinių ir valstijų institucijų bendra-
darbiavimo stygius12 gali lemti chaotišką 
bylinėjimosi aplinką13. JAV būdinga 
prisiekusiųjų teismų sistema ir savita 
agresyvaus bylinėjimosi kultūra lemia 
tai, kad ne visos JAV konkurencijos 
teisės suformuotos taisyklės ir konku-
rencijos rinkoje apsaugos mechanizmai 
gali būti perkelti ir veiksmingai taikomi 
kitose valstybėse. Tačiau šis teisinis 
mechanizmas, kuris veikia jau beveik 
visą amžių, gali būti geras pavyzdys 
tobulinant eS konkurencijos kontrolės 
teisės sistemą ir valstybių narių naciona-
lines konkurencijos kontrolės sistemas, 

ypač užtikrinant privataus asmens tei-
sės į žalos, nulemtos piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ir karteliniais 
susitarimais, atlyginimą.

Kinijos teisinė sistema
Vienos iš greičiausiai besivystančios 
ekonomikos Kinijos (Kinijos Liaudies 
Respublika) konkurencijos teisės siste-
mos analizė anksčiau buvo sudėtinga 
dėl literatūros anglų kalba trūkumo, 
kritinio požiūrio į valstybės politinę 
santvarką, tačiau dabar vis daugiau 
Kinijos teisės aktų išverčiama į anglų 
kalbą, Kinijos mokslininkai pateikia 
savo mokslinius tyrimus bei komentarus 
įvairiose tarptautinėse konferencijose. 
Pažymėtina, kad ir kritiškas Vakarų vals-
tybių verslo subjektų požiūris į Kinijos 
politinę sant varką ir verslo perspektyvas 
Kinijos rinkoje keičiasi, ši rinka tampa 
viena iš patraukliausių rinkų pasaulyje, 
todėl ir efektyvios konkurencijos teisės 
sistemos poreikis didėja. Teisinis pagrin-
das dėl konkurencijos teisės pažeidimų 
patirtiems nuostoliams atlyginti yra 
sąlygiškai naujas teisės aktas – 2008 m. 
įsigaliojęs K inijos antimonopolijos 
įstatymas14. Reikia pažymėti, kad bylų 
dėl žalos atlyginimo už konkurencijos 
teisės pažeidimus (pikt naudžiavimo 
dominuojančia padėtimi), Kinijos Aukš-
čiausiojo Žmonių teismo teisėjo Li Zhu 
pateiktais duomenims, nuolat daugėja: 
2008–2009 m. pirmosios instancijos 
teismuose buvo išnagrinėta tik šešios 
bylos, o 2010 m. ir 2011 m. jau atitinkamai 
23 ir 24 bylos15. Atsižvelgiant į Kinijos 
dydį ir joje veikiančių verslo subjektų 
skaičių, bylų skaičius yra labai nedidelis, 
tačiau prognozuojama, kad jis turėtų 

11 Antitrust Modernization Commission, “Report and Recommendations”. 2007 metų balandis. [interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-06]. 
Prieiga per internetą: <http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_ final_report.pdf>.

12 Antitrust Modernization Commission, “Report and Recommendations”. 2007 metų balandis. [interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-06]. 
Prieiga per internetą: <http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_ final_report.pdf> p. v.

13 CeNGIZT, F. Antitrust damages actions: Lessons from American indirect purchasers’ litigation. Cambridge Journals, 2010, Vol. 59, 
p. 42. 

14 China’s Anti-Monopoly Law – šio teisės akto vertimas į anglų kalbą pateikiamas internete [žiūrėta 2012-08-31]. Prieiga per internetą:  
<http://www.china.org.cn/government/laws/2009-02/10/content_17254169.htm>. 

15 Private Antitrust enforcement on the Rise in China, [interaktyvus] [žiūrėta 2012-08-31]. Prieiga per internetą:  <http://www.herberts-
mith.com/NR/rdonlyres/EBBD4972-B274-4FD5-8B04-EB092849E0F3/0/20120514PrivateAntitrustEnforcementontheRiseinChina.
htm>.

jAv BūdiNgA pRisiekusiųjų teisMų sisteMA iR sAvitA AgResyvAus 

ByliNėjiMosi kultūRA leMiA tAi, kAd Ne visos šios šAlies koN-

kuReNcijos teisės sufoRMuotos tAisyklės iR koNkuReNcijos 

RiNkoje ApsAugos MecHANizMAi gAli Būti peRkelti iR veiksMiNgAi 

tAikoMi kitose vAlstyBėse. tAčiAu šis teisiNis MecHANizMAs, kuRis 

veikiA jAu Beveik visą AMžių, gAli Būti geRAs pAvyzdys toBuli-

NANt es koNkuReNcijos koNtRolės teisės sisteMą iR vAlstyBių 

NARių NAcioNAliNes koNkuReNcijos koNtRolės sisteMAs, ypAč 

užtikRiNANt pRivAtAus AsMeNs teisės į žAlos, NuleMtos piktNAu-

džiAviMo doMiNuojANčiA pAdėtiMi iR kARteliNiAis susitARiMAis, 

AtlygiNiMą.
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dar didėti, nes 2012 m. gegužės 8 d. 
buvo paskelbtos Kinijos Aukščiausiojo 
Žmonių teismo rekomendacijos16 dėl 
žalos atlyginimo konkurencijos bylose, 
kurios turėtų pastebimai palengvinti 
ieškovų (nukentėjusių asmenų) žalos 
įrodinėjimo pareigą17. Apžvelgiant šias 
rekomendacijas reikėtų išskirti, autoriaus 
manymu, šiuos svarbiausius aspektus: 
a) į teismą dėl patirtos žalos gali kreiptis 
bet kas, tiek fiziniai, juridiniai asmenys, 
tiek asociacijos ar panašūs susivienijimai; 
b)  ieškinys dėl žalos atlyginimo gali 
būti teikiamas neatsižvelgiant į tai, ar 
jau pradėtos, ar vykdomos administra-
cinės konkurencijos pažeidimo tyrimo 
procedūros, tačiau tikėtina, jog toks ieš-
kinys bus atmestas, jei administracinio 
tyrimo metu pažeidimas bus nenusta-
tytas; c) siekiant palengvinti ieškovui 
(nukentėjusiam asmeniui) tenkančią 
įrodinėjimo pareigą siūloma situacijose, 
kai nagrinėjamas piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi, nustatyti 
pareigą dominuojančią padėtį rinkoje 
užimančiam subjektui įrodyti, kad jis 
nepiktnaudžiavo dominuojančia padė-
timi, tik tuo atveju, jei dominuojančią 
padėtį rinkoje užimantis subjektas įrodo 
nepiktnaudžiavęs padėtimi rinkoje, 
ieškovas (nukentėjęs asmuo) privalo 
pateikti įrodymus, kad toks piktnau-
džiavimas buvo; d) bylos nagrinėjimo 
metu galima pateikti iki dviejų ekspertų 
atliktus rinkos tyrimus ar ekonominės 
analizės pranešimus, pagrindžiančius 
įrodinėjamas aplinkybes; e)  ieškovas 
gali reikalauti, kad būtų priteisiami ne 
tik piktnaudžiavimo dominuojančia 

padėtimi turėti nuostoliai, bet ir išlaidos, 
patirtos įrodinėjant tokį piktnaudžiavimą. 

Nors Kinijos konkurencijos teisės sis-
tema, kuria užtikrinama privataus asmens 
teisė į žalos, nulemtos piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ir karteliniais 
susitarimais, atlyginimą yra sąlygiškai 

„jauna“, veikia trumpiau nei ketverius 
metus (JAV ši sistema veikia jau beveik 
šimtą metų), dėl didėjančio jos popu-
liarumo ir bylų skaičiaus, atsižvelgiant 
į Kinijos rinkoje veikiančių subjektų 
skaičių, galima daryti prielaidą, kad ši 
sistema turėtų gana greitai tobulėti ir 
tapti dar vienu veiksmingo konkurencijos 
užtikrinimo rinkoje pavyzdžiu.

Japonijos teisinė sistema
Japonijos konkurencijos teisės sistemos 
pav yzdys yra itin įdomus ne tik dėl 
istoriškai susiformavusių labai didelių 
įmonių ir įmonių, turinčių reikšmingą 
rinkos dalį ne tik nacionalinėse, bet 
ir pasaulinėse rinkose („Toyota Inc“, 
„Mitsubishi Inc“, „Sony“ ir t.  t.), bet 
ir dėl stiprios JAV įtakos formuojant 
konkurencijos teisės sistemą. 

Reikia pažymėti, kad privataus asmens 
galimybė bylinėtis dėl konkurencijos 
teisės pažeidimų Japonijos konkurenci-
jos teisės sistemoje buvo numatyta jau 
nuo 1947 m., kai buvo priimtas Japonijos 
antimonopolijos įstatymas18 ir suformuota 
Japonijos sąžiningos prekybos komisija19. 
Japonijos pavyzdys skiriasi nuo Kinijos 
ir JAV konkurencijos teisės sistemų 
(analizuojant žalos atlyginimą), nes teisė 
į žalos atlyginimą už konkurencijos pa-
žeidimus nėra tiesiogiai įtvirtinta teisės 

aktuose, šią teisę „sukūrė“ teismai ir teisės 
mokslininkai, aiškindami bendrąsias 
deliktinės teisės normas20.

Teisinis ieškinio dėl žalos atlyginimo 
pagrindas gali būti Japonijos antimo-
nopolijos įstatymo 25 straipsnis arba 
Japonijos civilinio kodekso 709 straipsnis, 
įtvirtinantis bendrąsias deliktų normas. 
Ieškinys dėl žalos atlyginimo pagal 
Japonijos antimonopolijos įstatymo 
25 straipsnį gali būti teikiamas tik tuo 
atveju, jei Japonijos sąžiningos prekybos 
komisija yra priėmusi galutinį ir privalo-
mą sprendimą dėl konkurencijos teisės 
normų pažeidimo (Japonijos antimono-
polijos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis). 
Šiuo atveju ieškovui nereikia įrodinėti 
pažeidėjo kaltės, pažeidėjas laikomas 
atsakingu pagal Japonijos sąžiningos 
prekybos komisijos priimtą sprendimą 
(Japonijos antimonopolijos įstatymo 
25 straipsnio 2 dalis)21. 

Tuo atveju, jei nukentėjęs asmuo krei-
piasi dėl žalos atlyginimo vadovaudamasis 
Japonijos civilinio kodekso 709 straipsniu, 
Japonijos sąžiningos prekybos komisijos 
sprendimas yra neprivalomas, toks spren-
dimas gali būti papildomas įrodymas, 
pagrindžiantis atsakovo kaltę. Pažymėtina, 
kad dėl konkurencijos pažeidimo nukentėję 
asmenys yra linkę savo reikalavimus grįsti 
Japonijos civilinio kodekso 709 straipsniu 
net tais atvejais, kai Japonijos sąžiningos 
prekybos komisija yra priėmusi sprendi-
mą dėl konkurencijos teisės pažeidimo, 
tokį pasirinkimą lemia teismingumo 
taisyklės: ieškinys, grindžiamas Japonijos 
antimonopolijos įstatymo 25 straipsniu, 
turi būti teikiamas tik Tokijo Aukščiau-

16 Rekomendacijų santrauka anglų kalba pateikiama [interaktyvus] [žiūrėta 2012-08-31]. Prieiga per internetą: <http://www.fangdalaw.
com/files/The%20Supreme%20People%20Court%20Published.pdf>.

17 China’s Anti-Monopoly Law Makes it easier to Sue in Cases of Anti-Competitive Conduct [interaktyvus] [žiūrėta 2012-08-31]. 
Prieiga internetą: <http://www.mwechinalaw.com/news/2012/chinalawalert0512a.htm>.

18 Shiteki dokusen no kinshi oyobi kōsei torihiki no kakuho ni kansuru hōritsu [Act on the Prohibition of Private Monopolization and 
Maintenance of Fair Trade], Įstatymo Nr. 54, šio teisės akto vertimas į anglų kalba ir originalus tekstas [interaktyvus] [žiūrėta 2012-
07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8886>.

19 Competition Law and Policy in Japan. Organisation for economic Co-operation and Development. 2004, [interaktyvus] [žiūrėta 
2012- 07- 12] elektroninė versija pateikiama: <http://www.oecd.org/japan/33723798.pdf>.

20 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis. Competition Law Review, 2011, Vol. 8, [in-
teraktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 7.

21 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis. Competition Law Review, 2011, Vol. 8, [in-
teraktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 9.
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siajam Teismui, o ieškiniai pagal Japonijos 
civilinio kodekso 709 straipsnį – vietos 
apygardos teismui22.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam 
tikrais atvejais nukentėję asmenys savo 
reikalavimus grindžia ne minėtomis 
teisės normomis, bet vadovaudamiesi 
Japonijos civilinio kodekso normomis, 
reglamentuojančiomis neteisėtą pratur-
tėjimą (703–704 straipsniai)23.

Analizuojant Japonijos konkurencijos 
teisės sistemą žalos atlyginimo požiūriu 
reikėtų pažymėti, kad, be minėtų priemonių 
reikalauti žalos atlyginimo iš konkurenciją 
pažeidusio asmens, prieš dešimt metų 
buvo dar viena išimtinai Japonijai būdinga 
ieškinių rūšis – gyventojo ieškinys (jumin 
sosho)24. Toks ieškinys yra teikiamas 

gyventojo, tačiau vietinės valdžios ins-
titucijos (prefektūros, miesto tarybos ir 
kt.), kurioje jis gyvena, vardu. Šiuo atveju 
žala priteisiama ne gyventojui, bet vietinės 
valdžios institucijai25. Naudodamiesi tokiu 
specifiniu ieškiniu, gyventojai galėdavo 
kreiptis į teismą dėl nuostolių vietos val-
džios institucijoms atlyginimo tais atvejais, 
kai pačios institucijos nesikreipdavo dėl 
nuostolių. Tačiau 2002 m. ši ieškinio 
forma buvo panaikinta26.

Dar viena Japonijai būdingų ieškinių 
dėl žalos, padarytos konkurencijos pa-
žeidimu, rūšis yra bendrovės akcininkų 
ieškiniai bendrovės vardu, kuriais rei-
kalaujama, kad bendrovės vykdomasis 
organas (vadovas, valdyba ir kt.) atlygintų 
nuostolius, patirtus dėl konkurencijos 

22 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An empirical Analysis, leidinys Competition Law Review, 2011, Vol. 8, 
[interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 10.

23 Ten pat.
24 1947 m. Vietinės savivaldos įstatymo Nr. 67, galiojusio iki 2002 m., 242 straipsnis. Chihō jichi hō [Local Autonomy Act], Law No. 67 

of 1947.
25 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An empirical Analysis, leidinys Competition Law Review, 2011, 

Vol. 8, [interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 11.
26 Ten pat.
27 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis. Competition Law Review, 2011, Vol. 8, [in-

teraktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 12.
28 2006 m. Įmonių įstatymo 847 straipsnis. Kaishahō [Companies Act].
29 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis. Competition Law Review, 2011, Vol. 8, 

[interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 7.
30 VANDeL WALLe, S. Private enforcement of Antitrust Law in Japan: An Empirical Analysis. Competition Law Review, 2011, Vol. 8, 

[interaktyvus] [žiūrėta 2012-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol8Issue1Art1Walle.pdf> p. 17.

pažeidimo arba atsisakymo bendradar-
biauti su Japonijos sąžiningos prekybos 
komisija27. Šie ieškiniai yra grindžiami 
Japonijos įmonių įstatymo nuostatomis28.

Atsižvelgiant į minėtus pavyzdžius, 
Japonijos teisinė sistema suteikia ne 
vieną alternatyvą asmeniui, siekiančiam 
gauti konkurencijos teisės pažeidimais 
padarytos žalos atlyginimą. Atkreiptinas 
dėmesys ir į tai, kad, analizuojant Japo-
nijos patirtį šioje srityje pastebėta, jog 
teisės normos, nustatančios galimybę 
privačiam asmeniui kreiptis į teismą dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo, nors 
įtvirtintos Japonijos antimonopolijos 
įstatyme, tačiau buvo beveik nenaudo-
jamos, nuo 1947 m. iki 1971 m. – tik trys 
bylos29. Tačiau vėlesniais laikotarpiais 
pradėjo kisti ieškinių dėl žalos atlyginimo 
skaičius ir yra pastebimai padidėjęs – 
9 bylos per metus (2010)30. Šios valstybės 
patirtis, atsižvelgiant į ieškinių „rūšių“ 
įvairovę, ženklią JAV įtaką formuojant 
konkurencijos teisės sistemą, rinkos ir 
rinkos subjektų specifiką, galėtų būti 
naudingas pavyzdys tobulinant kitų 
valstybių konkurencijos teisės sistemas. 

Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad, 
diskutuojant dėl privataus asmens teisės į 
žalos atlyginimą, kai žalą nulemia piktnau-
džiavimas dominuojančia padėtimi arba 
karteliniai susitarimai, reglamentavimo 
tobulinimo europos Sąjungoje, vertėtų 
atsižvelgti ir į kitų, nors geografiškai ir 
kultūriškai ganėtinai tolimų, valstybių 
patirtį, nes tiek konkurencijos ribojimo, 
tiek kontrolės priemonės ir būdai yra 
labai panašūs visose rinkose.

pRieš dešiMt Metų Buvo dAR vieNA išiMtiNAi jApoNijAi BūdiNgA 

ieškiNių Rūšis – gyveNtojo ieškiNys (jumin sosho). toks ieškiNys 

Buvo teikiAMAs gyveNtojo, tAčiAu vietiNės vAldžios iNstitucijos 

(pRefektūRos, Miesto tARyBos iR kt.), kuRioje jis gyveNA, vARdu. 

šiuo Atveju žAlA pRiteisiAMA Ne gyveNtojui, Bet vietiNės vAldžios 

iNstitucijAi25. NAudodAMiesi tokiu specifiNiu ieškiNiu, gyveNto-

jAi gAlėdAvo kReiptis į teisMą dėl Nuostolių vietos vAldžios 

iNstitucijoMs AtlygiNiMo tAis AtvejAis, kAi pAčios iNstitucijos 

NesikReipdAvo dėl Nuostolių. tAčiAu 2002 M. ši ieškiNio foRMA 

Buvo pANAikiNtA.
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Kadangi pati Tauta Konstitucijos 
teksto nerengė, jai v iso teksto 

subtilybės nebuvo per daug įdomios, ir 
Tauta tais didžiulio pakilimo metais net 
negalėjo numanyti, kad Konstitucijos 
tekste galėtų būti kažkok ių nesusi-
pratimų tuo metu ar ateityje. Tautai 
buvo svarbu, kad Konstitucijoje būtų 
nustatyta Tautos valdžia (demokratija), 
valstybės valdžios pasiskirstymas ir jos 
ribos, žmogaus teisės ir laisvės bei jų 
teisminis gynimas. Na ir, žinoma, piliečių 
teisė priešintis bet kam, kas kėsinasi į 
konstitucinę santvarką. 

Kartu tai ir Konstitucijos (kurią ir 
Valstybės knyga galima vadinti), kaip 
pagrindinio šalies įstatymo ir šiuolai-
kinės demokratijos simbolio, galiojimo 
patikrinimas. Kartkarčiais piliečiai tai 
vienai, tai kitai valdžios sričiai teisėtais 
(ir ne visai) būdais ir priemonėmis reiškia 
savo nepasitenkinimą. Paskutiniu metu, 
o ir anksčiau, Konstitucinis Teismas 
(toliau  – KT) yra sulaukęs priekaištų 
dėl savo nutarimų įvairiais valstybės 
gyvenimo klausimais. Ir tokiems prie-
kaištams galima pritarti. Tas, kas šioje 
publikacijoje rašoma, yra asmeninė 
autoriaus nuomonė.

Iš principo, jei KT dirbtų griežtai 
pagal Konstituciją – tikrintų pagal jam 
nustatytus įgalinimus (sąmoningai rašau 
„įgalinimus“, nes Konstitucijoje rašomi 
įstaigų ir pareigūnų „įgaliojimai“ nėra 
tikslūs) teisės aktų atitiktį (ar neatitiktį) 
Konstitucijai – nebūtų dalies priekaištų 
ir nesusipratimų. 

Man atrodo, kad KT veiklos priešta-
ringumo priežastys yra dvi: viena iš jų 
labai paprasta ir žmoniška, bet ydinga. Tai 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
įstatymo 16 straipsnyje buvusi taisyklė: 

„Konstitucinio Teismo teisėjui mokamas 
30 proc. didesnis negu Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo maksimalus atlyginimas.“ 
Tai tiesiog jokia teisės teorija, įstatymu 
ar praktika nepamatuota taisyklė. Tai 
puikybės išraiška per įstatymą ir kartu 

Aukščiausiojo Teismo teisėjų (ką jau 
kalbėti apie žemesnių teismų teisėjus) 
pažeminimas. Tokie dalykai net kažko-
kiam komentarui nepriimtini. 

Ir nors tyliai nevykusi norma pakeista, 
puikybės sėkla, atrodo, liko KT nuta-
rimuose ir kai kuriuose KT šalininkų 
teiginiuose apie tik šio teismo vykdomą 
„konstitucinį teisingumą“, apie kažkokį 
Konstitucijos realų pasireiškimą tik per 
KT nutarimus ir t. t.

O dabar apie pačios Konstitucijos 
nuostatas, susijusias su KT. Pagrindinis 
klausimas yra toks, ar pagal Konstituciją 
KT yra teisminės valdžios įstaiga ar kaž-
kokia kita? Kitaip sakant, ar pavadinimas 
atitinka teismų sampratą.

Mano nuomone, KT nėra teisminės 
valdžios įstaiga, nors ir pavadinta teismu. 
Pagal Konstituciją žmogus negali kreiptis 
į KT, taigi KT neturi vieno iš pagrindinių 
teismų bruožo, nes KT tiesiog nepriima 
žmonių pareiškimų ir jų negina, t. y. 
neįgyvendina Konstitucijoje numaty-
tos vienos iš universaliausių žmogaus 
teisių – jų gynimo teisme. Nuomonė, 
kad KT gali žmogaus teises ginti atitin-
kamai pasisakydamas žmogaus teisių 
klausimais arba per tuos, kurie turi teisę 
kreiptis į KT, yra praeitas žmonijos gy-
venimo etapas. TSRS buvo tvarka, kad 
vietinės ir centrinės liaudies deputatų 
tarybos, rajkomai ir centro komitetai ir 
kiti tarybiniai bei partiniai pareigūnai 

žmogaus teises gynė, bet demokratinė 
valstybė nebuvo.

Tai, kad KT nėra teisminės valdžios 
įstaiga, patvirtina dar vienas Konstitu-
cinės sąrangos faktas. KT neturi jokio 
procedūrinio r yšio su tikrų teismų 
sistema. Tas ryšys turėtų būti išreikštas 
tik per procedūrinį pavaldumą, t. y. kad 
KT galėtų panaikinti kitų teismų spren-
dimus. To pagal Konstituciją nėra. KT 
nutarimo galia, kad jo nutarimo teismai 
turi paisyti, priklauso nuo teisės akto, 
kuris KT pataisytas, galios idėjos, o ne 
nuo teismų procedūrinio pavaldumo. 
Netgi Konstitucijoje numatyta teismų 
teisė kreiptis į KT dėl neaiškių teisės 
aktų atitikties Konstitucijai aspektu 
neleidžia KT laikyti teisminės valdžios 
įstaiga. 

Maža to, pagal Konstituciją KT yra 
atskirtas nuo kitų teismų. Žinau, kad 
KT šalininkai moko, jog Konstituciją 
reikia nagrinėti kaip vientisą aktą ir, 
girdi, kad KT ir teismai skirtinguose 
Konstitucijos skirsniuose jų vientisumo 
nepanaikina. Tačiau akivaizdu ir tai, 
kad teisė, ir konstitucinė, pripažįsta ir 
atskyrimo principą. Valstybės valdžia 
vientisa, tačiau ją sudarančios valdžios – 
įstatymų leidžiamoji, v ykdomoji ir 
teisminė – Konstitucijoje atskirtos net 
techniškai – jų funkcijos aprašomos, kaip 
KT ir teismų, skirtinguose Konstitucijos 
skirsniuose. 

tA ApliNkyBė, kAd teisėjAi gAli kReiptis į koNstituciNį teisMą 
dėl teisės Akto Atitikties koNstitucijAi, NėRA įRodyMAs, jog 
koNstituciNis teisMAs yRA teisMiNės vAldžios įstAigA. gReičiAu 
tAi pANAšu į tARyBiNių lAikų pRocedūRą, pAgAl kuRią, pvz., ltsR 
AukščiAusiosios tARyBos pRezidiuMAs AiškiNo įstAtyMus iR toks 
AiškiNiMAs Buvo pRivAloMAs. 
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Ta aplinkybė, kad teisėjai gali kreiptis 
į KT dėl teisės akto atitikties Konstituci-
jai, nėra įrodymas, jog KT yra teisminės 
valdžios įstaiga. Greičiau tai panašu į 
tarybinių laikų procedūrą, pagal kurią, 
pvz., LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas aiškino įstatymus ir toks 
aiškinimas buvo privalomas. 

Būtent dėl to, kad tik apibrėžtos vals-
tybės įstaigos ir pareigūnai (Seimas, jo 
narių grupė, Vyriausybė, Prezidentas ir 
teismai) (elitas) gali kreiptis į KT ir ten 
diskutuoti įvairių doktrinų klausimais, 
Konstitucija numatė kitų būdų saugoti 
žmones nuo teisės aktų, priešingų Kons-
titucijai, poveikio.

Vienas iš tokių būdų ir yra tas, kad 
teismai, nagrinėdami bylas ir radę įstaty-
mų, kurie priešingi Konstitucijai, klauso 
ir Konstitucijos, nes toks klausymas 
nulemia ir hierarchinį klausymą, t. y. 
Konstitucija yra tokio klausymo viršūnė. 
Teismai tokiu atveju tik paaiškina, kad 
ginčą sprendžia pagal Konstituciją, ir 
nemoralizuoja Seimo, ką jis turi daryti.

Kitas būdas – Konstitucijos 7 straipsnyje 
nustatyta, kad „Negalioja joks įstatymas 
ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai“. 
Tai reiškia, kad pasirodęs Seimo įstatymas, 
bet turintis neatitikties Konstitucijai ydą, 
negalioja pats savaime nuo jo paskelbimo 
dienos. Jis yra niekinis. Terminas „nieki-
nis“ pagal civilinę teisę, kai sandoris yra 
priešingas įstatymui. Niekiniu įstatymu 
joks asmuo neturi vadovautis ir jokios 
konstatacijos, net ir KT, kad įstatymas 
niekinis, nereikia. O ir neįmanoma, nes 
žmogus negali kreiptis į KT.

Tiesa, žmogus, savo veiksmus moty-
vuodamas įstatymo neatitiktimi Kons-
titucijai ir negalėdamas pats kreiptis į 
KT, rizikuoja, nes bet kas kitas jam gali 
nurodyti, kad įstatymas, kol nepakeistas 
ar nepanaikintas, galioja. Bet čia tikrasis 
ginčas ir gali atsirasti. Tačiau tokia padėtis 
paties konstitucinio principo, kad prie-
šingi Konstitucijai įstatymai yra savaime 
niekiniai, mano supratimu, nepaneigia.

Nepasakyčiau, kad 1993 m. vasario 
3 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo įstatymas prisidėjo prie realios 
padėties, kad KT yra teisminės valdžios 
institucija. Maža to, šis įstatymas tam tik-
rais atvejais tapo pavyzdžiu ir nesakyčiau, 
kad geru. Antai, Konstitucinio Teismo 
įstatymo 30 straipsnyje numatyta, kad 
Konstitucinis Teismas tiria ir sprendžia 
tik teisės klausimus. O teismų bruožas – 
fakto ir teisės klausimų sprendimas. Būtų 
lyg ir nieko, jei tas tyrimas būtų likęs 
Konstituciniame Teisme. Tačiau ši idėja 
persikūnijo į Baudžiamojo proceso ir 
Civilinio proceso kodeksus (atitinkamai 
(BPK 376 str. 1 d.; CPK 353 str. 1 d.). Teo-
riškai bylų nagrinėjimas teisės taikymo 
požiūriu panašus į kunigo sekmadieninį 
pamokslą apie būtinumą, pvz., gražiai 
elgtis. Kaip tai atrodo, cituoju konkrečios 
nutarties teksto dalį: „Kasacinis teismas 

5 dalį paduoti KT, be savo prašymo ir priedų, 
dar 30 prašymo ir priedų egzempliorių. 
Nors KT jurisprudencija ir neaiškina, 
kam tie egzemplioriai reikalingi, bet iš 
kai kurių KT nutarimų galima manyti, 
kad KT tik pagal jam žinomą tvarką ieško 
nuomonių šalia KT. Čia gal ir nieko blogo, 
kad koks nors konstitucinės teisės mėgėjas 
ar profesionalas atsiliepia į prašymus, bet 
procedūriškai nėra užtikrintas galimas 
neigiamas poveikis pačiam KT. Neaiški 
ir, sakyčiau, netgi KT nepatogi situacija 
ir tada, kai KT ekspertų ir specialistų 
dingstimi kviečia į teismo posėdį tei-
sininkus, kurie specializuojasi kokioje 
nors srityje. Šiaip jau teismų teisėjai 
visame pasaulyje neklausia iš šalies kitų 
teisininkų nuomonės konkrečiose bylose. 
Jie paprastai patys išmano įstatymus ir 
pagaliau yra atsakingi už savo darbą. 
Specialistų ieško tik tada, kai susiduria 

svARBiAusiAs koNstituciNis koNstituciNio teisMo pARAdoksAs 
yRA tAs, kAd jis yRA tARsi pRieMoNė užglAistyti gANA šiuRkščiAs 
kitų vAldžių, pRAktiškAi įstAtyMų leidėjo, pAdARytAs klAidAs, 
kuRios Ne tik kAd pAžeidžiA, Bet lAužo žMogAus teises.

patikrina apskųstus teismų sprendimus 
ir nutartis teisės taikymo aspektu ir 
sprendžia teisės, o ne fakto klausimus 
(CPK 353 straipsnio 1 dalis).“ Teisės 
taikymo aspektas pateiktame kasaciniame 
skunde nebuvo rastas, kasacinis skundas 
nebuvo priimtas, nors žmogus skundėsi 
žemesnių teismų sprendimais dėl to, kad 
jie atsisakė atkurti civilinės bylos, kurioje 
teisme dingo jo priešieškinys, dalį (civ. b. 
Nr. 3P-928/2008).

Yra ir daugiau požymių, rodančių, kad 
KT yra ne teismas. Štai kad ir pareiškėjų 
pareiga pagal Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 

su ne teisės klausimais ir jų nesupranta. 
Tas yra nulemta bene vienintelės priežas-
ties – užtikrinti teismų nepriklausomumą. 

Ne teismams būdinga taisyklė, numa-
tyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje: 
„Prireikus į organizacinius posėdžius 
pakviečiami mokslininkai, specialistai, 
kiti asmenys.“ Suprantu, kad KT didžiu-
lė garbė, kai mokslininkai aplanko jo 
organizacinius posėdžius. Tačiau tokie 
lankymai tikrai nebūdingi teismams (žr. 
BPK ir CPK). Dar blogiau, kai kas tokius 
apsilankymus KT organizaciniuose 
posėdžiuose gali išaiškinti kaip poveikį 
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KT: atsinešus kokią nors doktriną ar jos 
siūlymą KT, atsiranda begalinis noras, 
kad KT ją priimtų. Tačiau ir tokiu atveju 
atsiranda KT nepriklausomumo problema, 
nors mokslo darbininkas tegali norėti, jog 
KT būti pagirtas, jei KT priims jo mintį.

Gana keista, sakyčiau, teismui ne visai 
būdinga bylos rengimo KT posėdžiui 
tvarka pagal 27 straipsnį. Čia nustatyta 
vieno teisėjo teisė apklausti pareiškėjus 
ar jo atstovus, suinteresuotą asmenį ar jo 
atstovus, liudytojus, skirti ekspertizes ir 
t. t. Jeigu KT pretenduotų į tikrą teismą, 
tai kas jau kas, o šalys ir liudytojai turėtų 
būti apklausiami teismo posėdyje.

Tačiau svarbiausias konstitucinis 
KT paradoksas yra tas, kad KT yra tarsi 
priemonė užglaistyti gana šiurkščias kitų 
valdžių, praktiškai įstatymų leidėjo, pada-
rytas klaidas, kurios ne tik kad pažeidžia, 
bet laužo žmogaus teises. Tokia teisių 

pažeidimo galimybė yra Konstitucijos 
107 straipsnio 1 dalis: „Lietuvos Respub-
likos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas 
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos 
Prezidento aktas, Vyriausybės aktas 
(ar jo dalis) negali būti taikomas nuo 
tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas 
Konstitucinio Teismo sprendimas, kad 
atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, o 
jau minėto Konstitucijos 7 straipsnio 
1 dalyje priešingo Konstitucijai įstaty-
mo negaliojimas nesaistomas nei su KT 
nutarimais, nei su jokio kito pareigūno, 
įstaigos ar žmogaus nuomone. Čia dar 
pusė bėdos. Kur kas liūdniau, kad Kons-
titucijos 107 straipsnio 1 dalies nuostata 
sudaro galimybę tam tikrai žmonių grupei 
pasinaudoti neteisėto veiksmo (priešingas 
Konstitucijai įstatymas būtent toks yra) 
rezultatais, ir žmonės, kurių teisės netei-

sėtu veiksmu pažeistos, lieka neapginti, 
nes ydingas teisės aktas netaikomas tik 
po KT nutarimo paskelbimo, o ne nuo 
tokio įstatymo įsigaliojimo dienos, kaip 
turėtų būti pagal teisės principus.

Štai tokio teisių pažeidimo pavyzdys. 
Pilietis Z. K. kreipėsi 1996 m. į Lietuvos 
Aukščiausiąjį Teismą (civilinės bylos 
Nr. 2A-653/96), kad būtų panaikinti 
žemesnių teismų sprendimai, kuriais 
jo ieškinys atmestas. Z. K. savo ieški-
niu prašė panaikinti rajono valdytojo 
potvarkį, pagal kurį jo seneliui M. G. 
priklausiusiame name iki 1940 m. ir 
Z.  K. iš dalies jau grąžintame name 
buvo leista privatizuoti vieną butą pi-
lietei V. D.; panaikinti atitinkamą šio 
buto pirkimo–pardavimo sutartį ir dar 
vieną potvarkį, kuriuo už butą buvo 
pasiūlyta kompensacija. Ieškovas prašė 
atnaujinti ir ieškinio senaties terminą, 

pAgAl koNstituciją koNstituciNis 
teisMAs tuRi teisę, o iR pAReigą, 
NAgRiNėti tik tą pRAšyMą, kuRį 
įteikė pAReiškėjAi. teisMAMs 
NeBūdiNgA svARstyti tAi, kAs 
„pAkeliui“, iR tą NuoMoNę Apie 
„pAkeliui“ pAteikti kAip kokį 
AukščiAusią, NepAkARtojAMą 
pAvyzdį. iR dAR BlogiAu, kAdA 
koNstituciNis teisMAs, NesANt 
pAReiškėjų pRAšyMo, kokį NoRs 
įstAtyMą AR jo tAisyklę pRipAžįstA 
esANt pRiešiNgą koNstitucijAi. 

adVokatas	Šarūnas	Vilčinskas	
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nes potvarkių laiku apskųsti negalėjo, 
jie buvo priimti 1993 m. gegužės 17 d. 
Vyriausybės nutarimo Nr. 337, kuris KT 
pripažintas priešingu Konstitucijai tik 
1994 m. birželio 15 d., pagrindu.

Aukščiausiasis Teismas, atmesdamas 
kasacinį skundą, be kitų motyvų, pažy-
mėjo, jog potvarkis dėl buto pardavimo 
jau įvykdytas (Konstitucijos 107 str. 1 d.; 
Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 
4 d.) ir kad ieškovas nesikreipė į KT (lyg 
būtų galėjęs tą padaryti?).

Kitas pavyzdys nesusijęs su turtais. 
Du buvę Lietuvos piliečiai ir turėję teisę 
savo pilietybę grąžinti pagal Lietuvos 
pilietybės įstatymą kreipėsi nustatyta 
tvarka į instancijas dar prieš pusmetį 
iki žymaus KT 2006 m. lapkričio 13 d. 
nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuo-
jančių Lietuvos Respublikos pilietybės 
santykius, nuostatų atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“, prašydami 
grąžinti Lietuvos pilietybę. Instancijos, 
užuot spręstų tai, ko ieškovai prašė, 
prašymo sprendimą pavilkino, – juos 
išbraukė iš visų duomenų, kur jie buvo 
minimi kaip Lietuvos piliečiai. Tada 
jie kreipėsi į Vilniaus apygardos admi-
nistracinį teismą su skundu (bylos 
Nr. 1-8086-12/2007), kad instancijų 
sprendimai dėl pilietybės negrąžinimo 
būtų panaikinti ir atnaujintas terminas 
paduoti prašymą. Tai buvo padaryta jau 
po 2006 m. lapkričio 13 d. KT nutarimo, 
nes atsakymas dėl pilietybės grąžinimo 
buvo gautas po KT nutarimo. Apygardos 
administracinis teismas atmetė skundą 
ir motyvavo, kad po KT nutarimo (juo 
pilietybės grąžinimas buvo paskelbtas 
priešingu Konstitucijai) paskelbimo 
neat it inkančiu įstat y mu negal ima 
vadovautis. Apeliacinis skundas buvo 
atmestas. Šiuo atveju teismai pritaikė 
grįžtamąjį KT nutarimo galiojimą.

Tokia padėtis ir dabar. Adminis-
tracinėje byloje Nr. 1-640-484/2012 
tretysis suinteresuotas asmuo savo 
atsiliepime dėl neišmokėtos pensijos 

dalies ir palūkanų rašo, kad Vilniaus 
apygardos administracinis teismas turėtų 
vadovautis Konstitucijos 107 straipsniu, 
nepaisant to, jog KT 2012 m. rugsėjo 21 d. 
nutarimu paskelbė apie neteisėtą pensijų 
sumažinimą, kuris buvo įgyvendintas 
priešingu Konstitucijai įstatymu daug 
anksčiau, negu tas buvo pripažinta.

Tiesiog nepakartojama savo minties 
gilumu viena taisyklė galioja Konstitu-
cinio Teismo įstatyme. O ji yra tokia, 
tiesa, privaloma, matyt, tik KT. Minėto 
įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 
kad „Konstitucinis Teismas klauso tik 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir jai 
neprieštaraujančių įstatymų.“ Minties 
gilumas yra tas – kokie tie kriterijai, 
pagal kuriuos KT, prisiliesdamas prie 
įstatymų, žino, jaučia, atpažįsta, mato ir 
t. t., kad jie neprieštarauja Konstitucijai. 
Ir kodėl tik KT turi savybę – tiksliau 
gebėjimą – klausyti Konstitucijai ne-
prieštaraujančių įstatymų? Pagaliau, 
koks yra tos procedūros, kad reikia 
kreiptis į KT dėl teisės aktų tyrimo 
atitikties Konstitucijai požiūriu, ir šio 
specialaus KT sugebėjimo ryšys. Juk 
jeigu KT sugeba vadovautis neprieš-
taraujančiais Konstitucijai įstatymais, 
kaip tai užrašyta Konstitucinio Teismo 
įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje, tai pa-
slapties neturėtų būti ir visiems kitiems, 
iš jų ir piliečiams turėtų būti paskelbta, 
kaip tas neprieštaravimas nustatomas 
ir kaip juo naudotis.

Kartais atrodo, kad KT pritrūksta 
drąsos. Štai kad ir 2012 m. rugsėjo 25 d. 
KT nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso 
30(1) straipsnio 2 dalies (2007 m. gruo-
džio 13 d. redakcija) atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai. Pagal jį teismai 
bus laisvesni ir galės nekonfiskuoti auto-
mobilių, kai nusižengimas bus numatytas 
pagal ATPK 130(2) straipsnį. Teismai 
ir iki šio nutarimo buvo laisvi ir galėjo 
spręsti pagal teisingumo, o dabar dar ir 
pagal protingumo bei sąžiningumo kri-

terijus. Bet KT nuoroda į savo ankstesnį 
1996 m. balandžio 23 d. nutarimą ir pa-
mąstymai apie tai, kad mutatis mutandis 
(KT posakis) savininkas gali netekti savo 
turto, jei jis perdavė savo turtą žmogui, 
kuris vėliau su jo turtu tapo pažeidėju, ir 
kad savininkas rizikuoja jo netekti, nes 
jis gali būti konfiskuotas kaip pažeidėjo 
įrankis ar priemonė, ne visai pagrįsta.

Dalykas yra tas, kad pagal civilinę teisę, 
sudarant bet kokį sandorį, susijusį su turtu, 
bet kurios šalies atsakomybė yra tik tarp 
sandorį sudariusių šalių. Joks trečiasis 
asmuo, tarp jų ir valstybė, nedalyvauja 
ir net negali dalyvauti. Administracinis 
pažeidimas – neblaivus vairuotojas 
važiavo pasiskolintu automobiliu savi-
ninkui nežinant, yra teisinis valstybės 
ir pažeidėjo ryšys. Ir šis administracinio 
pobūdžio santykis negali būti perduotas, 
paveldėtas ir kitaip perkeltas turto savi-
ninkui. Tokią savininko teisę Konstitucija 
gina (23 str.). Savininkas tikrai negali 
numatyti, jog tas, kas gavo pasinaudoti 
jo turtu pagal sutartį, sąmoningai pažeis 
kokias nors taisykles. Taip galvojant, ir 
kelių savininkai gali būti kalti, kad kai 
kurie vairuotojai per greitai važiuoja. 
Civilinė teisė ne įtarinėjimų teisė ir ji 
tikrai be niekur nieko nepasidaro kita.

Dar vienas pastebimas KT veiklos 
bruožas yra tas, kad KT nežinia iš kur 
pasisako klausimais, dėl kurių pareiškėjai 
ir neprašo KT pasisakyti. Šiuos tyrimus 
(sąlygiškai galima pavadinti „pakeliui“) 
KT pridengia gana skambiais vardais 
„konstitucinės teisės“ ar „Konstitucinio 
Teismo“ doktrina, „jurisprudencija“, kaž-
kokiu išskirtiniu metodu ar net keliais 
ir pan. Pagal Konstituciją KT turi teisę, 
o ir pareigą, nagrinėti tik tą prašymą, 
kurį pareiškėjai įteikė KT. Teismams 
nebūdinga svarstyti tai, kas „pakeliui“, 
ir tą nuomonę apie „pakeliui“ pateikti 
kaip kokį aukščiausią, nepakartojamą 
pavyzdį. Ir dar blogiau, kai KT, nesant 
pareiškėjų prašymo, kokį nors įstatymą 
ar jo taisyklę pripažįsta esant priešingą 
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Konstitucijai. Tą sakydamas nurodau 
KT 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimą 
dėl Pilietybės įstatymo, kuriuo pripa-
žino pilietybės grąžinimą priešingu 
Konstitucijai.

KT pamėgtas „pakeliui“ užsiminimas 
apie kažkokią esamą ar nesamą problemą 
yra nebūdingas teismams ir teoriškai 
bei praktiškai nepagrįstas dėl to, kad 
pakeliui stabtelėjimai yra be tyrimo, be 
ryšio su nagrinėjama tematika, vadinasi, 
nebaigti. Dėl to KT mėgsta nurodyti, ką 
jis jau anksčiau „konstatavęs“. Kartais tas 
„pakeliui konstatavimas“ gali būti atvirai 
suprastas kaip ir su Konstitucija susikertan-
tis. Antai 2006 m. birželio 6 d. nutarime 
KT dėl savęs, lyg tarp kitko pažymi, kad 
„Šiuo metu pagal Konstituciją ir įstatymus 
Lietuvoje yra trys sistemos: Konstitucinis 
Teismas vykdo konstitucinę teisminę 
kontrolę; 2) Konstitucijos 111 str. 1 d. 
nurodyti Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 
Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų 
ir apylinkės teismai sudaro bendrosios 
kompetencijos teismų sistemą; 3) pagal 
Konstitucijos 111 str. 2 d. administracinių, 
darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms 
nagrinėti gali būti įsteigti specializuoti 
teismai – šiuo metu įstatymais yra įsteigta 
ir viena specializuotų teismų, būtent, 
administracinių, sistema, kurią sudaro 
Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ir apygardų administraciniai 
teismai (Konstitucinio Teismo 2004-12-
13, 2006-01-16, 2006-03-28, 2006-05-09 
nutarimai)“.

Toks tvirtinimas apie trijų rūšių siste-
mas yra nepagrįstas, nes Konstitucijoje 
rašoma kitaip. Konstitucijos 6 straipsnio 
nuostata – valstybės valdžią vykdo Seimas, 
Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Tai 
reiškia, kad teismų sistema viena ir neda-
loma. Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalies 
taisyklė apie specializuotus teismus kaip 
apie teismų rūšis, o ne atskirą sistemą. 
Toks aiškinimas, kaip kad aiškina KT, 
yra priešingas Konstitucijos 6 straipsniui, 
nustatančiam valdžių pasidalijimo ir teis-

minės valdžios vienybės principą. Be to, 
toks tvirtinimas pateisina administracinių 
teismų, kurių dabartinė veikla yra prie-
šinga Konstitucijai, o būtent: įstatymui 
ne visi lygūs (Konstitucijos 29 str. 1 d.; 
žmonių lygybės prieš įstatymą principui 
29 str. 2 d.). Žmonės, kurių teisių gynimas 
patenka administracinių teismų jurisdik-
cijon, yra pagal įstatymus nelygūs su tais, 
kurių teises gina bendrieji teismai, nes 
negali kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą. 
Kartu tai pažeidžia asmens lygybę.

Konst it uci n io Teismo 20 06  m. 
birželio 6 d. nutarimas dėl paties KT 
padėties (teismas jis ar ne) nelabai yra 
suprantamas ir dėl to, kad jame nėra 
net diskusijos apie tai, ar gali teismu 
vadintis įstaiga, į kurią žmogus negali 
kreiptis pagal Konstituciją; ar valsty-
bės įstaiga gali vadintis teismu, jei ta 
įstaiga, nors ir teismu pavadinta, neturi 
pagal Konstituciją visuotinai įprasto 
procedūrinio ryšio su kitais teismais; 
ar valstybės įstaiga gali vadintis teismu, 
jei tik teisės aiškinimąsi pripažįsta be 
fakto; ar konstitucinis valstybės įstaigų 
atskyrimo principas nelemia, kad KT 
nėra teisminei valdžia priskirta įstaiga, 
ir t. t. Žinoma, toks KT požiūris galėtų 
priklausyti tik jam. Bet daug liūdniau 
yra tai, kad tokia praktika kartais per-
sikelia ir į kitų teismų veiklą. Ne vienas 
teisininkas, susidūręs su teismais, galėtų 
nurodyti konkrečių pavyzdžių, kai dėl 
nepaaiškinamų priežasčių vienpusiškai 
aptariami įvairūs bylos duomenys ir 
įstatymai. 

Net ir su Konstitucijoje esančiais 
trūkumais KT savo veikla neturėtų būti 
trukdys teismų ir kitų valdžios įstaigų 
veikloje. Suprantama, dažnai gali atsirasti 
problema, ką daryti, jei tenka susidurti 
su KT. Ypač advokatui. Manau, nepai-
sant dviprasmės padėties, KT turi būti 
panaudotas taip, kaip geriau žmogui. Jeigu 
teisėtam interesui reikia, būtina prašyti 
teismų, kad jie kreiptųsi į KT, jei be jo ne-
sugebama išnagrinėti ginčo. Kitais atvejais, 

matyt, reikia argumentuotai nurodyti KT 
suklydimo trūkumus. Pavyzdžiui, susi-
dūrus su teiginiu, kad KT yra teisminės 
valdžios įstaiga, galima ir reikėtų, be to, 
kas yra Konstitucijoje, pažymėti, jog toks 
tvirtinimas reiškia nepagrįstą funkcijų, 
kurių jis neturi, suteikimą. Konstitucinėje 
praktikoje galioja taisyklė – žmogus gali ir 
turi teisių daugiau, negu Konstitucijoje ar 
įstatymuose numatyta, – valdžios įstaigos 
ir pareigūnai turi tik tiek teisių (funkcijų), 
kiek Konstitucijoje ar įstatymuose nustatyta. 
Jeigu valdžios įstaigos teisės ir pareigos ar 
veiklos savybės nustatytos Konstitucijoje, 
tai bet koks jų pakeitimas (išplėtimas 
ar atvirkščias procesas) įmanomas tik 
Konstitucijos pataisa. Nei įstatymu, nei 
kokiu nors aiškinimu, panašiu į 2006 m. 
birželio 6 d. aiškinimą dėl KT, negalima 
to daryti.

Susidūrus su teiginiais apie kažkokią 
precedentinės teisės užuomazgą Lietuvos 
teisėje, pirmiausia lieka tas, kas buvo – 
Lietuva nepriklauso anglosaksų teisės 
sistemai. Antra, precedentas kaip teisės 
šaltinis galimas tik tuo atveju, jei ginamas 
interesas nesureguliuotas įstatymu ar 
kitu teisės aktu. Pagaliau reikia žinoti 
(bent, mano supratimu), kad nei KT, nei 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas net ir 
precedentų negali nei kurti, nei nustatyti. 
Dalykas yra tas, kad šios įstaigos nagrinėja 
bylas tik teisės taikymo požiūriu. Pirma 
ir pagrindinė sąlyga nustatyti precedentą 
yra tiesioginių ir netiesioginių esminių 
faktinių aplinkybių nustatymas. Tie 
teismai, kurie nenagrinėja fakto klausi-
mo, negali samprotauti apie precedentą. 
Tiksliau, gali samprotauti, bet jų kūrinys 
nebus teismo precedentu.

esu įsitikinęs, kad dabartinė padėtis 
dėl KT ir apie jį turėtų pasikeisti. Patinka 
jis ar ne, bet kol kas jis yra. Gaila, kad KT 
veikla kartais nepadeda tai paskirčiai (tegul 
ir dviprasmiškai), kuri jam priskirta. O ji 
ne tokia sudėtinga, kartkarčiais paskelbti 
visuomenei savo sprendimus šimtą ar 
daugiau kartų per metus.
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Pažymėtina, kad prie piktnaudžiavi-
mo procesu negalima nepriskirti ir 

atvejų, kai pats teismas formaliai taiky-
damas vienokias ar kitokias įstatymo 
nuostatas atitinkamais atvejais netie-
siogiai prisideda prie proceso vilkinimo. 
Teismo darbas, kaip žinoma, turi būti 
racionalus ir veiksmingas, šalims negali 
būti leidžiama netinkamai naudotis savo 
procesinėmis teisėmis, vilkinti procesą. 
Teisėjas, vadovaudamas procesui, likdamas 
nešališkas, nepažeisdamas dispozityvu-
mo, rungimosi, šalių lygiateisiškumo ir 

kitų proceso principų, turi kontroliuoti 
šalių veiksmus, siekdamas, kad procesas 
vyktų koncentruotai ir ekonomiškai. 
CPK 158 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
teismo posėdžio pirmininko pareiga 
rūpintis tinkamu, nepertraukiamu ir 
kuo greitesniu bylos nagrinėjimu10. Ir 
nors procesiškai nėra galimybės paskirti 
teismui procesinę nuobaudą, tačiau 
vis dėlto neigiamą situaciją įmanoma 
„suvaldyti“ per teisėjų veiklos vertini-
mo11 institutą, jo dėka teisėjas gali būti 
patrauktas drausminėn atsakomybėn 

ar netgi rekomenduota Teisėjų tarybai 
ir Lietuvos Respublikos Prezidentui 
pašalinti teisėją iš einamų pareigų.

Procesinio šalių elgesio vertinimas  
ir įtaka paskirstant ir atlyginant 
bylinėjimosi išlaidas 
Iš esmės bylinėjimosi išlaidų instituto 
egzistavimas yra draudimo piktnaudžiauti 
procesinėmis teisėmis galiojimo prielaida12. 
Pavyzdžiui, žyminis mokestis apskritai 
gali būti vertinamas kaip tam tikra kliūtis 
kreiptis į teismą, kuri sulaiko tam tikrą 

piktnaudžiavimas 
procesinėmis teisėmis:
civilinio proceso įstatymo pakeitimai  
ir galimos praktinės problemos*

dainius	ŽidanaVičius
AdvokAtų pRofesiNės BeNdRijos „juRiscoNsultus“ AdvokAto pAdėjėjAs
Mykolo RoMeRio uNiveRsiteto teisės fAkulteto civiliNio pRoceso kAtedRos AsisteNtAs

teismas yra valdžios institucija, todėl būtent teismas procesiniu požiūriu yra proceso 
šeimininkas, jis yra būtinas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas, nes teismo 
procesas nėra privatus šalių ginčas. pažymėtina ir tai, kad teisingumo sistema išlaikoma 
iš valstybės lėšų, todėl teismo procesas negali būti valdomas privačių asmenų. kita 
vertus, pagal ekonomiškumo principą reikalaujama, kad teismo darbas būtų racio-
nalus ir efektyvus, nebūtų piktnaudžiaujama procesu, vilkinamas bylų nagrinėjimas, 
ignoruojami teismo nurodymai, juo labiau kad vienas iš svarbiausių civilinio proceso 
tikslų yra kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (cpk 2 str.).

* Straipsnio autorius apžvelgia su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis susijusius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
pakeitimus, įsigaliojusius 2011 m. spalio 1 d.

10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010  m. liepos 30  d. nutartis civilinėje byloje Nr.  3K-3-
348/2010.

11 2009 m. lapkričio 27 d. Teisėjų tarybos nutarimas „Dėl teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 13P-168- (7.1.2).
12 SIMAITIS, R. Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese. Vilnius: Justitia, 2007, p. 72. 

Pabaiga. Pradžia LA 2012 m. Nr. 4. (45)
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dalį akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių. Šių 
dienų teisinė praktika, pasikeitus socia-
linei ir ekonominei santvarkai, pasuko 
kita linkme. Kuo geresnis šalių protingų 
ir būtinų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas 
tapo pagrindiniu bylinėjimosi išlaidų 
instituto akcentu ir tai bene ryškiausiai 
iliustruoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
ilgainiui suformuota praktika, susijusi 
su išlaidomis sumokėti už advokato ar 
advokato padėjėjo pagalbą, pateikiant 
ganėtinai racionalų ir aiškų vertinimą: 

„CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad iš-
laidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, 
gali būti pripažintos teismo išlaidomis, 
jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. 
Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. 
Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad 
tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų 
sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. 
Realumo kriterijus yra taikomas teismų 
praktikoje“13 „<...> teismas, taikydamas 
CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būti-
numo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, 
kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų 
ir kad jos turi būti apmokamos, pagal 

CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar 
advokatui už teisinę pagalbą civilinėje 
byloje asmens visos sumokėtos sumos 
pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir 
turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai 
šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai 
teismo gali būti pripažįstamos pagrįsto-
mis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg 
didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. 
Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka 
pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato 
jų pagrįstą dydį, o likusios dalies išlaidų 
nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai 
jie liktų neatlyginti juos patyrusiai šaliai. 
Išvadą dėl advokato pagalbai apmokėti 
išleistos išlaidų dalies pagrįstumo teis-
mas turi motyvuoti (CPK 291 straipsnio 
1 dalies 5 punktas, 270 straipsnio 4 da-
lies 4 punktas ir kt.). Spręsdamas dėl 
jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 
98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į to-
kias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl 
civilinėse bylose priteistino užmokesčio 
už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą 
teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus 
maksimalius dydžius bei šiame teisės 
akte nurodytus kriterijus; 2) bylos su-
dėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko 
sąnaudas“14; „<...> nustatant priteistino 
advokatui užmokesčio dydį, atsižvelgta į 
konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių 
paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų 
žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartoti-
nį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų 
sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), 
teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir 
pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų 
naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. 
Rekomendacijos nuostatose neribojama 
šalių teisė susitarti dėl advokato atlygi-
nimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į 
įstatymo nuostatą, kad teismas negalės 
bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, 

negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus 
išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konk-
rečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin 
sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama 
ne vienerius metus ar kitais panašiais 
atvejais“15; „<…> nėra pagrindo atmesti 
prašymą dėl šių išlaidų priteisimo vien tik 
tuo pagrindu, kad teismui nepateikta do-
kumentų, kuriuose expressis verbis detaliai 
nurodoma apie patirtas išlaidas pagalbai 
apmokėti konkrečioje civilinėje byloje. 
Kita vertus, tai nepaneigia ir nepašalina 
teismo pareigos tirti ir vertinti pateikiamus 
įrodymus jų tinkamumo, patikimumo, 
pakankamumo ir kitais aspektais (CPK 
176–180, 183, 185 straipsniai), taip pat 
spręsti dėl išlaidų dydžio, atsižvelgiant 
į teisingumo ministro kartu su Lietuvos 
advokatų tarybos pirmininku patvir-
tintas rekomendacijas dėl užmokesčio 
maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnio 
2 dalis), taip pat nepaneigia atitinkamos 
byloje dalyvaujančio asmens procesinės 
pareigos įrodyti savo prašymo pagrįstu-
mą (CPK 178 straipsnis). Taigi išlaidas 
advokato ar advokato padėjėjo pagalbai 
patvirtinantys įrodymai bei jų turinys 
turi būti teismo tiriami ir vertinami 
bendra tvarka kaip ir bet kurie kiti byloje 
pateikti įrodymai“16. Naujovė, susijusi su 
išlaidomis advokato pagalbai apmokėti, 
jog dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui 
raštu pateikia prašymą su išlaidų apskai-
čiavimu ir pagrindimu (CPK 98 straipsnio 
1 dalis). Atlygintinų išlaidų, susijusių su 
advokato ar advokato padėjėjo pagalba, 
dydis pagal CPK 98 straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintą reguliavimą, nustatomas atsi-
žvelgiant į teisingumo ministro kartu su 
Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 
patvirtintas rekomendacijas (toliau 

13 Žr., pvz., europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimą byloje S. Jasiūnienė v. Lietuva; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533.

14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., 
Nr. 3K-3-533/2008.

15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje J. M. v. Lietuvos 
Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, bylos Nr. 3K-3-212/2009.

16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje L. L. v. R. L., bylos 
Nr. 3K-3-319/2011.

teisMAs yRA vAldžios  
iNstitucijA, todėl BūteNt 
teisMAs pRocesiNiu požiūRiu 
yRA pRoceso šeiMiNiNkAs,  
jis yRA BūtiNAs civiliNių  
pRocesiNių teisiNių sANtykių 
suBjektAs, Nes teisMo  
pRocesAs NėRA pRivAtus šAlių 
giNčAs. 
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vadinama – Rekomendacijomis)17 dėl 
užmokesčio dydžio išlaidos. Nekyla 
abejonės, kad taip įstatymų leidėjas 
siekia įpareigoti šalis kiekvienu atveju 
pagrįsti jų patirtas išlaidas advokato ar 
advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o 
šis reguliavimas tik dar labiau patvirtina 
iki šiol jau teismų taikytą išlaidų praktiką, 
susijusią su advokato ar advokato padė-
jėjo pagalbos apmokėjimo atlyginimu 
atsižvelgiant į Rekomendacijas, kurių 
svarba, kaip minėta, įtvirtinta to paties 
CPK 98 straipsnio 2 dalyje.

Rekomendacijos nuostatose neribojama 
šalių teisė susitarti dėl advokato atlygi-
nimo, bet šalys visada turi atsižvelgti ir 
į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės 
bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, 
negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus 
išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konk-
rečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin 
sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama 
ne vienerius metus ar kitais panašiais 
atvejais. Kaip turėtų būti aiškinama išlyga: 
„išskyrus išimtinius atvejus <…>? Visais 
atvejais byloje sprendimą priimantis 
teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio 
advokato atstovavimo išlaidos turi būti 
priteisiamos. Taigi tokiais pakeitimais 
įstatymų leidėjas galbūt siekia išlaikyti 

„sveiką“ advokatų ir advokatų padėjėjų 
konkurenciją klientams atsižvelgiant 
į galimas prieinamas ir suvienodintas 
kainas. Nereikia nė sakyti, kad praktikoje 
dalis bylinėtis sieksiančių klientų bus 
suinteresuoti gauti ne vien kokybiškas 
teisines paslaugas, bet ir „rekomenduotinų“ 
teisinių paslaugų kainų (atsižvelgiant į 
rekomendacijose nurodytas taisykles), nes 
civiliniame procese Rekomendacijoms 
tapus ne rekomenduotinu, o šiuo atveju 
jau „privalomu dokumentu“, teismai 
bendruoju atveju šaliai neleis tikėtis 
atsižvelgiant į bylos baigtį „kompensuoti“ 
visą patirtą bylinėjimosi išlaidų dydį, kad 

ir koks jis būtų. Taigi šalies bylinėjimosi 
išlaidų atlyginimo grėsmė dar labiau 
sustiprins barjero kreiptis į teismą po-
veikį. Kita vertus, kita kategorija klientų 
(nesuinteresuota „rekomenduotinomis“ 
teisinių paslaugų kainomis) turės prisiimti 
bet kokio bylos baigties rezultato riziką. 
Maža to, kalbant apie asmens teisę, kad 
byla būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį 
laiką (angl. reasonable time), teismui šiuo 
atveju keliama pareiga paskirstyti byli-
nėjimosi išlaidas atsižvelgiant į koncen-
truotą bylos eigą, todėl nekyla abejonės, 
kad teismų „pasyvumas“ nesiekiant bylą 
išnagrinėti per kuo įmanomą trumpesnį 
laiką prisideda prie bylinėjimosi išlaidų 
paskirstymo įtakos ir suteikia terpę šalims 
piktnaudžiauti patirtomis bylinėjimosi 
išlaidomis jas dirbtinai didinant.

Atkreiptinas dėmesys į CPK 3 straips-
nio 4 dalies pakeitimą – vienodos teismų 
praktikos formavimą įstatymų nustatyta 
tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas. Konstitucijoje nėra net užuomi-
nos apie teisės precedentą kaip pirminį 
teisės šaltinį. Juo labiau kad Konstitucijos 
109 straipsnio dalyje yra teigiama, jog 
teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik 
įstatymo. Todėl būtų sudėtinga manyti 
priešingai nei kad teismas yra teisę taikanti 
institucija, o ne ją kurianti. Paradoksalu, 
tačiau atsižvelgiant į kai kuriuos Civilinio 
proceso kodekso pakeitimus (pvz., išlaidų 
advokato ir advokato padėjėjo pagalbai 
apmokėti paskirstymas ir atlyginimas 
(CPK 98  str.)), nuostatos iš teismų 
praktikos akivaizdžiai „perkeltos“ į nuo 
2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusią CPK 
redakciją. Vis dėlto, manytina, kad teisės 
aiškintojas bet kuriuo atveju neturi tapti 
teisės kūrėju, nes būtent savo konkliu-
dentiniais veiksmais pakeitimų kontekste 
įstatymų leidėjas tą išvadą patvirtina. 
Galiausiai apibrėžtinos ir įstatymų leidėjo 
diskrecijos ribos – gal vis dėlto neverta 
kiekvienu atveju perrašinėti tendencingai 
suformuotos teismų praktikos, jei teisės 

norma jos nedetalizavus įstatymo lygiu 
tampa tinkamai aiškinama, taikoma ir 
plėtojama teismų praktikoje? Galbūt tik 
tuo atveju, kai teismų praktika nevienoda 
ir įstatymų leidėjas pastebi teisės normos 
tinkamo taikymo ar ne iki galo teisingo 
normos suvokimo riziką, atsirastų būti-
nybė keisti įstatymą jį papildant?

Paminėtina ir tai, kad aktualioje CPK 
redakcijoje atsiranda naujos nuostatos 
dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo 
papildžius CPK 93 straipsnio 4 dalimi, 
pagal kurią teismas gali nukrypti nuo CPK 
93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų 
bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių 
atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis 
elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas 
priežastis, dėl kurių susidarė bylinėji-
mosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys 
laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai 
naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąži-
ningai atliko procesines pareigas. Panaši 
nuostata įtvirtinta ir CPK 94 straipsnio 
1 dalyje, tada, kai byla baigiama neprii-
mant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, 
teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, 
atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis 
elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas 
priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi 
išlaidos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
yra suformavęs praktiką, jog „Teismas, 
nustatęs, kad savo procesinėmis teisė-
mis asmuo piktnaudžiauja, privalo ex 
officio šalinti tokius neteisėtus veiksmus 
ir jų pasekmes“18. Nustatęs, kad pagal 
CPK 93 straipsnį arba kurį nors kitą 
CPK straipsnį formaliai turinti teisę į 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimą šalis 
piktnaudžiavo savo procesinėmis teisė-
mis, teismas, atsižvelgdamas į tai, kokią 
įtaką šios šalies bylinėjimosi išlaidoms 
turėjo jos piktnaudžiavimas procesu, 
privalo sumažinti jai tenkantį bylinėji-
mosi išlaidų atlyginimą arba apskritai 
atsisakyti priteisti bylinėjimosi išlaidas. 
Tai teismas turi daryti ex officio, net kai 
priešinga šalis to nereikalauja. Kitoks 

17 Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR–85 patvirtintos 
Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 
maksimalaus dydžio.

18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001  m. spalio 24  d. nutartis civilinėje byloje Nr.  3K-3-
999/2001.
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CPK 93 straipsnio ir kitų CPK normų 
dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo 
interpretavimas neatitiktų teisingumo, 
protingumo ir sąžiningumo principų 
(CPK 3 straipsnio 1 dalis). Akivaizdu, 
kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo 
pagrindinis principas – „pralaimėjęs 
moka“ – šiuo atveju netinkamas, nes 
piktnaudžiauti procesu gali ir bylą lai-
mėjusi šalis.

Nuostatos dėl gaunančio bylinėjimosi 
išlaidų lengvatas ir (ar) antrinę teisinę 
pagalbą asmens piktnaudžiaujant procesu 
padarytos žalos valstybei atlyginimo 
įtrauktos ir į Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo19 24 straipsnio 
1 dalį. Šiame įstatyme aiškiai užsiminta, 
jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės 
garantuojama teisine pagalba, savo mate-
rialiomis ar procesinėmis teisėmis arba 
reikalauja iš advokato įgyvendinti arba 
ginti teises neleistinais būdais, teisinės 
pagalbos išlaidos įstatymų nustatyta 
tvarka išieškomos iš asmens, kuriam ji 
buvo teikiama. Bet kitais piktnaudžiavi-
mo atvejais, dėl kurių kilusių nuostolių 
atlyginimas detaliai procesiniuose įsta-
tymuose neaprašytas, sprendžiant nuos-
tolių atlyginimo klausimą dr. Rimantas 
Simaitis20 siūlo vadovautis bendrosiomis 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
1.137 straipsnio 3 dalies nuostatomis. 
Pagristai manytina, kad tokia pozicija 
pagal padarinius pareiškėjui yra racionali 
ir pateisinama, nes šalį, kuri nesąžiningai 
pareiškė nepagrįstą ieškinį ir formaliai 
buvo atleista nuo žyminio mokesčio, reik-
tų vis dėlto įpareigoti sumokėti žyminį 
mokestį nustatant įstatyme atitinkamą 
reguliavimą.

Nuo 2011 m. spalio 1 d. CPK 94 straips-
nio 2 dalis numato galimybę teismui, kai 

šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenu-
matė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo 
tvarkos, bylinėjimosi išlaidų proceso 
šalims nepaskirstyti. Taip pat reglamen-
tuotas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ir iš 
biudžeto lėšų tais atvejais, kai pareiškiami 
nepagrįsti reikalavimai (CPK 961 straips-
nis). Negalima nepaminėti ir to, kad atsi-
randa galimybė sumažinti bylinėjimosi 
išlaidų atlyginimą valstybei: „teismas 
gali nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 
1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi 
išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, 
atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis 
elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas 
priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi 
išlaidos“ (CPK 96 straipsnio 5 dalis). Dar 
kartą keltini praktiniai klausimai: ką turi 
omenyje įstatymų leidėjas įtvirtindamas 

„tinkamo procesinio elgesio“ etaloną? Ar 
teismas, vertindamas šalies elgesį kaip 
tinkamą, turėtų būti anksčiau nepaskyręs 
jokios iš CPK 103 straipsnyje įtvirtintų 
nuobaudos rūšių? A r teismas visais 
atvejais turėtų sumažinti bylinėjimosi 
išlaidas, neatsižvelgdamas į tai, ar šaliai 
buvo taikytos procesinės sankcijos?

Nepagrįstas trūkumų šalinimo insti-
tuto taikymas. Vienas iš tokių atvejų, kai 
galima identifikuoti paties teismo pikt-
naudžiavimą teise – dažnai be pagrindo 
taikomas trūkumų šalinimo institutas. 
CPK 115 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 
klaidingas procesinio dokumento pava-
dinimo nurodymas, teismo pavadinimo 
nenurodymas, atsiskaitomosios sąskaitos 
numerio ar kredito įstaigos rekvizitų 
nenurodymas, procesinio dokumento 
surašymo datos nenurodymas arba kiti 
netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių 
tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti 
procesinius veiksmus, kurių yra prašoma 

pateiktame procesiniame dokumente, 
ir nėra pagrindas taikyti šio straipsnio 
2 dalį. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinama 
galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartį 
dėl trūkumų šalinimo. Kita vertus, yra 
labai nežymi trūkumų šalinimo instituto 
taikymo ir netaikymo riba. Aiškindamas 
proceso koncentruotumo ir proceso 
kooperacijos principų taikymą Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad 
„<...> iš šių principų kyla teismo pareiga 
reikalauti ieškovo pašalinti paaiškėjusius 
ieškinio trūkumus, užtikrinant greitą 
ginčo išsprendimą, ir ieškovo pareiga 
šiuos reikalavimus vykdyti. Įstatymo 
nuostatos užtikrina teismo reikalavimų 
efektyvumą – jų nevykdymas ieškovui 
sukelia neigiamas pasekmes – ieškinio 
palikimą nenagrinėtą“21. Įstatymo nusta-
tyta ieškovo pareiga dar iki kreipiantis su 
ieškiniu į teismą suformuluoti ieškinio 
pagrindą ir dalyką negali būti aiškinama 
taip, kad iš ieškovo kreipimosi į teismą 
momentu būtų pareikalauta įrodyti 
pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Kita 
vertus, įpareigojimas šalinti ieškinio trū-
kumus neatitiktų šio instituto paskirties, 
jeigu būtų taikomas tuo atveju, kada 
pateiktas ieškinys yra pakankamai aiškus, 
reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo 
pagrindas ir ribos suprantami, o tam 
tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių 
netikslumų pašalinimas iš esmės nieko 
nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui. 
Tokio pobūdžio klausimai turėtų būti 
sprendžiami ne per trūkumų šalinimo 
institutą (CPK 115 straipsnio 4 dalis), 
bet parengiamojo teismo posėdžio 
metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Tuo 
tikslu įtvirtinta galimybė parengiamojo 
teismo posėdžio22 metu, iškvietus šalis, 
jas apklausti, siekiant išsiaiškinti ginčo 

19 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591. Valstybės žinios. 2000, 
Nr. 30-827.

20 SIMAITIS, R. Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese. Vilnius: Justitia, 2007, p. 336. 
21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009.
22 Nauja nuostata CPK 228 straipsnio 3 dalyje: nutaręs rengtis nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje, teismas negali papil-

domai skirti pasirengimo paruošiamųjų dokumentų būdu. Nutaręs rengtis nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu, teismas 
negali papildomai skirti parengiamojo teismo posėdžio bei CPK 231 straipsnio nuostata , jog bylai nagrinėti teisme pasirengiama per vieną 
parengiamąjį teismo posėdį, tačiau išimtiniais atvejais arba matydamas, kad byloje gali būti sudaryta taikos sutartis, teismas turi teisę po-
sėdyje paskirti antrojo parengiamojo posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų, datą. Parengiamųjų teismo posėdžių 
negali būti daugiau kaip du.
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esmę ir netgi visiškai suformuluoti šalių 
reikalavimus ir atsikirtimų turinį. Taigi 
iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo 
institutas gali būti taikomas tada, kai dėl 
netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo 
formulavimo, apskritai iš pareikšto ieš-
kinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, 
jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių 
teismo procesas apskritai negali būti 
pradėtas23.

Kita naujovė, susijusi su siekiu išvengti 
teismo piktnaudžiavimo procesu – pro-
cesinių veiksmų atlikimo skatinimas. 
CPK 72 straipsnis papildytas naujomis 
nuostatomis dėl procesinių veiksmų 
atlikimo skatinimo. Tai iš esmės dar 
viena priemonė, neleisianti vilkinti bylos. 
CPK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta: 
kai pirmosios instancijos teismas laiku 
neatlieka procesinių veiksmų, kuriuos 
pagal šį kodeksą privalo atlikti, šių 
veiksmų atlikimu suinteresuotas proceso 
dalyvis turi teisę kreiptis į apeliacinės 
instancijos teismą su prašymu nustatyti 
terminą tokiems procesiniams veiks-
mams atlikti. Prašymas pateikiamas per 
bylą nagrinėjantį teismą, o šis prašymo 
priėmimo klausimą privalo išspręsti ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo 
gavimo dienos. Jeigu per septynias dar-
bo dienas nuo prašymo gavimo dienos 
teismas, dėl kurio neatliktų procesinių 
veiksmų yra pateiktas prašymas, atlie-
ka atitinkamus procesinius veiksmus, 
laikoma, kad proceso dalyvis atsisakė 
pateikto prašymo. Priešingu atveju šis 
prašymas per septynias darbo dienas 
nuo jo gavimo persiunčiamas apeliaci-
nės instancijos teismui (akivaizdu, kad 
aptariamos normos siekiamybe tampa 
pirmosios instancijos teismo „aktyvūs 
veiksmai“ siekiant išvengti prašymo per-
siuntimo apeliacinės instancijos teismui). 
Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau 
kaip per septynias darbo dienas nuo jo 
gavimo apeliacinės instancijos teisme 
dienos (CPK 72 straipsnio 4 dalis). Ši 
koncepcija, manytina, netruks būti 
panaudota siekiant koncentruotesnio 
bylos nagrinėjimo. Tačiau ar kokybiško 

teisingumo vykdymas reiškia įstatymų 
leidėjo aiškų pripažinimą, jog teismai 
vilkina bylų nagrinėjimą? Pagaliau kokią 
įtaką tai turi teismų sistemai funkcionuo-
ti? Ar šio reguliavimo negalima laikyti 
intervencija į teismų veiklą ar net išoriniu 
teismų nešališkumo pažeidimu? Šio ir 
kitų CPK pakeitimų analizė paliekama 
vertinti skaitytojui.

Vietoj išvadų
Viena vertus, nustatyti piktnaudžiavimo 
procesu faktą yra keblu ir sudėtinga. 
Dažnai aplinkybės, sudarančios pagrindą 
tvirtinti, kad asmuo procesinėmis teisėmis 
naudojosi nesąžiningai, galutinai paaiškėja 
tik po to, kai byla išnagrinėjama iš esmės. 
Didžioji dalis aptartų CPK pakeitimų 
priklauso nuo teismo aktyvaus vaidmens 
naudojantis priemonėmis prieš piktnau-
džiavimą procesu – proceso dalyvių 

„suvaldymas“ ir proporcingų veiksmų 
taikymas eliminuojant galimybę proceso 
dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis 
teisėmis.

Kita vertus, sveikintini Civilinio 
proceso kodekso pakeitimai, įsigalioję 
2011 m. spalio 1 d., tačiau, priimant 
sprendimus, susijusius su atitinkamų 
sant yk ių reg ul iav imo gr iežt inimu, 
pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, ar 
jie yra neišvengiami, būtini ir ar turės 
įtakos civilinio proceso veiksmingumui 
didėti, ar tiesiog sukurs efektyvesnio 
proceso regimybę? Vis dėlto net ir patys 
detaliausi pakeitimai, kuriais įstatymų 
leidėjas siekia išvengti proceso dalyvių 
nesąžiningumo, gali tapti deklaratyvūs, 
jeigu subjektai, kurie disponuoja nusta-
tytais valdingais įgaliojimais, nesiims 
atitinkamų veiksmų. Dažniausiai pik-
tnaudžiavimo procesu faktus ryžtasi 
konstatuoti tik aukštesnieji teismai. 
Norėtųsi t ikėti, kad išplėstas regu-
liavimas, susijęs su piktnaudžiavimo 
procesinėmis teisėmis užkardymu, leis 
žemesnių instancijų teismams aiškiau 
identif ikuoti pažeidimą ir naudoti 
adekvačius bei proporcingus įstatymų 
leidėjo CPK įtvirtintus „įrankius“.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo priimami procesiniai 
sprendimai yra viena iš teisės aiškinimo 
formų, skirta padėti teismams spręsti 
kylančias teisės aiškinimo problemas. Jei 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 
ar nutarimai neįgyvendintų jiems keliamų 
tikslų, būtų galima kalbėti apie atitinkamus 
pakeitimus įstatymų lygiu. Kita vertus, 
ne vienas teisinės visuomenės atstovas 
sutiktų, kad, bandant išspręsti vienas 
teisės taikymo ir aiškinimo problemas, 
neabejotinai sukuriamos naujos, o tai 
duoda paskatą teisinei minčiai, suku-
ria pagrindą teisinei diskusijai, tačiau 
jei kiekvienas Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo procesinis sprendimas kurtų 
pagrindą įstatymų leidėjui keisti normą, 
pakeitimų gausa sukurtų tikrą chaosą. 
Tad ar nederėtų tam tikrų problemų 
ankstesnio išsprendimo teismų praktikos 
lygiu apibendrinti sudedant akcentus, 
o ne įstatymų leidėjui imtis kasacinio 
teismo kompetencijos imantis priemo-
nių įstatymu sureguliuoti visus galimus 
piktnaudžiavimo atvejus? Juk tokiu 
atveju įstatymų leidėjui tarsi permesta 
vykdyti jam nebūdinga funkcija. Gal 
vis dėlto reikėtų imti domėn įstatymų 
leidėjo netiesioginę užuominą, jog Lie-
tuvos Aukščiausiasis Teismas užtikrina 
vienodos praktikos formavimą, tam, kad 
įstatymų leidėjui nekiltų būtinybė ateityje 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių 
subendrinti priimant atitinkamus įstatymo 
pakeitimus. Juk visų probleminių atvejų 
įstatyminiu lygmeniu neįmanoma aptarti 
ir sureguliuoti jų sprendimą...

Straipsnio autorius šiame žurnalo 
numer y je aptaria piktnaudžiavimo 
procesinėmis teisėmis atvejus proceso 
šalių teisių požiūriu remdamasis Civilinio 
proceso kodekso pakeitimais (įsiga-
liojusiais 2011 m. spalio 1 d.). Kitame 

„Lietuvos advokatūros“ žurnalo numeryje 
numatoma aptarti piktnaudžiavimo 
procesu atvejus, daugiausia susijusius su 
teismo procesinio pobūdžio veiksmais 
civiliniame procese atitinkamai prieinant 
prie bendrų straipsnio išvadų.

23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2012 m. 
lapkričio 20 d. vykusioje konferencijoje „Arbitražo die-

na 2012: Komercinio arbitražo įstatymo naujovės“ akademinė 
bendruomenė, verslininkai, Lietuvos teisėjai, praktikuojantys 
arbitrai, advokatai ir teisininkai diskutavo apie Lietuvos Res-
publikos komercinio arbitražo įstatymo naujoves, lanksčiau 
reglamentuojančias komercinio arbitražo procedūrą, taip 
pat buvo aptariami kiti probleminiai arbitražo klausimai.

Tai buvo jau antroji Vilniaus komercinio arbitražo teis-
mo bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerija ir Lietuvos verslo konfederacija organizuojama 
konferencija arbitražo tema. Todėl visų trijų organizatorių 
atstovai tardami sveikinamąjį žodį konferencijos dalyviams 

pasidžiaugė per metus nuveik-
tais darbais ir akivaizdžiu 
rezultatu, kad arbitražas 
tampa vis populiaresnis al-
ternatyvus ginčų sprendimo 
būdas. Vilniaus komercinio 
arbitražo teismo pirmininko 
pareigas einantis akademikas 
Vytautas Nekrošius pažymėjo, 
kad, skirtingai nei teismus 
kartkartėmis palydintis 
neigiamas žiniask laidos 
dėmesys dėl teisėjų papir-
kimo, Vilniaus komercinio 

arbitražo teismą tokie kaltinimai aplenkė. Akademikas 
Vytautas Nekrošius taip pat pasidžiaugė, kad Lietuvoje, pa-

lyginti su Latvija, arbitražo institucijų yra gerokai mažiau 
ir tai padeda užtikrinti šių institucijų priimamų sprendimų 
kokybę ir reputaciją.

Pirmoje konferencijos 
dalyje advokatė Renata Ber-
žanskienė, advokatų kon-
toros „Sorainen“ partnerė, 
apžvelgdama arbitrų skyrimo 
tvarką ir sąlygas pabrėžė, 
kad naujojoje Komercinio 
arbitražo įstatymo redak-
cijoje įtvirtinta, jog arbitrų 
skaičius turi būti nelyginis, 
tačiau arbitražo teismo, su-
daryto iš lyginio arbitrų 
skaičiaus, priimtas arbitražo 
teismo sprendimas dėl šios 

priežasties nelaikomas negaliojančiu. Buvo diskutuojama dėl 
situacijos, kai šalys savo arbitražiniame susitarime nenustato 
arbitrų skaičiaus, tokiu atveju remiantis Komercinio arbitražo 
įstatymu bus paskirti trys arbitrai. Todėl keliamas klausimas, 
ar Komercinio arbitražo įstatyme neturėtų būti nustatyta, kad 
tokiu atveju būtų skiriamas vienas arbitras, nes Londono tarp-
tautinio arbitražo (LCIA) taisyklės ir Tarptautinių prekybos 
rūmų (ICC) arbitražo teismo taisyklės nustato lankstesnes 
sąlygas, kada gali būti paskirtas tik vienas arbitras. Praktiškai 
ši problema iš dalies išsprendžiama, jeigu abi šalys susitaria 
vėliau dėl arbitrų skaičiaus, nes šalys gali dėl arbitrų skaičiaus 
susitarti net kai nusprendžiama kreiptis į arbitražo teismą. 

Arbitražo  
diena 2012:
komercinio arbitražo įstatymo naujovės
marius	lukminas
lAWiN AdvokAtų koNtoRos teisiNiNkAs

Vytautas	nekroŠius

renata	BerŽanskienė
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Pranešimą skaitęs A l-
bertas Šekštelo, advokatų 
kontoros „TARK GRUNTe 
SUTK I eNe“ advokatas, 
apžvelgė arbitrų nušalinimo 
pagrindus ir tvarką, įtvirtintą 
pakeistame Komercinio ar-
bitražo įstatyme. Advokatas 
pažymėjo, kad paskirtiems 
arbitrams susiaurinta at-
skleidimo (angl. disclosure) 
apimtis dėl galimo arbitro 
nepriklausomumo ar nešališ-
kumo standartų pažeidimo. 

Arbitras turi pranešti suinteresuotiems asmenims tik apie 
pagrįstas abejones, o ne išvardyti absoliučiai visas aplinkybes 
apie turėtus su suinteresuotais asmenimis ryšius.

Naujoji Komercinio arbitražo įstatymo redakcija sutelkia 
teismo funkcijas, susijusias su arbitražo procesu, Vilniaus 
apygardos teisme, todėl ir šalies pasiūlyto arbitro paskyrimo 
ir nušalinimo ad hoc arbitražo atveju klausimas bus spren-
džiamas Vilniaus apygardos teisme. Advokatas Albertas 
Šekštelo ir advokatė Renata Beržanskienė siūlė, kad tokiu 
atveju prašymas skirti ir nušalinti arbitrą turėtų būti teismo 
nagrinėjamas ginčo teisena ir apmokestinamas kaip neturti-
nis ginčas remiantis Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 
1 dalies 5 punktu. Akademikas Vytautas Nekrošius pasiūlė, 
kad prašymas paskirti ar nušalinti arbitrą būtų nagrinėjamas 
ypatingąja teisena, pavyzdžiui, supaprastinto proceso tvarka, 
kaip ir prašymas dėl leidimų išdavimo. Nors buvo atkreiptas 
dėmesys, kad tai nėra numatyta įstatyme, kaip to reikalaujama 
pagal Civilinio proceso kodeksą, tačiau kartu paminėta, kad 
taikos sutarties sudarymas pasinaudojant ypatingosios tei-
senos nuostatomis taip pat neįtvirtintas įstatyme, bet teismų 
praktika sėkmingai išsprendė šį klausimą. 

Vis dėlto karščiausių diskusijų pirmoje konferencijos dalyje 
sulaukė advokatės Vilijos 
Vaitkutės Pavan, advokatų 
kontoros LAWIN partnerės, 
pranešimas dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo 
arbitraže. Vilija Vaitkutė 
Pavan, advokatų kontoros 
LAWIN Ginčų sprendimo 
praktikos grupės vadovė, at-
kreipė dėmesį, kad laikinųjų 
apsaugos priemonių taiky-
mas teisme turi pranašumų, 
jeigu (i) laikinąsias apsaugos 
priemones reikia taikyti 
trečiajam asmeniui, kuris nėra arbitražo bylos šalis; (ii) nu-
tartį reikia skubiai vykdyti; (iii) reikia pritaikyti laikinąsias 

apsaugos priemones ex parte; (iv) norima taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones, kurios nėra nenumatytos Komercinio 
arbitražo įstatyme; (v) planuojant skųsti teismo nutartį dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių. Naujoji Komercinio arbitražo 
įstatymo redakcija numato, jog, vykstant arbitražo procesui, 
arbitražo teismas gali pritaikyti tam tikras, t. y. Komercinio 
arbitražo įstatyme numatytas, laikinąsias apsaugos priemones. 
Tačiau šalis gali pasirinkti su prašymu dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Pas-
tarajam Komercinio arbitražo įstatymas suteikia teisę taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones visa Civilinio proceso kodekso 

numatyta apimtimi. Taigi teismas turi platesnes galias pritai-
kyti laikinąsias apsaugos priemones, palyginti su arbitražo 
teismo galiomis. Advokatė Vilija Vaitkutė Pavan pažymėjo, 
kad, procesą perkėlus į Vilniaus apygardos teismą, laikinųjų 
apsaugos priemonių skyrimas gali būti nepakankamai opera-
tyvus sprendžiant laivų arešto klausimus, kai dėl gresiančių 
nuostolių klausimas turėtų būti išspręstas vos per porą valandų. 

Naujos redakcijos Komercinio arbitražo įstatymas su-
derintas su UNCITRAL 2006 m. Pavyzdinio komercinio 
arbitražo įstatymo pakeitimais, numato preliminariosios 
nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių institutą, perkeltą 
iš UNCITRAL Pavyzdinio komercinio arbitražo įstatymo 
17 straipsnio. Diskusijų metu profesorius Vytautas Nekrošius 
ginčijo preliminariosios nutarties dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių instituto reikalingumą bei prasmingumą motyvuo-
damas tuo, kad ši nutartis negali būti vykdoma priverstinai, 
bei, pateikdamas spalvingų praktinių pavyzdžių, kai tokios 
nutarties priėmimas gali paskatinti šalį paslėpti turtą iki to 
momento, kai bus pritaikytos realios laikinosios apsaugos 
priemonės. Diskusijoje keltas klausimas, ar toks teisinis 
instrumentas bus veiksmingas Lietuvoje, tačiau, pasitelkus 
užsienio šalių praktiką, buvo prisiminta, kad daug dažniau 
civilizuoti verslo subjektai arbitražo tribunolo nurodymams 
paklūsta savanoriškai, baimindamiesi neigiamo poveikio 
bendrai nagrinėjamos bylos baigčiai. 

Apibendrindamas pirmąją dalį Apeliacinio teismo teisėjas 
Vigintas Višinskis skatino, kad kuo daugiau komercinių ginčų 

Naujoji komercinio arbitražo įstatymo redakcija 
sutelkia teismo funkcijas, susijusias su arbitražo 
procesu, vilniaus apygardos teisme, todėl ir šalies 
pasiūlyto arbitro paskyrimo ir nušalinimo ad hoc 
arbitražo atveju klausimas bus sprendžiamas 
vilniaus apygardos teisme. 

alBertas	ŠekŠtelo

ViliJa	Vaitkutė	PaVan
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būtų sprendžiama arbitražu, 
neabejodamas, kad teismo 
vaidmuo išliks svarbus ten, 
kur ginčo šalys nesugebės 
susitarti. 

Antroji dalis prasidėjo 
advokatės Jurgitos Petkutės-
Gurienės, advokatų konto-
ros LAWIN asocijuotosios 
teisininkės, arbitražinio 
susita r i mo rei k a lav i mų 
bei teisminio jo pripažini-
mo pristatymu. Advokatė 
Jurgita Petkutė-Gurienė 
aptarė arbitražiniam susitarimui keliamus reikalavimus ir 
atkreipė dėmesį, kad pagal dabar Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo formuojamą praktiką aplinkybė, kad arbitražinis 
susitarimas yra pakankamai glaustas ir nereglamentuoja kai 
kurių klausimų, pavyzdžiui, arbitrų skaičiaus, jų skyrimo 
tvarkos ir pan., nėra pakankamas pagrindas nepripažinti jo 
arbitražiniu susitarimu. Tačiau tokie atvejai, kai: (i) pagal 
arbitražinį susitarimą nėra įmanoma suformuoti arbitražo 
teismo; (ii) arbitražo institucija ar jos reglamentas netiks-
liai įvardytas; (iii) arbitražinis susitarimas nurodo ginčo 
sprendimą ir teisme, ir arbitraže; (iv) nėra aiški valia dėl 
ginčo sprendimo arbitraže; (v) arbitražinis susitarimas 

„neteko galios“ ar „negali būti įvykdytas“ (angl. „inoperative 
or incapable of being performed“) gali lemti arbitražinio 
susitarimo negaliojimą.

Advokatas Gediminas 
Dominas, advokatų konto-
ros „Bernotas ir Dominas 
GLIMSTeDT“ partneris, 
savo pranešime apžvelgė, 
kaip naujos redakcijos Ko-
mercinio arbitražo įstatymas 
pakeitė arbitražo ir bankroto 
santykį. Apibendrindamas 
jis teigė, kad bankroto by-
los iškėlimas arbitražinio 
susitarimo šaliai nedaro 
įtakos arbitražo procesui, 
arbitražiniam susitarimui 

galioti ir taikyti, ginčo arbitruotinumui ir arbitražo teismo 
kompetencijai, išskyrus išimtis, numatytas Komercinio 
arbitražo įstatyme.

Kitas prelegentas – advokatas Kęstutis Švirinas, advokatų 
kontoros „Sorainen“ partneris, nagrinėjo temą, glaudžiai 
susijusią su 2011 m. „Arbitražo dienoje“ gvildentomis te-
momis, t. y. kompetencijos-kompetencijos doktriną ir jos 
ribas. Advokatas Kęstutis Švirinas tvirtino, kad arbitrai nėra 
vieninteliai, bet pirmieji, kurie turi teisę priimti sprendimą dėl 

jų kompetencijos. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
egidijus Baranauskas sutiko, 
kad Komercinio arbitražo 
įstatymo pakeitimas neturi 
įtakos kompetencijos-kom-
petencijos doktrinai taikyti, 
tačiau atkreipė dėmesį, jog 
kartais išimtinės faktinės 
sit uacijos nu lem ia, k ad 
valstybės teismai turėtų 
pasinaudoti teise vertinti 
arbitražo teismo jurisdik-
ciją iki pastarajam priėmus 
sprendimą dėl jo paties kompetencijos.

Akademikas Valentinas Mikelėnas, advokatų kontoros 
„Baltic Legal Solutions Lietuva“ partneris, savo pranešime 
„Arbitražo proceso naujovės ir jų taikymo praktikoje perspekty-
vos“ atkreipė dėmesį, kad nuolatinės arbitražo institucijos gali 

nustatyti kitokias taisykles 
nei Komercinio arbitražo 
įstatyme ir tokiu būdu užpil-
dyti minėto įstatymo spragas. 
Konk rečia i akademikas 
Valentinas Mikelėnas pažėrė 
daug receptų, susijusių su 
arbitrų tinkamu vadovavimu 
arbitražo procese, kurie pa-
dėtų užtikrinti, kad arbitražo 
procesas būtų operatyvesnis, 
efektyvesnis, lankstesnis ir 
pigesnis. 

Renata Juzikienė, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departa-
mento direktorė, apibendrino konferenciją atkreipdama dėmesį, 
kad Komercinio arbitražo įstatymas buvo kruopščiai rengiamas 
dvejus metus šios srities spe-
cialistų, ir pasidžiaugė, jog 
pavyko išvengti politinės įtakos. 
Ji pažymėjo, kad galutinį pro-
jektą pateikus svarstyti Seimui 
išvengti kai kurių pakeitimų 
vis dėlto nepavyko. Vienas 
iš jų yra susijęs su valstybės 
ir savivaldybių institucijų 
galimybe sudaryti arbitražinį 
susitarimą. Nors projekte buvo 
siūloma atsisakyti nuostatos, 
kad dėl arbitražinio susitarimo 
valstybės ir savivaldybės ins-
titucijos turi gauti išankstinį steigėjo sutikimą, tačiau ši nuostata 
išliko Komercinio arbitražo įstatyme.

Jurgita	Petkutė-gurienė kęstutis	ŠVirinas

Valentinas	mikelėnas

gediminas	dominas

renata	Juzikienė
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tarp	dangaus	ir	žemės:	
visuomenės	nuomonė	apie	advokatus

lietuvos advokatūros užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „vilmorus“ 2012 m. spalio 5–12 dienomis atliko 
reprezentatyvią lietuvos gyventojų apklausą. tūkstančio respondentų jų namuose buvo teiraujamasi, su kuo jiems asocijuojasi 
įmonės prekės ženklas „velnio advokatas“. Beveik 16 proc. apklaustųjų pripažino, kad šį prekės ženklą sieja su nuo blogio ginančiu 
advokatu ar advokatų kontora, geru advokatu. tik 2,6 proc. respondentų atrodė, kad pavadinimas indikuoja blogą, neteisingą, 
blogiems žmonėms atstovaujantį advokatą. tokie tyrimo rezultatai verčia sunerimti, nes advokatų įvaizdis visuomenėje priklauso 
ne nuo tikrųjų lietuvos advokatūros narių, bet tų, kurie neturi advokato statuso. „lietuvos advokatūra, advokatai visuomenės 
vertinami dažnai nepagarbiai, piktdžiugiškai, santūriai. džiugesio mažai. ir tai mane jaudina“, – sako trečiojo amžiaus universiteto 
(tAu) kauno apskrities filialo teisės fakulteto dekanė, lietuvos teisininkų draugijos garbės narė Birutė štuikienė. kolegės iniciatyva 
tAu programos klausytojai išsakė savo nuomonę apie advokato darbą. Neįkainojamą gyvenimo patirtį sukaupusių senjorų verti-
nimai pasiskirstė po lygiai – pusė jų įsitikinę, kad advokato darbas – tai verslas, kita tik vienu žmogumi gausesnė grupė pripažįsta, 
kad ši profesija, nors turi verslo požymių, neatsiejama nuo kūrybos. plačiau apie profesionalius ir mėgėjiškus advokato profesijos 
vertinimus pasakojama pateikiamame straipsnyje.

Neigiami vertinimai –  
stereotipiški
Apklausą apie advokato profesiją sumaniusi kolegė B. Štuikie-
nė teigia, kad svarbiausia buvo ne kas išreiškia nuomonę, bet 
kokia ji. „Todėl anketos be vardų, pavardžių, kad netrikdytų 
klausytojų. Kuklios apklausos turinį padiktavo 2011 m. žurna-
lo „Lietuvos advokatūra“ dvigubo pirmojo numerio „Laisvės 
alėjos pašnekesių“ straipsnyje suformuluotas klausimas, kas 
yra advokatūra – verslas ar kūryba“, – prisimena su teise susi-
pažinti panorusių senjorų dėstytoja.

Anketoje senjorų buvo klausiama, ar jiems teko naudotis 
advokato paslaugomis; prašoma pasirinkti advokato darbo 
apibrėžimą – verslas tai ar kūryba – ar įrašyti kitą apibūdi-
nimą bei pateikti pasiūlymų. „Kad advokato darbas – tik 
kūryba kategoriškai vertino penki anketos pildytojai; kad 
tik verslas – pasisakė 31; jog ir verslas, ir kūryba sutiko 
dauguma (32) apklausos dalyvių ir dešimt jų pateikė kitą 
nuomonę, dažnai nurodydami, kad advokato darbas – tai 
pašaukimas“, – paklausta apie rezultatus atsako apklausos 
organizatorė. Pasirodo, vyresnio amžiaus gyventojai pasigenda 
proceso operatyvumo ir mano, kad advokatai atsakingi už 

bylų vilkinimą: „norėtųsi paprašyti advokatų sąžiningumo, 
atstovaujant piliečiams nevilkinti bylų iki begalybės, kol ateis 
senatis.“ Tai, kad garbaus amžiaus kolegoms reikia daugiau 
dėmesio, žmogiškos atjautos ir asmeninio bendravimo, rodo 
tokie grąžintose anketose surašyti pasiūlymai, prašymai ir 
palinkėjimai: „turėti žmogiškąsias savybes“, „išlikti žmogu-
mi“, „daugiau dėmesingumo“, „būti arčiau eilinių žmonių“, 
„daugiau asmenybių“, „turėti bendražmogiškas savybes, būti 
sąžiningais ir dorais.“ Pastarasis atsakymas rodo gajų stereo-
tipą, kad „advokatai nedirba visuomenės labui“. Jį patvirtina 
tokios nacionalinėje žiniasklaidoje dažnos klišės ir politikų 
lūpomis išsakomi kaltinimai: „nepasitikiu, nes advokatas 
parduoda informaciją.“ Į žmonių sąmonę įkalti ir kartojami 
negatyvūs tariamo teisininkų klano vertinimai: „jie dirba 
kartu su teisėjais, teisėjai turi savus advokatus“; „kad nebūtų 
kabinetinių ryšių“. Dėl šių priežasčių visus palinkėjimus galima 
suskirstyti į dvi grupes – kai linkima doros ir sąžiningumo 
(„gebėti išlikti garbingais ir sąžiningais“, „daugiau įsigilinti į 
bylą, nepasiduoti spaudimui“, „laikytis advokato priesaikos“, 
„būkite sąžiningi ir ginkite tiesą, dirbkite garbingai“, „svar-
biausia teisingumas ir sąžinė“, „siekite didesnio teisingumo“) 

dr.	aureliJa	Juodytė
viLNiaus	uNiveRsiteto	komuNikacijos	fakuLteto		
žuRNaListikos	iNstituto	LektoRė
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ir kai tiesiogiai raginama atsisakyti sąsajų su materialiu atly-
giu už darbą („dirba taip, kad išspaustų kuo daugiau pinigų, 
prigalvoja nerealius dalykus“, „taip, tai verslas ir dar koks“, 
„dabar tik verslas, tai verslų verslas“, „kūrybos nėra, nes tam 
įstatymai“, „klientą ginti sąžiningai nepriklausomai nuo 
užmokesčio“, „gintų ne pagal pinigų kiekį, o ir pagal sąžinę“).

Asociacijos pagal amžiaus grupes:  
nuo pragaro iki romano
Iš „Vilmorus“ pateiktos tyrimo apie prekės ženklą „Velnio 
advokatas“ ataskaitos matyti, kad vyresnio amžiaus gyventojų 
vertinimas gana tiesmukas – amžiaus grupėse nuo 50 iki 59, 
nuo 60 iki 69, nuo 70 metų ir daugiau tirtas pavadinimas sie-
tas su velniu, Mefistofeliu, pragaru ir netgi velnių muziejumi. 
Tokias kylančias asociacijas įvardijo atitinkamai 14,7; 14,5 
ir 19,4 proc. apklaustų gyventojų. Dar didesnis procentas 
senjorų šio prekės ženklo yra akivaizdžiai suklaidinti – su 
geru advokatu, advokatu, ginančiu nuo blogio, ar advokatų 
kontora 50–59 metų grupėje „Velnio advokatą“ siejo 16,5 proc. 
respondentų, 60–69 metų grupėje – 15,7 proc., o 70 metų ir 
vyresnių – 15 proc. tyrimo dalyvių.

Vis dėlto, nors ir mažų procentų priešingi rezultatai, kai „Velnio 
advokatas“ asocijuojamas su blogu, neteisingu, blogiems žmonėms 
atstovaujančiu advokatu, taip pat žalingi Lietuvos advokatūrai, 
nes tapatina jos narius su tais, kurie veikia neturėdami advokato 
statuso, nesaistomi advokatams keliamų profesinio elgesio ir 
kvalifikacijos reikalavimų. Lietuvos gyventojų nuomonės ty-
rimas rodo, kad „Velnio advokatas“ Lietuvos žmonių siejamas 
su negatyviais visuomeninio gyvenimo aspektais – blogiu, 
apgavystėmis, sukčiavimu, nedraugiška ir net nelegalia įmone, 
ginčais. Dažniausiai tokią sąsają nurodė jaunimas iki 29 metų 
ir solidaus 60–69 metų sulaukę tyrimo dalyviai. Į atvirą klau-
simą, su kuo jiems asocijuojasi įmonės prekės ženklas „Velnio 
advokatas“, apklaustieji atsakė nurodydami politiką, Seimą 
ir politikus; smuklę ir kavinių paslaugas; korupciją, šešėlinę 
ekonomiką, oligarchus ir pinigus; alkoholį, rūkalus, jų gamybą 
ir prekybą, narkotikus, lošimus. Vyresnio amžiaus gyventojų 
grupėje, kaip ir amžiaus grupėje iki 29 metų, dominavo „Velnio 
advokato“ sąsaja su toksinėmis medžiagomis ir kvaišalais.

„Velnio advokatas“ sietas ir su skyrybų bylomis, ir su teise, 
teismu, teisinėmis paslaugomis, teisėsauga, antstoliais – jau-
nųjų grupėje vyravo sąsaja su ištuokos procesais, o vyresnieji 
dažniau nurodė įvairias teisės institucijas. Kompleksiškai 
vertinant reprezentatyvios gyventojų apklausos rezultatus, 
galima teigti, kad įmonių prekės ženklas „Velnio advokatas“ 
klaidina dėl bendrovės veiklos pobūdžio, perša neteisingą, 
negatyvų teisinių paslaugų kokybės vertinimą, daro žalą ne 
tik advokatų bendruomenei, bet ir visai teisinei valstybės 
sistemai ir institucijoms.

Nenuostabu, kad toks žodžių junginys – „velnio advokatas“ 
respondentų siejamas su pramogų sritimi, muzikiniu šou, kon-
krečiai – su amerikietiškų filmų aktoriumi ir režisieriumi Alu 
(Alfredu James’u) Pacino bei garsaus rusų rašytojo Michailo 
Bulgakovo romanu „Meistras ir Margarita“. Rimtosios ir popu-
liariosios kultūros vardai su teisiniu darbu labiausiai painiojasi 
29 metų amžiaus ir jaunesnių (6,9 proc.) respondentų mintyse.

Rezultatai dėl asociacijų  
pagal kitas charakteristikas
Manydami, kad „Velnio advokatas“ yra gero advokato ar 
jų kontoros iškaba, daugmaž vienodai klysta tiek moterys 
(15,4 proc. apklaustųjų), tiek vyrai (16,3 proc. respondentų). 
Panašus ir su neteisingu, blogu advokatu „Velnio advokatą“ 
tapatinančių tyrimo dalyvių procentas – 2,7 proc. vyrų 
ir 2,5 proc. moterų. Moterims išgirdus „Velnio advokatas“ 
mažiausiai asociacijų kilo su politika ir Seimu, vyrams – su 
korupcija ir šešėline ekonomika – atitinkamai kiekvienoje 
grupėje po 0,8 procento.

Aukštąjį išsilavinimą turintiems respondentams „Velnio 
advokatas“ dažniausiai asocijavosi tiesiog su velniu, pragaru, 
Mefistofeliu – taip atsakė 18 proc. apklaustųjų. Pagal po-
puliarumą vos nusileido atsakymas apie nuo blogio ginantį 
advokatą (17,5 proc.). Rečiausiai tirtas prekės ženklas sietas su 
smukle, kavinių paslaugomis, šešėline ekonomika ir korupcija 
bei politika – šiems objektams ar reiškiniams „Velnio advo-
katą“ prilygino po 1,5 proc. tyrime dalyvavusių respondentų. 
Tarp mokyklos nebaigusių apklausos dalyvių vyravo „Velnio 
advokato“ sąsaja su geru, nuo blogio ginančiu advokatu ar jų 
kontora; nė karto nepaminėta asociacija su pramogų pasauliu 
ar literatūros kūriniais, kino juosta; teismine valdžia ir teisės 
institucijomis ir korupcija, šešėline ekonomika. Šie rezultatai 
leistų daryti išvadą, kad jaunimui neturi įtakos nei tradicinės 
žiniasklaidos transliuojama informacija, kritikuojanti neko-
kybiškas ar neadekvačiai brangias advokatų paslaugas, nei 
tiesioginio kontakto (reikalingų teisinių paslaugų) poreikis, 
būtinybė kreiptis į advokatą. Tad stengiantis pasiekti šią audi-
toriją, kad ji turėtų racionalų įsivaizdavimą, tikras žinias apie 
advokato darbą, verta aktyviau išnaudoti socialinius tinklus 
ir internetą, kur, tikėtina, naršydamas jaunimas pastebi ne 
advokatų teikiamų teisinių paslaugų reklamas, naudojančias 

lietuvos gyveNtojų NuoMoNės tyRiMAs 
Rodo, kAd „velNio AdvokAtAs“ lietuvos 
žMoNių siejAMAs su NegAtyviAis visuoMe-
NiNio gyveNiMo AspektAis 
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advokato profesijos pavadinimą. Vidurinį, aukštesnįjį ir 
specialųjį vidurinį išsilavinimą įgiję respondentai „Velnio 
advokatą“ tapatino tiek su geru advokatu (15,7 proc.), tiek 
su pačiu velniu (14,3 proc.), mažiausiai siejo su parlamentu 
(0,9 proc.) ir maitinimo įstaigomis (1,1 proc.).

Rezultatai pagal respondentų socialinę padėtį taip pat 
imlūs interpretacijai – antai bedarbiai tirtą prekės ženklą 
asocijuoja identiškai kaip ir turintieji aukštąjį išsilavinimą – 
dvi didžiausios atsakymų grupės – sąsaja su geru advokatu / 
advokatų kontora (15 proc.) ar tiesiog pragaru, velniu (taip pat 
15 proc.). Bedarbiams nekilo minčių sieti „Velnio advokatą“ 
su oligarchais, pinigais, korupcija ar politika ir Seimu. Namų 
šeimininkėms, motinystės atostogose esančioms moterims 
nešovė į galvą „Velnio advokato“ tapatinti su teisėsauga ar 
teismu, šešėline ekonomika, politikais, tačiau nedžiugina ir 
tai, kad šį prekės ženklą šios socialinės padėties respondentės 
dažniausiai siejo su apgavystėmis, sukčiavimais, lošimais bei 
prekyba narkotinėmis medžiagomis (abi atsakymų grupės 
turėjo po 15,2 proc. respondenčių). Kad „Velnio advokatas“ 
netinkamas pavadinimas kavinei, supranta pensininkai, ne-
paminėję nė karto šios sąsajos savo atsakymuose. Didžiausia 
senjorų dalis „Velnio advokatą“ prilygina arba tiesiog velniui 
(16,2 proc.), arba nuo blogio ginančiam advokatui (14 proc.). 
Moksleiviams ir studentams tas pats, ar „Velnio advokatas“ 
gerų advokatų kontora (14,9 proc.), ar nelegali, nedraugiška 
įmonė (13, 4 proc.). Ir nors nemažai jaunimo mano, kad 

„Velnio advokatas“ gali būti susijęs su kvaišalais ar alkoholiu 
(13,4 proc.), tačiau tikrai ne su kavinių verslu – tokį atsaky-
mą pateikė tik 1,5 proc. šiai grupei priskirtų respondentų. 
Dažniausi tiek specialistų ir tarnautojų, tiek darbininkų 
atsakymai sutapo su bedarbių minėtomis „Velnio advokato“ 
asociacijomis – tiesiog velnias, pragaras arba nuo blogio 
ginanti advokatų kontora.

Pagal pajamų šeimos nariui kriterijų „Vilmorus“ atliktu 
tyrimu nustatyta, kad mažiausiomis iki 400 litų pajamomis 
disponuojantys respondentai „Velnio advokatą“ siejo tiesiog 
su chtoninėmis būtybėmis (11,7 proc.) bei nedarė skirties tarp 
asociacijų su kliento naudai dirbančiu advokatu (13,3 proc.) ir 
neigiamos reputacijos, sukčiaujančia įmone (12,5 proc.). Per 
1000 litų pajamų turėję respondentai, tapatindami tirtą prekės 
ženklą su profesionaliu (20,3 proc.) ir nelegaliai veikiančiu 
(5,4 proc.) advokatu, darė didesnę distinkciją, tačiau, kaip 
matyti iš procentinio rodiklio, jų atsakymuose dominavo 
suklaidinta opinija. Nemažai šios socialinės padėties grupei 
priskirtų respondentų, išgirdę – „Velnio advokatas“, pirmiau-
siai prisimindavo tautosaką ir velnius (16,9 proc.), antroje 
vietoje – alkoholį ir rūkalus (11,5 proc.) ir tuomet iš atminties 
ištraukdavo populiariosios kultūros vaizdinius (6,1 proc.).

Vertinant pagal gyvenamąją vietą pasiskirsčiusius rezul-
tatus darytina išvada, kad skiriasi ne asociacijų kategorijos, 
bet jas nurodžiusių tyrimo dalyvių skaičius. Gausiausios trys 
populiariausios atsakymų grupės – nuo blogio ginantys advo-

katai, pragaro velniai ir sukčiaujančios, nedraugiškos, blogiui 
tarnaujančios įmonės – tarp kaimo gyventojų: atitinkamai 
atsakė 19,7; 15,9 ir 9,5 proc. apklaustųjų. Sostinė pagal šį ro-
diklį nelenkia provincijos, bet nusileidžia kitiems didiesiems 
miestams. Jos rodikliai paminėta kategorijų tvarka yra 10,5; 
13,8 ir 14,9 proc. apklaustųjų. Kaip matyti, Vilniaus gyventojai 
adekvačiausiai vertina „Velnio advokato“ kaip įmonės prekės 
ženklo naudojimą.

Paminėtina, kad mažiau nei 1 proc. respondentų minėjo 
juodąją magiją ir satanizmą, maistą, reklamą ir antireklamą, 
siejo „Velnio advokatą“ su bažnyčia, egzorcizmu, meilės 
paslaugomis, buivolu, ožiu, Afrika ir tamsiu mišku ir netgi 
baikerių apranga. Teigiamu atlikto tyrimo rezultatu reikia 
laikyti ir nustatytą faktą, jog per 41,5 proc. apklaustųjų ap-
skritai nepateikė atsakymo į tyrėjų užduotą klausimą, – jei 
to priežastis – nesukilusios asociacijos ar tiesiog neturima 
nuomonės – advokatų kontorų komunikacijos specialistams 
yra kur padirbėti.

Apklausas apibendrinant
Kalbant ne apie prekės ženklų teisę, bet jų vadybą komunika-
cijos ir informacijos mokslų perspektyvoje dera aiškiai išskirti 
tris aptariamo objekto lygius: paslaugos turinį, kurį „gamina“ 
teisinių paslaugų teikėjas; paslaugos logotipą / grafiką (advokato 
profesinės veiklos pateikimas ir nušvietimas žiniasklaidoje 
taip pat priskirtinas šiam lygiui) ir paslaugos atspindį kliento 
sąmonėje / prekės ženklą. Siekiant didinti adekvačių asocia-
cijų prekės ženklui priskyrimą komunikacijos specialistai 
skirtingu lygiu turėtų dirbti skirtingomis priemonėmis ir siekti 
tikslo nuosekliai ir laipsniškai. Pirmiausia yra svarbu didinti 
teisinių paslaugų, advokato profesijos žinomumą, kad klientai 
tyrėjams atsakytų: „žinau, kad yra toks produktas / paslauga.“ 
Tada galima imtis priskirti tam tikras savybes, kad klientams 
būtų aišku ir jie galėtų detalizuoti: „žinau, ką daro produktas 
/ paslauga“. Po šių dviejų žingsnių ir tik tada reikėtų pereiti 
prie auditorijos nuostatų formavimo, elgesio keitimo, siejant 

žodžių juNgiNys – „velNio AdvokAtAs“  
RespoNdeNtų siejAMAs su pRAMogų sRitiMi, 
MuzikiNiu šou, koNkRečiAi – su AMeRikietiškų 
filMų AktoRiuMi iR RežisieRiuMi Alu (AlfRedu 
jAMes’u) pAciNo Bei gARsAus Rusų RAšytojo 
MicHAilo BulgAkovo RoMANu „MeistRAs iR 
MARgARitA“.
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prekės ženklą su adresato emocijomis. Teigiamas prekės ženklo 
konteksto kūrimas reikalingas, kad klientai neabejotų tarda-
mi: „tikiu, kad produktas / paslauga daro būtent tai, ką žada.“

Jei dirbsime šia kryptimi, galbūt dažniau skaitysime ir 
išgirsime tai, apie ką pasakoja TAU Kauno apskrities fili-
alo Teisės fakulteto dekanė B. Štuikienė: „ir kaip malonu 
skaityti tokias mintis: „tai pašaukimas, tai tiesos gynimas, 
padėti žmogui apsiginti nuo neteisingų kaltinimų, labai sudė-
tingas darbas, reikalaujantis kvalifikuoto pasiruošimo, žinoti 
įstatymus ir kūrybiškai taikyti, tai kūryba ir menas, pagalba 
žmonėms, ieškantiems teisybės, norintiems apsiginti nuo 
skriaudėjų, manau, kad didelis ir atsakingas darbas, remian-
tis filosofija.“ Kolegė žada, kad senjorų apklausos anketos 
yra ir dar ilgokai pagulės ant jos rašomojo stalo: „Aš jas 
pasilieku, tikėdamasi klausytojų pokalbio su advokatais, 
Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentais, 
nes jose, mano galva, randu gana įdomių, prasmingų minčių, 
pasiūlymų galimam pokalbiui. O gal į būsimus pokalbius 
įsitrauksite ir Jūs, gerbiami Lietuvos advokatai, garbingoji 
Lietuvos advokatūros Advokatų taryba?“, – klausia ilgametė 
Lietuvos teisininkų draugijos narė. „Laikytume tai didele 

Faktai:

 trečiojo amžiaus universiteto (tAu) teisės fakultetas kaune veikia šešerius metus.

 fakultetas kasmet sutraukia per 100 paskaitų klausytojų – žmonių, kurie neturi teisinio išsilavinimo.

 paskaitas studentams skaito kauno advokatai, kiti teisininkai praktikai, universitetų lektoriai, teisėsaugos 

institucijų vadovai, valstybės institucijų atsakingi darbuotojai.

 2011–2012 mokslo metai buvo skirti lietuvos teisinei sistemai, jos institucijų veiklai.

 didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė advokato Advokatų tarybos nario gintaro puko paskaita apie 

lietuvos advokatūrą, įdomus tAu studentams buvo susitikimas su advokatu Advokatų tarybos nariu jonu 

kairevičiumi.

 visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „vilmorus“ buvo įkurtas 1993 metais. centre dirba 10 

nuolatinių darbuotojų, 20 tyrimų koordinatorių ir 150 interviuotojų visoje lietuvoje. centrui vadovauja 

dr. vladas gaidys.

 prekės ženklo „velnio advokatas“ asociacijų tyrimą bendrovė atliko 20 miestų ir 42 kaimuose.

 Atliekant užsakytą tyrimą taikyta daugiapakopė, tikimybinė atranka, parengta taip, kad kiekvienas lietuvos 

gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas.

 kartą per mėnesį „vilmorus“ duomenys apie populiariausius politikus, lietuvos gyventojų požiūrį į politines partijas, 

visuomenės veikėjus ir institucijas publikuojami periodinėje spaudoje.

pagarba smalsiems, turintiems didelę gyvenimo patirtį 
klausytojams“, – patikina ji.

Prisimena B. Štuikienė ir kitą patarimą: „niekada nebūsi 
gerbiamas, jei būsi įdomus tik sau. Advokatas turi palaikyti 
normalius santykius su visuomene, kolegomis“, – tai Advo-
katų tarybos pirmininko Leono Virginijaus Papirčio žodžiai, 
spausdinti viename 2011 m. „Lietuvos advokatūros“ numerių. 
Ir priduria, kad teisininkai, izoliuodamiesi nuo visuomenės, 
ima tarnauti patys sau; ne žmonėms, ne valstybei.

Ir jau visai pabaigoje ponia Birutė pateikia dar dvi klausytojų 
nuomones, kurios turėtų stiprinti korporaciją:

• advokatų vaidmuo šiuolaikinėje teisinėje sistemoje galėtų 
būti tvirtesnis, siekiant tikro teisingumo;

• advokatūros institucijai reikėtų stiprinti ryšius su visuomene, 
nes visuomenė mažai informuota apie advokatų darbą (ypač 
ta visuomenės dalis, kuriai neteko pasinaudoti advokato 
paslaugomis).

Jei tai akivaizdu vyriausiems šalies gyventojams, šitai turėtų 
būti suvokiama kaip svarbus profesinės advokatų bendruome-
nės uždavinys. Tai tikrai taip ir ne kitaip...
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Advokatas dirba  
tarp žmonių ir žmonėms...
Jonas	nekraŠius
šiAulių AdvokAtAs

Mečislovas Markauskas (1891–1979) – advokatas, lsdp veikėjas, steigiamojo 
seimo narys. gimė 1891 m. spalio 3 d. kretingos rajone giršinų k. gabų 
mokslams sūnų tėvai nutarė leisti į mokyklą. 1899 metais pradėjo lankyti 
Mosėdžio pradžios mokyklą, kurią baigė 1904 metais. 1904–1908 metais 
lankė palangos progimnaziją, 1908–1912 metais mokėsi ir baigė šiaulių 
berniukų gimnaziją. 1912–1917 metais studijavo ir baigė Maskvos univer-
siteto teisės fakultetą. 1918 metais grįžo į lietuvą. 1918–1920 metais dirbo 
kaune darbo inspektoriumi. 1920–1922 metais buvo prisiekusio advokato 
padėjėjas Marijampolėje. 1922 metais išrinktas į i seimą, 1923-aisiais tapo 
ii seimo nariu. Nuo 1925 iki 1944 metų vertėsi advokato praktika šiauliuose.
Mečio kauko slapyvardžiu bendradarbiavo laikraščiuose „Aušrinė“, „Naujoji 
gadynė“, „socialdemokratas“, taip pat „lietuvos žinios“, „lietuvos ūkinin-
kas“, „teisė“ ir kt. sovietams okupavus lietuvą, advokato turtą konfiskavo, 
o jį patį su šeima 1948 metais išvežė į sibirą – krasnojarsko kraštą1. po 
dešimties metų grįžo į lietuvą. tuo metu jo sveikata jau buvo gerokai 
pašlijusi. paskatintas kraštotyrininko, kalbininko ir pedagogo Mato untulio 
(1889–1952) Markauskas maždaug 1960–1970 metais parašė prisiminimus 
apie savo darbą ir gyvenimą lietuvoje ir tremtyje. Mielai sutikus jo dukrai 
Nijolei Markauskaitei-Rimkienei, kuri saugo savo archyve tėvo užrašus, šiame 
straipsnyje pateikiame ištraukas iš M. Markausko prisiminimų, pavadintų 
„prisiminimai, paskatinti Mato untulio“2. Mirė M. Markauskas 1979 m. sausio 
29 d., palaidotas kretingoje.

Advokato praktika Marijampolėje 
1920 metais Markauskas apsigyveno Marijampolėje, vertėsi 
advokato praktika. 1920–1922 metais buvo prisiekusio advo-
kato padėjėjas Marijampolėje. Jo patronas Andrius Bulota 
(1872–1941) buvo žinomas advokatas, publicistas ir Lietuvos 
politikos veikėjas. Markauskas dirbdamas Marijampolėje pri-
siekusio advokato padėjėju ir norėdamas paskatinti visuomenę 
domėtis įstatymais parengė populiarių, labiausiai gyventojams 
reikalingų teisės aktų rinkinėlį ne specialistams. 1920 metais 
Marijampolėje išleido Lietuvoje bene pirmą tokio pobūdžio 
leidinuką „Kaip rasti įstatymus „Vyriausybės žiniose“ (N 1-50). 
Jame buvo išspausdinta abėcėlinė įstatymų rodyklė ir kiekvieno 
pirmųjų penkiasdešimties „Vyriausybės žinių“ numerių turinys3.

Prisiminimuose apie advokato praktiką Marijampolėje, 
Markauskas rašė:

Jau man dirbant valdininku Kaune, sutikau buvusį Valstybės 
Dūmos atstovą ir žinomą visuomenės veikėją Andrių Bulotą. Jis 
gyveno Marijampolėje ir turėjo didelę advokato praktiką. Turėjo 
daug bylų ir vienas negalėjo susitvarkyti. Pasiūlė man dirbti jo 
padėjėju, aš pasiūlymą priėmiau.

Patronas šiek tiek mane painstruktuodavo, bet daugiausia 
kapsčiausi pats. Byloms ruošdavausi taip kruopščiai, kad raštinės 
tarnautojai su šypsena kalbėjo, kad net šaukimus išrašinėdavau 
pats. Bylose kalbėdavau taip iškalbingai, kad net pašalinė publika 
ateidavo į teismo posėdžius pasiklausyti jauno advokato. Iš pirmų 
advokatavimo įspūdžių atsimenu vieną nemalonų „liapsusą“, kurį 
tik vėliau supratau. Tai – pavyzdys, kaip jauni advokatai, gydytojai 
ir kiti profesionalai, dėl neprityrimo, padaro žalos savo klientams.

Kuomet mano šefo nebuvo namie, aš priiminėjau klientus. Įeina 
pas mane jauna žydaitė, žinomo Marijampolėje pirklio duktė, ir 

	mečisloVas	markauskas	
Apie 1938 M. šiAuliuose su AdvokAto togA
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nusiskundžia savo kaimyne, prašydama jai iškelti baudžiamąją 
bylą. Ta kaimynė „apdovanojusi“ mano klientę epitetu, kuriuo 
moterys kartais „pavaišina“ viena kitą. Būtent, pavadinusi ją 
k... Klientė paaiškino, kad, tiesa, ji turinti kavalierių, kuris pas 
ją ateinąs, bet judviejų santykiai neišeiną iš padorumo ribų. Aš 
sutikau iškelti jos prašomą bylą, bet su sąlyga, kad klientė atneštų 
man iš gydytojo nekaltybės liudijimą... Klientė išėjo ir daugiau 
nepasirodė: gal suprato mano nekompetenciją, o gal mano pasiū-
lymas jau buvo neįvykdomas...

Noriu dėkingai prisiminti savo pirmą mokytoją jurisprudenci-
jos srityje. Kaip visuomenės veikėjas ir kaip advokatas A. Bulota 
buvo vertas didelės pagarbos ir turėjo neabejotinų nuopelnų. Kaip 
politinis veikėjas jis buvo plačiai žinomas už Lietuvos ribų. Bū-
nant III Valstybės Dūmos „trudovikų“ frakcijos lyderiu, jam teko 
dažnai kalbėti iš Dūmos tribūnos. Jo kalba buvo aštri, drąsi savo 
turiniu. Dar būdamas studentas ir skaitydamas Dūmos atstovų 
kalbas, viename laikraštyje radau jo karikatūrą su prierašu: „Li-
tovskij kot na tribunie“. Jo charakteringas mostas ir ilgi ūsai darė 
jį panašų į katiną, gaudantį peles. Prie A. Bulotos nuopelnų – jo 
rūpestis mūsų rašytoja Žemaite, paskutinius savo gyvenimo metus 
rašytoja gyveno ir sirgo pas Bulotas, ten ir mirė, buvo palaidota 
Marijampolės kapinėse. Bulota rūpinosi ir jos raštų išleidimu4. 

Markauskas Marijampolėje dirbo prisiekusio advokato 
A. Bulotos padėjėju iki 1922 metų, kol buvo išrinktas į I Seimą.

Advokatas Šiauliuose
1925 m. spalio 2 d. M. Markauskas pasi traukė iš Seimo ir atvyko 
gyventi į Šiaulius, kur perėmė į amžinybę išėjusio šiauliečio 
prisiekusio advokato Stanislavo Lukauskio (1869–1925) bylas. 
To meto Šiaulių spaudoje buvo rašoma: 

Mirusiojo prisiekusiojo advokato St. Lukauskio kontorą su 
visomis bylomis perėmė pris. advok. pad. M. Markauskis, Seimo 
narys ir visuomenės veikėjas, darbavęsis padėjėju pas žinoma adv. 
Bulotą Marijampolėje ir Kaune5. 

Iš pradžių Markauskas buvo prisiekusio advokato Kazi-
miero Venclauskio padėjėju (1925–1926), o nuo 1927 metų 
iki 1932 metų prisiekusiu advokatu, 1933–1944 metais dirbo 
advokatu Šiauliuose.

Apie savo advokato darbą Šiauliuose Markauskas prisimi-
nimuose rašė:

Jau baigiantis II Seimo kadencijai, netikėtai gavau telegramą 
iš Šiaulių. Ten ką tik buvo miręs įžymus advokatas Stanislovas 
Lukauskis. Tad jo įpėdiniai drauge su Advokatų tarybos atstovu 
Kazimieru Venclauskiu nutarė mane kviesti perimti velionio pali-
kimą – jo pradėtas, bet nebaigtas bylas, kurių buvo ne mažiau 700.

Tą pakvietimą aš noriai priėmiau ir išėjau iš Seimo.
Mano laimė, tuojau prasidėjo vasaros atostogos, ir aš turėjau 

laiko perkratyti visas man tekusias bylas ir susidaryti konspektus. 
Jei to nebūčiau padaręs, tai, prasidėjus teismo posėdžiams, turint 
kasdien po 5–6 bylas, nebūčiau spėjęs pasiruošti. Konspektuo-
damas praleidau visas savo atostogas, be to, turėjau pasisamdyti 
padėjėją ir sekretorę.

Advokatui daug tenka pamatyti bylose vargo, ašarų, apgaulės, 
klastos, žiaurumo ir kraujo. Advokato darbas yra pelningas, bet 

nelengvas. Visą laiką reikia kovoti su priešingos pusės advokatu, su 
prokuroru, pagaliau, su savo paties klientu. Nesąžiningas klientas 
kartais primeluoja savo advokatui, o kuomet jo melaginga versija 
teisme nepasitvirtina ir byla lieka pralaimėta, vis tiek klientas 
kaltins savo advokatą, kam jis neišlošė bylos. Advokatas visą laiką 
gyvena įtampoje, ypač, jei jis turi didelę praktiką. Vieną dieną 
būna kelios bylos ir net įvairiuose teismuose, o kartais ir įvairiose 
vietose. Reikia visur laiku spėti, panaudojant visokias susisiekimo 
priemones, niekur ir niekuomet nepraleisti bylose nustatytų terminų. 
Todėl advokatų gyvenimo vidurkis yra mažesnis už kitų profesijų.

Šiauliuose buvo apie 20 visokio amžiaus, tautybės ir charakterio 
advokatų. Iš jų noriu paminėti du mūsų „premjerus“ – tai mano 
pirmtakas Stanislovas Lukauskis ir Kazimieras Venclauskis6. 

Markauskas su šeima apsistojęs Šiauliuose, 1926 metais 
pasistatė namą Bažnyčios g. 26 (vėliau – Dariaus ir Girėno 
gatvė). Čia įsirengė kontorą pirmame aukšte ir rimtai ėmėsi 
advokato veiklos. Dukra Nijolė Markauskaitė apie gyvenimą 
Šiauliuose rašo:

Mūsų namas radosi Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 26. Prie pa-
radinių durų kabėjo iškaba „advokatas Mečislovas Markauskas“. 
Žmonės užeidavo ir skambindavo prie durų. Tai buvo atskiras 
įėjimas. Kitos durys vedė į gyvenamas patalpas. Klientas patekdavo 
į priimamąjį, ten stovėjo kėdės, didelis veidrodis ir pakaba rūbams. 
Tėvelio kabinete stovėjo didelis rašomasis stalas su staline lempa, 
kėdės. Prie vienos sienos – didelė knygų spinta, kuri man kėlė didelį 
susidomėjimą dėl įdomių knygų. Labiausiai patiko Mato Šalčiaus 
knyga „Kelionė per 40 tautų“ dėl daugybės paveikslėlių. Prie kitos 
sienos – sofa, apvalus stalas.

<...> Tarpukario žmonės buvo ypatingi, jie turėjo daugiau sąžinės, 
pagarbos savo darbui, padorumo. Toks buvo ir mūsų tėvelis Mečislovas 
Markauskas. Auklėjo mus, tris vaikus, griežtai, bet teisingai. Dažnai 
visa šeima eidavome pasivaikščioti, žiemą samdydavome vežiką su 
rogėmis ir važiuodavome už miesto pasigėrėti apsnigtais laukais. 
Prikurdavo mums įvairių pasakų apie vilkus, meškas, jų nuotykius.

Į tėvelio darbo kabinetą vaikams eiti draudė. Pro atskirą įėjimą 
eidavo klientai, jų netrūko. Tėvelis dažnai išvažiuodavo su bylomis į 
kitus miestelius, pas jį atvažiuodavo žmonės iš Žemaitijos ir kitų vietų, 
nes ėjo garsas, kad advokatas Markauskas visada laimi bylas <...>7. 

Dirbdamas Šiauliuose Markauskas dažnai važiuodavo į teismus, 
kurie vykdavo ir kituose miestuose. Tuo tikslu įsigijo automobilį 
„Opel kadet“, mokėsi vairuoti, vėliau turėjo vairuotoją. Kartais 
į teismo posėdžius, vykstančius kitur, važiuodavo traukiniu.

Markauskas aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto gyvenime, 
muziejaus-bibliotekos rūmų statymo fondui 1930 metais 
aukojo 1 000 litų.

Be advokato veiklos, gilinosi į įstatymus, jų taikymo prak-
tiką. 1926 metais „Teisės“ laikraštyje buvo išspausdintas jo 
straipsnis „Kai kurių Civ. kodekso (X t.) normų netikslingumas 
proceso atžvilgiu“8. 

Markauskas, dirbdamas Šiauliuose advokatu, bendrajai 
korespondencijai su klientais susirašinėti naudojo atvirlaiškius, 
kurie buvo vardiniai. Yra išlikęs jo vardinis atvirlaiškis, kurio 
reverse yra tipografiniu būdu išspaustas tekstas:
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ADVOKaTAS / MeČISLOVAS MARKaUSKaS / ŠIAULIAI, 
/ Dariaus-Girėno g-vė Nr. 26./Telef. Nr. 388. / 193... m. ...
1938 m. balandžio 19 d. atvirlaiškyje M. Markauskas ranka 
įrašė šias eilutes:
Poniai A. Tomkienei
Bylos su A. Laikūnu*9 sprendimas įsiteisėjo.
Byla jau grąžinta į Joniškį.
Su pagarba (parašas)10. 

Būdamas prisiekusiu advokatu Markauskas rūpinosi advokatų 
padėjėjais. Nuo 1933 metų birželio pas jį prisiekusio advokato 
padėjėjais dirbo Mejeris Milis ir Feliksas Misius11. 

Markauskas artimai bendravo su pusbroliu kompozitoriumi 
Baliu Dvarionu, rašytoju Antanu Žukausku-Vienuoliu, Šiaulių 
advokatais Mykolu Šurna, Juozu Šerkšniu, Ignu Urbaičiu, Ka-
zimieru Venclauskiu, žinomu visuomenės ir politikos veikėju 
advokatu Mykolu Sleževičiumi, teisininku Zigmu Toliušiu ir kt.

Advokatas M. Markauskas ir jo bylos
M. Markauskas turėjo didelę praktiką Šiauliuose, tarpukariu 
dalyvaudavo kaip gynėjas daugelyje skambių procesų. Jo kalbos 
pasižymėjo principingumu, drąsumu. Savo dalyvavimą kai 
kuriose garsiose baudžiamosiose bylose, nagrinėtose Šiauliuose, 
jis aprašė prisiminimuose. Štai keletas tokių bylų, kurios buvo 
nagrinėtos teisme Šiauliuose.

Tauragės sukilėlių byla
Tai buvo 1927 metais. Tautininkų valdžia jau buvo įgyvendinta, 
bet demokratai nenorėjo su tuo faktu taikytis. Ir štai Tauragėje 
kairieji be savo centrų aprobavimo sukėlė vietinį maištą, užėmė 
valdiškas įstaigas, išvaikė policiją, o liaudininkas Sultonas su 
būreliu draugų net įsibrovė į Valstybės banką ir pagrobė kažkiek 
pinigų. Bet maištas, žinoma, nepasisekė, valdžia greit atstatė 
padėtį. Maištininkus sugaudė, tik Sultonas ir vienas jo draugas 
paspruko į užsienį, o vienas socialdemokratas, mokytojas, nusišovė.

Tad įvyko didelis kriminalas. Bylą nagrinėjo Kariuomenės teis-
mas išvažiuojamoje sesijoje Šiauliuose, senojo kalėjimo patalpose, 
nes kaltinamųjų buvo labai daug. Gynyboje dalyvavo 6 advokatai. 
Kolegos man pavedė pasakyti įžanginę kalbą ir paimti bendrąją dalį, 
nesigilinant į atskirųjų kaltinamųjų nusikaltimą. Savo kalboje aš 
rėmiausi teze, kad Smetonos valdžia atėjo valdžion per smurtą, 
sugriaudama demokratines institucijas, o sukilėliai norėjo atstatyti 
santvarką, todėl jų veiksmuose nėra nusikaltimo. Žinoma, man 
pačiam pateikti teismui tokią „ereziją“ buvo aiškiai rizikingas 
dalykas. Bet aš pasirėmiau autoritetu, kuris juristų kalboje vadi-
nasi „opinio doktorum“ (mokslininkų nuomonė), būtent Kauno 
Universiteto rektoriaus ir Teisių fakulteto dekano prof. Mykolo 
Riomerio straipsniu, išspausdintu teisininkų žurnale „Teisė“. Tame 
straipsnyje autorius labai moksliškai, mandagiai išvedžioja tas 
pačias mintis. Teismo posėdy pirmininkavo pulkininkas Budrevičius, 
prokuroras buvo pulkininkas (vėliau generolas) Mieželis. Teisėjai, 
rūsčiai susikaupę, išklausė mano kalbą, bet nereagavo. Po manęs 
kalbėjo advokatas Ignas Urbaitis. Savo kalboje jis ėmė kartoti tai, 
ką aš buvau pasakęs. Pritrūkęs kantrybės, prokuroras atsistojo ir 
pareikalavo advokato Markausko kalbą įtraukti į protokolą tikslu 

iškelti jam baudžiamąją bylą. Teismas taip ir nutarė. Po posėdžio, 
aš, pasitaręs su mūsų seniūnu, advokatu K. Venclauskiu, įteikiau 
teismo sekretoriui savo kalbą, kad vėliau jos turinys nebūtų iškreiptas. 
Bet gi baudžiamoji byla man taip ir nebuvo iškelta.

Iš teisiamųjų kai kurie buvo nubausti sunkiųjų darbų kalėjimu 
neilgam laikui, kiti išteisinti. Svarbiausieji nusikaltėliai, kaip jau 
minėta, byloje nedalyvavo12. 

Žemaitijos plėšiko Jockaus byla
Tarpukariu Šiaurės Lietuvoje ilgą laiką siautėjo pagarsėjęs 
plėšikas Petras Jockus. Jam su bendrininkais pagaliau įkliuvus, 
baudžiamoji byla buvo nagrinėjama Šiauliuose 1931 m. balandį. 
Apie ją „Lietuvos aidas“ 1931 m. balandžio 22 d. rašė:

Balandžio 20 d. kariuomenės teismas Šiauliuose pradėjo nagrinėti 
pagarsėjusio Žemaitijos plėšiko Jotkaus (Jockaus) ir gaujos bylą.

Kaltinamuosius gina:
Pakalniškį K., Šlušnį A. ir Toliušį A. prisiekusis advokatas 

Markauskas, likusius iš paskyrimo prisiekęs advokatas D.  Gecas 
ir L. Bociarskis. Civilinį ieškovą – nukentėjusį Bederį Abromą 
atstovauja prisiekęs advokatas Levinas13. 

1931 m. balandžio 29 d. „Lietuvos aidas“ apie paskelbtą 
nuosprendį šioje byloje rašė:

Teismas paskelbė šį sprendimą:
Jockų Petrą, Kontarą Stepą, Lengviną, Tamašauską ir Eirošių 

Kazį nuteisti mirti; Eirošių Alfonsą 9 metu 9 sunk. darbų kalėji-
mo, Kripsą Adomą 4 metus, Mikutavičių Bolų – 2 metus, Šlušnį 
Antano ir Milių Antaną po 1 metus lygtinai, Bertašiaus ir Biranto 
kaltinimas nutrauktas, nes dėl Gabrilaitienės apiplėšimo jie jau 
nuteisti, Toliušiai Antanas ir Petras išteisinti. Civilinis ieškinys iš 
Jockaus Petro ir Šliušnio Abromo Bederiui pripažintas14.

Advokatas M. Markauskas, dalyvavęs nagrinėjant šią bylą, 
savo prisiminimuose rašė: 

Kurį laiką buvęs visos Žemaitijos siaubas, plėšikas Jockus, 
kaip jis pats sakė teisme, kilęs iš Notėnų bažnytkaimio ir augęs be 
motinos, pas pamotę. Savo „žygdarbius“ jis pradėdavo nuo adatos, 
paskui persėdo ant arklio, o baigė tuo, kad sudarė plėšikų gaują iš 
4 žmonių ir savo žiauriais darbais pagarsėjo visoj Žemaitijoj. Jo 
gaujoj dalyvavo, be paties atamano, du broliai Eirošiai iš Ylakių ir 
ketvirtas – Slušnys, berods, nuo Vėžaičių (ar Vižančių?). ta gauja 
terorizavo plačią apylinkę. Jų operacijų metodas buvo toks: naktį, 
apsiginklavę ir užsimaskavę, jie įsibraudavo pas ūkininką, pakeldavo 
šeimininkus ir visus namiškius, suvarydavo į kampą, paklupdydavo 
veidu į sieną arba suguldydavo kniūbsčia ant žemės, reikalaudami 
pasakyti, kur pinigai. Jei šeimininkas nepasakydavo, kankindavo jį, 
pakabinę į balkį, degindavo padus ir pan. Už Jockaus galvą Piliečių 
Apsaugos Departamentas buvo pasiūlęs didelę piniginę premiją.

Bet Jockus buvo nepagaunamas ir tyčiojosi iš policijos. Atlikęs 
operaciją, jis pasiųsdavo vietos policijai laišką, kuriame juokėsi, 
kad vėl nepagavo. Išplėštus pinigus jie pasidalydavo, o daiktus 
išparduodavo ūkininkams kitoj vietoj.

Paskutinė jo operacija buvo Velykų naktį pas Grūšlaukės klebo-
ną. Jis išėjo į bažnyčią, klebonijoje liko viena šeimininkė. Velykinis 
stalas buvo paruoštas, gausiai apkrautas valgiais ir gėrimais. Įėję 
plėšikai surišo šeimininkę, paguldė ant žemės, susiieškojo auk-
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sinukų, paskui sėdo prie velykinio stalo, gerai išgėrė ir užkando, 
ir, geroj nuotaikoj, ramiai patraukė per sieną į Latviją. Liepojoj 
kompanionai linksmai leido laiką, ūžė, baliavojo su linksmomis 
panomis, važinėjo automobiliais.

Tokiu savo elgesiu jie sukėlė vietos policijos susidomėjimą. Ir, 
nors Jockus buvo apsirūpinęs suklastotu pasu, bet Latvijos policija 
turėjo jo fotografiją, tad šis buvo atpažintas ir visa šilta kompanija 
naktį buvo užklupta pas linksmas panas. Jockus miegojo pasikišęs 
po pagalve revolverį, bet nespėjo jo panaudoti. Ir štai dabar jis 
su visa savo kompanija stovi prieš Kariuomenės teismą Šiaulių 
senajame kalėjime. Jockus – žvalus, energingas, gana malonaus 
veido vyrukas, žiūri į teismą, drąsiai, be baimės.

Aš gyniau ne bando dalyvius, bet 4 pasienio ūkininkus, kurie buvo 
pirkę iš plėšikų pagrobtus daiktus. Tie ūkininkai buvo kaltinami 
tuo, kad pirko žinomai vogtus daiktus. Byla truko tris dienas, nes 
buvo daug liudininkų. Kariuomenės teisme pirmininkavo generolas 
Šniukšta, rūstus žemaitis. Po teismo tardymo ir šalių kalbų, teisėjai 
išėjo pasitart. Pasitarimas truko ilgai.

Pagaliau teismas paskelbė nuosprendį: „Lietuvos Respublikos 
vardu kariuomenės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą apie 
Jockų ir kitus, kaltinamus tokiais ir tokiais straipsniais, rado nu-
sikaltimą įrodytą ir nusprendė: Jockų ir kitus tris nubausti mirties 
bausme sušaudant.“

Skaitant nuosprendį, žiūriu per petį į Jockaus veidą. Išbalęs, 
susikaupęs, dantys sukąsti. Kai pasigirdo žodžiai „mirties bausmė“, 
Jockaus veido raumenys konvulsiškai sudrebėjo.

Mano klientai buvo išteisinti. Buvo jau vėlyvas vakaras. Aš 
parėjau namo ir po vakarienės tvarkiau kabinete einamuosius 
reikalus. Pasigirdo skambutis. Tarnaitė atidarė duris: keturi mano 
klientai klaupiasi ant kelių ir per visą koridorių ateina keliais 
pas mane ir griebia bučiuoti ranką. Aš šokau prie jų ir prašiau 
atsistoti, bet jie stengėsi man apkabinti kojas ir su ašaromis akyse 
dėkojo už išgelbėjimą. Tiems Žemaitijos užkampio gyventojams 
iškilminga teismo procedūra, pavojinga kompanija teisiamųjų 
suole ir baisūs žodžiai „mirties bausmė“ įvarė tiek baimės, kad, 
paleisti iš kalėjimo, nebežinojo, kaip besidžiaugti. Pavalgydinau 
juos vakariene, daviau pinigų geležinkelio bilietams ir taip mes, 
visi patenkinti, išsiskyrėme.

Anksti rytą atvyko pas mane kalėjimo kapelionas kanauninkas 
Jarulaitis ir paprašė Jockaus vardu, kad ateičiau pas jį į kalėjimą 
surašyti Prezidentui malonės prašymą. Iš kapeliono sužinojau, 
kad tik vienas Slušnys prisiėmė kunigą ir padarė atgailą. Jis labai 
apgailestavo už savo elgesį, kalėjimo vienutėj blaškėsi, daužė galvą į 
sieną, paskui atsigulė kryžium ant grindų ir taip išgulėjo visą naktį. 
Kalėjimo viršininkui pagailo atgailaujančio, pas jį į kamerą įleido 
Jockų nuotaikai pakelti. Jockus išvadino savo buvusį bendrininką 
boba – vis tiek, girdi, vieną kartą reikės mirti, tai ko čia žliumbti.

Kai aš nuėjau pas Jockų savo pareigos atlikti, jo veide jau ne-
besimatė tos energijos, visas buvo kažkoks sudribęs. Besiartinanti 
bausmė ir nemiegota naktis padarė savo. Į mano klausimą – „Na, 
Jockau, kaip jauties?“, įdomus buvo jo atsakymas: „Kaip čia, ponali, 
jausies. Jaučiuos kaip šlapia višta“.

Kitą dieną anksti rytą man paskambino prokuroro padėjėjas, 
kuriam buvo pavesta įvykdyti teismo nuosprendį. Pranešė, kad 

aš kaip gynėjas galiu dalyvauti vykdant nuosprendį. Atsisakiau. 
Tas pats prokuroro padėjėjas man vėliau pasakojo, kaip užsibaigė 
paskutinė Jockaus diena. Atgabeno keturis nuteistuosius mirti 
surištomis rankomis. Jau buvo iškastos dvi duobės: viena – pa-
dariusiam atgailą Slušniui, antra – kitiems trims. Atvyko 12 
savanorių kareivių, kuriems buvo duota po „klebonišką“ (100 
gramų) degtinės. Paklausė paskutinio nuteistųjų noro. Niekas 
nieko neatsakė, tik Jockus paprašė užsirūkyti papiroso ir kad 
atrištų rankas. Kareivių paprašė taikyti į galvą. Visi prašymai 
buvo patenkinti, išskyrus atrišti rankas. Kilo įtarimas, kad Jockus 
pasiryžo bėgti. Salvė – ir nelaimingas Jockus bei jo bendrai baigė 
savo audringą gyvenimą15. 

Markauskas buvo ištikimas advokato profesijai, labai atsa-
kingai žiūrėjo į šį savo darbą. Apibūdindamas, koks turi būti 
idealus advokatas, Markauskas rašė:

Kokios kvalifikacijos tam reikia? Visų pirma reikia turėti pa-
kankamą bendrą, mokslinę ir specialią juridinę erudiciją. Tai yra 
advokato amato įrankis. Bet įrankio nepakanka, dar reikia mokėti 
tinkamai jį valdyti. Stipri logika ir graži minčių dėstymo forma yra 
būtinos sąlygos. Advokatas dirba tarp žmonių ir žmonėms, jam 
tenka turėti nuolatinį kontaktą su teisėjais, su teismo tarnautojais, 
su savo kolegomis, pagaliau su savo klientais. Todėl būtina jo pa-
sisekimo sąlyga yra tinkamas taktas. Pagaliau advokato moralinė 
pusė ir jo nepalaužiama ištvermė kovoti dėl jam patikėtų apginti 
reikalų vaidina svarbų advokato profesijoj vaidmenį16.

Toks buvo ir vienas iš garsių Lietuvos advokatų – Mečislovas 
Markauskas. 
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vokietijoje
Petras	selilionis,	ll.m.
AdvokAtų koNtoRos „leX“  
vilNiAus skyRiAus AdvokAtAs

Viena iš tokios problemos sprendimo 
išeičių – Vokietijos tarptautinio teisinio 

bendradarbiavimo fondo (vok. ,,Deuts-
che Stiftung für internationale rechtliche 
Zusammenarbeit e. V. (IRZ-Stiftung)“) 
siūloma pagalba Lietuvos advokatams. Šis 
Vokietijos fondas (toliau – IRZ fondas) 

įkurtas dar 1992 metais Vokietijos Fede-
racijos teisingumo ministerijos iniciatyva 
kaip savarankiška organizacija. Nuo pat 
įkūrimo pradžios ji bendradarbiauja su 
Vidurio, Rytų ir iš dalies Pietų europos 
valstybėmis ir jas remia, padėdama joms 
vykdyti demokratines teisines reformas, 

dalijasi patirtimi, įgyta reformuojant ir 
demokratizuojant buvusios Rytų Vokie-
tijos teisinę sistemą. IRZ fondas diegia ir 
įgyvendina pirmiau nurodytų europos 
valstybių teisėjų, prokurorų, advokatų ir 
notarų kvalifikacijos tobulinimo progra-
mas. Taip IRZ fondas padeda valstybėms 

laisvam prekių ir paslaugų judėjimui europos sąjungoje įgaunant vis didesnį 
pagreitį, tiek lietuvos ūkio subjektams vokietijoje, tiek vokietijos fiziniams ir 
juridiniams asmenims lietuvoje vis dažniau tampa reikalinga tarpvalstybiniu 
lygmeniu lietuva – vokietija teikiama teisinė pagalba (paslaugos). Akivaizdu, 
kad lietuvos advokatui, siekiančiam užtikrinti aukštą tokių paslaugų kokybę, 
neužtenka išmanyti lietuvos nacionalinės teisinės sistemos ypatumus. Nors ir 
laisvai bendraujančiam vokiečių kalba, tačiau lietuvoje praktikuojančiam advo-
katui per trumpą laiką perprasti vokietijos teisinės sistemos, teisinių paslaugų 
teikimo vokietijoje kultūrą, ypatumus ir praktines subtilybes gana sudėtinga 
ar netgi apskritai neįmanoma.
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partnerėms formuoti nepriklausomas, 
demokratines ir veiksmingas teisines 
sistemas, įskaitant procesinius teisinius 
tokių teisinių sistemų pagrindus, taip pat 
suderinti jų nacionalines teisines sistemas 
ir europos Sąjungos teisę1.

Lietuvos advokatams IRZ fondas 
kiekvienais metais siūlo apie pusantro 
mėnesio trunkančias kvalif ikacijos 
tobulinimo programas, į kurias įeina 
seminarai įvairiomis Vokietijos teisinio 
reguliavimo sričių temomis ir praktinės 
stažuotės Vokietijos advokatų kontorose. 

Autoriui teko malonumas ir garbė 
dalyvauti vienoje iš tokių IRZ fondo 
įgy vendintų programų 2012  metais. 
Todėl šiame straipsnyje norima pasidalyti 
asmenine patirtimi su kolegomis, kuriems, 
tikėtina, bus naudinga čia pateikta trumpa 
informacija ir jie galės drąsiau pasinau-
doti šia puikia kvalifikacijos tobulinimo 
galimybe 2013 metais ar dar kitais. 

IRZ fondo pasiūlymus dalyvauti Lie-
tuvos advokatų kvalifikacijos tobulinimo 
programose viešina ir kandidatų atranką 
atlieka Lietuvos advokatūra. Apie IRZ 
fondo pasiūlymą dalyvauti 2012 metų 
kvalifikacijos tobulinimo programoje 
skelbta Lietuvos advokatūros interneti-
niame tinklalapyje www.advoco.lt, be to, ši 
informacija persiųsta Lietuvos advokatų 
ir jų padėjėjų naudojamais elektroninio 
pašto adresais. 

2012 metų IRZ fondo organizuotos 
programos esmė – intensyvūs įvadiniai 
seminarai Bonoje ir Vidurio, Rytų ir iš 
dalies Pietų europos valstybių (Bulgari-
jos, Čekijos, estijos, Kroatijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Turkijos, 
Ukrainos, Vengrijos) advokatų praktinės 
stažuotės Vokietijos advokatų kontorose. 
IRZ fondas organizavo ir užtikrino ne tik 
nemokamą advokatų praktikantų dalyva-
vimą seminaruose, juos paįvairinančiose 
ekskursijose, taip pat praktikos atlikimą 
Vokietijos advokatų kontorose, bet ir pa-

1 Skelbta internete: <http://www.irz-stiftung.de/stiftung-auftrag/auftrag-der-stiftung.html> prisijungimo laikas 2012-12-11.
2 Vokietijos federacinio aplinkosaugos fondo (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) remiama programa Vokietijoje (Osnabrück, Kons-

tanz), mokslinį tyrimą Šveicarijos lyginamosios teisės institute (Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung) Šveicarijoje (Lozan).
3 SeLILIONIS, P. Teisė į informaciją apie gamtinę aplinką ir jos apsaugą (vokiečių k. – Der Anspruch auf Umweltinformation, ,,Verwal-

tungsrundschau“, heft 4, 2008).

dengė apgyvendinimo Vokietijoje (būsto 
nuomos), iš dalies maitinimo (seminarų 
metu) išlaidas, skyrė nedidelę 550 eurų 
stipendiją kitoms stažuotės išlaidoms. 

Tiesa, dalyvauti stažuotėje turi galimy-
bę ne visi pageidaujantys. Reikalavimai 
kandidatams – advokato ar advokato 
padėjėjo statusas, amžiaus cenzas (iki 
35 metų), patirtis civilinės ir komercinės 
teisės srityje, labai gerai mokėti vokiečių 
kalbą. Be to, paprastai IRZ fondas kviečia 
tik po vieną ar du advokatus (ar advokato 
padėjėjus) iš kiekvienos bendradarbiau-
jančios valstybės advokatūros. 

Būsimiems pretendentams patartina 
itin atkreipti dėmesį į reikalavimą gerai 
mokėti vokiečių kalbą. Šis reikalavimas 
apima ne vien buitinės vokiečių kalbos 
išmanymą ir gebėjimą susikalbėti kasdie-
nėmis temomis, bet visų pirma teisines 
vokiečių kalbos žinias. Ypač geras vokie-
čių kalbos mokėjimas būtinas įvadinių 
seminarų metu, juose koncentruotai 
dėstoma teorinė ir praktinė medžiaga. Be 
gero teisinės vokiečių kalbos mokėjimo 
neįmanoma išsiversti ir stažuojantis Vokie-
tijos advokatų kontorose: gebėti suprasti 
bylų medžiagą, aktyviai stebėti teismo 
posėdžių eigą. Pačiam autoriui teisinė 
vokiečių kalba taip pat buvo pagrindinis 
iššūkis stažuotėje, nepaisant palyginti gerų 
teisinių žinių: dar 2007 metais vokiečių 
kalba baigtas Konstancos universitetas 
Vokietijoje (įgytas teisės magistro – Le-
gum Magister (LL.M.) laipsnis), be to, 
ne kartą dalyvauta ilgalaikėse užsienio 
mokslinėse stažuotėse vokiečių kalba2 
ir publikuoti jų rezultatai3. 

Taigi, autoriaus nuomone, tam, kad 
stažuotėje gaunamą informaciją būtų 
galima suprasti, įsisavinti ir panaudoti, 
reikalinga teisės studijų Vokietijoje patir-
tis. Be to, netgi ir tokiu atveju stažuotės 
metu rekomenduotina su savimi turėti ir 
naudoti vokiečių–lietuvių kalbų žodynus. 
Kita vertus, netgi teisiniais vokiečių – lie-

tuvių kalbų žodynais pasitikėti ne visada 
galima, nes paprasčiausiai juose nerasite 
daugelio vokiškų teisinių terminų. Tokiu 
atveju vienintelė galimybė nustatyti ne-
žinomo vokiško teisinio termino turinį 
ir prasmę – kontekstas. 

Apie savaitę trukusiuose įvadiniuose 
seminaruose advokatai praktikantai buvo 
parengti stažuotei Vokietijos advokatų 
kontorose. Įvadiniai seminarai vyko 
Bonoje, 2012 m. gegužės 23 d. birželio 
1 dienomis. Juose atskirų Vokietijos teisinio 
reguliavimo sričių specialistai praktikai 
pristatė įvairiausias temas, susijusias su 
Vokietijos advokatūros teise, užsienio 
advokatų veikla Vokietijoje, Vokietijos 
advokatų darbo apmokėjimo sistema, 
atstovavimo europos Žmogaus Teisių 
Teisme ypatumais, europos Žmogaus 
Teisių Teismo ir jo formuojamos europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsau-
gos konvencijos taikymo praktikos poveikį 
tam tikrų valstybių teisinėms sistemoms, 
Vokietijos civilinio proceso teise, užsienio 
teismų sprendimų pripažinimu ir vykdy-
mu Vokietijoje, Vokietijos kilnojamojo 
ir nekilnojamojo turto teise, pirkimo ir 
pardavimo sutarčių pagal Vokietijos civi-
linio proceso kodeksą ir pagal Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių 
pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo ir jų 
keitimo, atsižvelgiant į bendrąsias sandorių 
sudarymo sąlygas ir specialiąsias preky-
bos teisės sąlygas, ypatumais, Vokietijos 
įmonių teise ir aktualiais jos pokyčiais, 
sutarčių, sudaromų elektroniniu būdu, 
teisinio reguliavimo klausimais, Vokietijos 
bankroto teise, Vokietijos darbo teisės 
praktika ir kitomis teisinio reguliavimo 
sritimis. Darbą tarp seminarų paįvairin-
davo IRZ fondo kuratorių organizuotos 
įdomios ekskursijos po Vokietijos miestus 
(Boną, Kiolną). 

Po įvadinių seminarų kitas etapas – 
advokatų stažuotės Vokietijos advokatų 
kontorose. Visi programose dalyvavę 
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advokatai buvo paskirti atlikti praktiką į 
skirtinguose Vokietijos miestuose (Berlyne, 
Bonoje, hamburge, Miunchene, Frank-
furte (prie Maino), Kiolne, Oldenburge, 
Triere ir kt.) esančias advokatų kontoras. 
Nors praktiką galima atlikti pasirinktame 
mieste ir pasirinktoje advokatų kontoroje, 
tačiau paprastai praktikos vietą parenka 
IRZ fondo atstovai. 

Autorius stažavosi Triero advokatų 
kontoroje König Rechtsanwälte4 (praktikos 
vadovas advokatas p. Roderich Schmitz). 
Tai viena iš didžiausių ir ilgametes teisi-
nių paslaugų teikimo tradicijas turinti 
advokatų kontora seniausiame Vokietijos 
mieste. Stažuotei vadovavęs ilgametis šios 
kontoros advokatas ir partneris p. Rode-
rich Schmitz negailėjo laiko paaiškinti 
kontoros vedamų bylų esmę, taikytinų 
teisės aktų ypatumus, atsakyti į iškilusius 
klausimus. Ypač buvo įdomu dalyvauti 
teismo procesuose ir stebėti jų eigą. Po 
darbų autorius taip pat buvo kviečiamas į 
privačius teisininkų susibūrimus, renginius, 

4 http://www.koenig-rechtsanwaelte.de/ 

galėjo dalyvauti diskusijose ar tiesiog kartu 
stebėti vokiečių taip mėgiamas europos 
futbolo čempionato rungtynių transliacijas. 

Pasibaigus stažuotės atlikimo advo-
katų kontorose laikui, visi praktikantai 
vėlei iš įvairių Vok ietijos kampelių 
susirinko Bonoje, kad per kelias dienas 
pasidalytų praktikos atlikimo įspūdžiais, 
įgyta patirtimi. Stažuotė baigėsi išvyka į 
Briuselį, Briuselio advokatūrą ir europos 
Parlamentą.

Apibendrinant pasak y tina, kad 
stažuotė suteikė daugelį neįkainojamų 
žinių, reikalingų ne tik gerinant teisi-
nės pagalbos (paslaugų) kokybę, bet 
ir prireikus teikiant advokatų ir teismų 
darbo teisinio reguliavimo tobulinimo 
pasiūlymus.

Autoriaus akimis žiūrint, ypač patrauk-
liai atrodo Vokietijos teisėjų aktyvus 
vaidmuo civilinio proceso pasirengimo 
bylai nagrinėti stadijoje. Teisėjai turi teisę 
aktyviai siūlyti taikos sutarties sąlygas 
proceso šalimis, preliminariai vertinti 

ginčo išsprendimo rezultatą. Praktiškai 
civilinės bylos parengiamojo posėdžio 
eiga vyksta taip: teisėjas pareiškia, kad 
iš pirmo žvilgsnio (preliminariai) jis 
mano, jog ieškovas turi teisę į tam tikrą 
dalį ieškinio patenkinimo (arba ieškovas 
apskritai neturi teisės į ieškinio patenki-
nimą), ir siūlo šalims susitarti dėl ginčo 
taikiai (arba atsiimti ieškinį). Ginčas 
nagrinėjamas toliau, jeigu šalys nesutinka 
su teismo preliminaria nuomone dėl ginčo 
sprendimo rezultato ir pageidauja toliau 
nagrinėti ginčą. Tačiau daugeliu atvejų 
ieškovas atsiima ieškinį arba sudaromas 
taikus susitarimas. Todėl itin daug civi-
linių bylų Vokietijoje išsprendžiama dar 
parengiamojo teisminio nagrinėjimo 
stadijoje, taip gerokai sumažinant teismų 
darbą, šalių ir teismo patiriamas bylinė-
jimosi išlaidas, greičiau atkuriama ne tik 
teisinė, bet ir socialinė taika. 

Atsižvelgiant į Vokietijos patirtį rengiant 
teisės aktų projektus dėl užmokesčio už 
advokatų teikiamą teisinę pagalbą (pas-
laugas) nustatymo ar priteisimo, taip pat 
galbūt svarstytinas ne tik maksimalaus, 
bet ir minimalaus tokio užmokesčio dy-
džio įstatyminis įtvirtinimas. Vokietijoje 
teisiškai imperatyviai reglamentuojant 
minimalų advokatų gautino užmokesčio 
dydį civilinėse ir baudžiamosiose bylose 
užkertamas kelias savitam teisinių pas-
laugų kainų dempingui. 

Stažuotės metu buvo galima pasisemti ir 
kitokių advokatų ir teismų veiklos teisinio 
reguliavimo tobulinimo idėjų, pavyzdžiui, 
kaip įdiegti visuomenės atstovų institutą 
baudžiamosiose ir administracinėse 
bylose, siekiant užtikrinti teismų prii-
mamų sprendimų skaidrumą ir didesnį 
jų palaikymą visuomenės narių tarpe.

Autorius dėkoja IRZ fondui ir Lietuvos 
advokatūrai už suteiktą galimybę dalyvauti 
tokio pobūdžio stažuotėje ir rekomenduoja 
tęsti šią praktikos programą ir kitais me-
tais. Savo ruožtu kolegoms advokatams 
ir advokatų padėjėjams, siejantiems savo 
profesinę veiklą su Vokietija, autorius 
nuoširdžiai rekomenduoja dalyvauti 
IRZ fondo organizuojamoje advokatų 
stažuotėje Vokietijos advokatų kontorose 
2013 metais. Sėkmės! 

	triero	simBoliu	taPę	
Porta	nigra	(JuodieJi	Vartai),		

Pastatyti	ii	mūsų	eros	amŽiuJe
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„jūs apgaukit mane... amžinai ir staiga...
kad nejausčiau dėl ko, nesuprasčiau už ką...“, – 

atsklinda sodriu vyrišku balsu ištartas advokatui 
nebūdingas prašymas. „tai man vienas bran-
giausių – Maksimilijanas vološinas“, – prisipažįsta 
advokatas julius jasaitis, kurio pastangomis 
skaitytoją pasiekė lietuvių, prancūzų, vokiečių, 
rusų, ukrainiečių, kaukazo tautų meilės lyrikos 
rinkiniai, tėvynei lietuvai skirtos eilės. iš viso 
sudarytos ir išleistos 26 poezijos knygos.

„kad tikėčiau apgaule šventai, be kalbų,
ir kas veda tamsoj, kad nebūtų svarbu...“

eiliuoto žodžio aistros vedamas kolega ne-
rimsta – ketina surinkti advokatų kūrybą ir 
geriausius eilėraščius išleisti atskiru rinkiniu. 
tai bus dovana šiemet 95-erių metų sukaktį 
minėsiančiai lietuvos advokatūrai. tai bus 
žmogaus, jo tiesos ir klaidų gynimo eilės, nes 
poezija, kaip ir meilė, yra širdies muzika, gydanti 
visų apgaulių ir užgaulių žaizdas.

„kad nejausčiau, kas bus, kas užrišo akis,
ir kas ragina eiti slapčia lyg vagis.“

kolega julius jasaitis  
advokatūros 95-mečiui  
rengs advokatų 
poezijos rinktinę

Kolega Julius Jasaitis ne tik surenka eilėraščius į rin-
kinį, bet ir pats juos verčia. Stebėtina, koks talpus 

lietuviškas žodis versti, kuris, pasak Dalios Staponkutės, 
pateisina prievartos kultą vertimo akte. Pasak patyrusios 
vertėjos, kitose kalbose versti nereiškia daugiau negu 
perkelti. O lietuviai, su savita nuolatinio perkėlimo (iš 
kaimo į miestą, iš vienos imperijos ar sąjungos į kitą (angl. 
displacement), neminint jau fizinio kūnų pervežimo į kitas 
šalis (angl. exile), patirtimi, kalbą kaip eiliuoto ar prozos 
teksto kūrimo dalyvį jaučia stipriau. Tokia mąstymo 
perspektyva, pasak D. Staponkutės, parodo, kad „suprasti 
reiškia išversti, o vertimo aktas yra tarpinė būsena. Ir čia 
pat pabrėžia, kad „visos „tarpinės kategorijos“ nerimtos – 
turistas, lankytojas, keliaujantis profesorius, tarptautinės 
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ALEKSANDRAS KOČETKOVAS
Baladė apie prirūkytąjį vagoną
– Kaip keista, kaip skaudu, mieloji,
Suaugus mums dvasia ir kūnu, 
Kaip keista, kaip skaudu, mieloji,
Kai tenka skirtis nelauktai.
Tave dažnai naktim sapnuoju
Ir be tavęs ilgu man būna, 
Tave dažnai naktim sapnuoju –
Vien tuo ir gyvenu tiktai.

– Kol aš gyva, sykiu mes būsim,
Širdis ir kraujas jungs per amžius.
Kol aš gyva, sykiu mes būsim –
Mirtis ir meilė žengs kartu.
Tu nepamiršk manęs, brangusis,
Nors likimus daugsyk dar laužys,
Tu nepamiršk manęs, brangusis,
Tėvynės ir namų gimtų.

– Jei pasislėpt man nepavyko
Nuo gailesčio, kurs plėšo sielą,
Jei pasislėpt man nepavyko
Nuo šalčio ir nuo tamsumos?
– Mes susitiksim dar ne sykį,
Manęs tu nepamirški, mielas,
Mes susitiksim dar ne sykį,
Abu sugrįšim į namus.

– O jeigu be žinios pražūsiu –
Greit šviesą temdo miglos tirštos, – 
O jeigu be žinios pražūsiu –
Už Paukščių Tako ir ūkų?
– Žvaigžde tau kelrode aš būsiu,
Kad kelio žemėn nepamirštum,
Žvaigžde tau kelrode aš būsiu,
Ir grįši tu, šventai tikiu.

Ir prirūkytame vagone
Nurimo jis ir susitaikė.
Ir prirūkytame vagone
Užvaldė sapnas jį tamsus...
Kai traukinys, įveikęs klonį,
Ir savo greičio neatlaikęs,
Kai traukinys, įveikęs klonį,
Nuo bėgių atplėšė visus.
Tada nežemiškąją jėgą
Pasikvietė žiaurus likimas,
Tada nežemiškąją jėgą
Pajungė sau mirties trauka.
Ir neišgelbėjo jau nieko
Žadėtasis susitikimas,
Ir neišgelbėjo jau nieko
Toli mojuojanti ranka.

Su mylimaisiais nesiskirkit!
Su mylimaisiais nesiskirkit!
Su mylimaisiais nesiskirkit! –
Įaukite į juos krauju.
„Sudie“ sakykit lyg prieš mirtį,
„Sudie“ sakykit lyg prieš mirtį,
„Sudie“ sakykit lyg prieš mirtį,
Nors skiriatės tik mirksniui jūs!

KONSTANTINAS BALMONTAS
Triukšmingu šėlsmu padabinta.
Mes neišgirsime. Lig šiol girti,
Kančia išsikyrimo dar apkvaitę.
Ir viską gydanti pavasario viltis
Kvies per vėlai, o gal – per greitai.
Kurie nemyli, miegas tų ramus.
Neprisiminę jų, ir mes tylėsim,
Vis slėpdami akių bedugnę mūs
Ir sielas gniuždančiąją vėsą.

Ir bus naktis, kaip visada, tuščia,
Tik skersvėjis kambariuose ir mūruos,
Kai meilės upė pliūptels nejučia
Ir mudu paskandins švelnumo jūroj.

MAKSIMILIJANAS VOLOŠINAS
Jūs apgaukit mane... amžinai ir staiga...
Kad nejausčiau dėl ko, nesuprasčiau už ką...
Kad tikėčiau apgaule šventai, be kalbų,
Ir kas veda tamsoj kad nebūtų svarbu...
Kad nejausčiau, kas bus, kas užrišo akis,
Ir kas ragina eiti slapčia lyg vagis,
Ko alsavimas karštas svaigina mane,
Ir kas stipriai man ranką suspaudžia delne...
O pabudęs matyčiau: naktis ir ruduo...
Jūs apgaukit ir patys tikėkite tuo.

JULIJA ŽADOVSKAJA
Žvilgsnis

To žvilgsnio nepamiršiu, – aš tikra –
Jis degina labiau už šiaurų vėją:
Jame ištirps ir laimė, ir aistra,
Ir ilgesys, ir meilė papilkėjus.
Sukaustęs mano sielą grandine,
Senus jausmus sudaužo ir sutrypia,
Tikėk, ilgam jis pavergė mane
Svaigia ir neramia nežinomybe!

ANA ACHMATOVA
Tu man nežadėtas dievų, nei likimo,
Net nuojautos mano paskirtas nesi.
Kodėl naktyje palei slenkstį parimęs,
Lyg meilės saldžios kankinys tu delsi?

firmos „kaklaraištis“, žurnalistas, potencialus savižudis ar 
hedonistas.“ Nors vertimas iš dalies yra žaidimas, tačiau kolega 
Julius Jasaitis žaidžia jį visu rimtumu.

„Ko alsavimas karštas svaigina mane,
Ir kas stipriai man ranką suspaudžia delne...“
Vis dėlto svarbiausia rinktinių sudarytojui – susitikimai – 

pasimatymai su pačiais kūrėjais ir su žmonėmis, kurie įkvepia. 
Advokatas pasakoja, kad poezijos pomėgis leido jam aplankyti 
kone visą Lietuvą – eiles balsu skaityti teko ir kavinėse, ir 
kultūros namuose, ir tvankiuose butuose. Tačiau visuomet 
meniniame darbe tarsi tolimoje kelionėje lydėjo palaikymas, 
kurį jautė iš aplinkinių, sutiktų įdomių kultūros žmonių.

„O pabudęs matyčiau: naktis ir ruduo...
Jūs apgaukit ir patys tikėkite tuo.“

Poezijos mylėtojas tiki, kad advokatai turi ne vieną gerą kūri-
nį, kurį, jei jis dar nespausdintas, ragina ištraukti iš stalčiaus 
ir atsiųsti elektroniniu (julius@spes.lt) ar paprastu paštu 
(Kalvarijų g. 28-8/ Krokuvos g. 10-8, 09309 Vilnius) naujai 
sudaromai advokatų poezijos rinktinei. Taip pat prašoma ne-
laikyti jau išleistų darbų knygų lentynose – susirinkti jas ir, iš 
anksto susitarus, atvykti į Vilnių ar pasikviesti į svečius, kur 
tarpininkui ir kūrėjui kartu besklaidant raidžių primargintus 
lapus bendru sutarimu apsispręs, kas turėtų gulti į jubiliejinį 
advokatų poezijos rinkinį.
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Aš neisiu, nešauksiu: „O, nesiskirkim,
Kol neateis mums mirties valanda!“
Tegul nuodėmingas mėnulis išgirs tik,
Kaip liejasi tyliai gulbės rauda.

Vadimas	Šefneris

Per dykumas mus meilė veda
Ir per nykius kalnų gūbrius,
Ji neatvės, nevirs į ledą
Ir tarpeklius įveiks niūrius.

Valiūkiškai ji šypsos, žaidžia
Ir kviečia eit klaidžiais keliais,
Ir teikia viltį, ir sužeidžia,
Ir skųstis niekam ji neleis.

Ji seka, kur tiktai beeitum,
Kaip draugė su tavim gera, –
Ne ta, kurią kely radai tu,
O ta, kurios galbūt nėra.

SERGEJUS JESENINAS

Išėjai ir daugiau nepareisi,
Ir takai jau užžėlė žole,
Jau kitam tu šypsosies ir skleisies,
Apsigobus balta skarele.

Gal taip liūdna ir gaila nebūtų –
Židinys blėsta buvęs jaukus,
Ir tik knygoj išdžiūvus žibutė
Mena buvusius meilės laikus.

miCHailas	lermontoVas
Padėka

Dėkoju tau karštai už viską, viską:
Už nuodus bučinių, eiles vargų,
Aistrų kančias ir ašaras, kur tviska,
Už kerštą priešų ir šmeižtus draugų;
Už veltui degusį krūtinėj kraują,
Apgaulę – ją taip skaudžiai aš jutau...

aleksandras	Vertinskis
nelemti	kvepalai

Vėlei laišką Jums savo siunčiu ir lapus jo bučiuoju aš
 baugščiai,
Ir iš Jūs nelemtų kvepalų vis geriu aromato svaigaus.
Ir tada aš taip aiškiai regiu, kaip juodi veik nematomi
 paukščiai
Iš flakono „Nuit de Noël“ tarsi kyla lig pačio dangaus.

Greit pavasaris bus. Ir jaunieji Venecijos smuikai
Jūsų ilgesį skaudų išgros, išdainuos, sudaužys,
Ir tada taps lengvi, šviesesni paklydimai ir nuodėmės
 smulkios.
Bučinių negailėkit pavasarį, kai kvapnusis migdolas
 pražys.
Dėl manęs gal neverta liūdėt. Aš pilkoka sužvarbusi
 paukštė,
Kurią rylos žiaurus šeimininkas nuolat verčia šokt ir
 kvatot.

Ir viskas, ko prašau ir ko maldauju –
Kad jau nebeilgai dėkočiau tau.

INOKENTIJUS ANENSKIS
Visatoje erdvių

Visatoje erdvių, tarp šviesulių
Viena žvaigždė – ir vakarą, ir rytą...
Ir ne todėl, kad ją karštai myliu,
O tik todėl, kad blyškiai šviečia kitos.

Paklydus tarp gyvenimo tiesų,
Tvirtybės sielai ji suteikia,
Ir ne todėl, kad man nuo jos šviesu, –
Kai aš su ja, šviesos visai nereikia.

Nors tiesiu laimės bilietus aš, žmonės čia nelaimingi
 ir baugštūs,
Rylai tyliai dejuojant, man noris atsigult ir per amžius
 miegot.

Greit pavasaris bus. Saulė šildys ir budins vėl gamtą,
Ir laukuos sužydės vėl purienos, žibuoklės, sapnai...
Tiktai mums lig pavasario galo jau nei šokt, nei verkti
 nelemta,
Nes ir aš, ir ryla jau pavargom ir sergam, deja, mirtinai.

Vėlei laišką Jums savo siunčiu ir lapus jo bučiuoju aš
 baugščiai.
Jūs atleiskit – liūdna pabaiga ir žodžių skaudžių
 graudulys.
Tai vis Jūs nelemti kvepalai. Tai vis mintys, juodos kaip
 paukščiai,
Iš flakono „Nuit de Noël“ palengvėle aukštybėn nuklys.

(iš rusų kalbos išvertė Julius Jasaitis)
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šachmatai – vienas iš seniausių ir populiariausių stalo žaidimų, imituojantis karą ant 64 langelių lentos. Apie šio žaidimo istoriją 
sklinda daug legendų, viena iš jų yra daug kam labai gerai žinoma – apie radžą. vakarų indijoje radža Balhait savo patarėjams 
liepė sukurti žaidimą, kurį žaisti reikėtų proto, stropumo, įžvalgumo, drąsos ir išminties. Brahmanas sissa pasiūlė šachmatų, 
sukurtų pagal karo modelį, žaidimą, sakydamas, jog būtent kare radžos minėtos savybės labiausiai atsiskleidžia. Radžai žai-
dimas labai patiko, ir pasiūlė Brahmanui prašyti tokio atlygio, kokio šis tik panorės. išminčius pasirodė labai kuklus ir paprašė 
nedidelio kiekio grūdų. grūdų kiekį reikėjo apskaičiuoti: į pirmą šachmatų lentos laukelį reikėjo padėti 1 grūdą, į antrą 2, į trečią 
2 x 2 = 4, į ketvirtą 4 x 2 = 8, į penktą – 8 x 2 = 16 ir taip iki 64 langelio. suskaičiavus, kiek gi grūdų reikės iš viso, pasirodė, kad 
paskutiniame langelyje turi būti padėti 9 223 372 036 854 775 808 grūdai, o iš viso grūdų skaičius siekė 264 - 1 = 18 446 744 
073 709 551 615. laikant, kad 1 cm³ telpa 15 grūdų, toks kiekis užims 12 000 000 000 000 m³. Norint gauti tiek grūdų, reikėtų 
visą žemės paviršių 8 kartus apsėti javais. jei sandėlio, kuriame norėtume sutalpinti visus grūdus, aukštis būtų 4 m, o plotis – 
10 m, tai sandėlio ilgis būtų 300 000 000 km, t. y. du kartus daugiau, nei nuo žemės iki saulės.
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Vieta Vardas, pavardė Pareigos Taškai

1. Aivaras Žilvinskas advokato padėjėjas 8,5 taško

2. Justinas Poderis advokato padėjėjas 8 taškai

3. Marius Navikas advokatas 6 taškai

4. Anatolijus Novikovas advokatas 5,5 taško

5. Dmitrijus Bogdanovas advokatas 5 taškai

6. Mindaugas Kukaitis advokatas 3 taškai

7. Saulius Majauskas advokato padėjėjas 3 taškai

8. Tomas Drukteinis advokatas 2 taškai

9. Justas Vilys advokatas 2 taškai

10. Petras Selilionis advokatas 2 taškai

Turnyro rezultatų lentelė:

Šachmatai – pagal formą žaidimas, pagal turinį – menas, 
pagal įsisavinimo sunkumą – mokslas (T. Petrosian). 

Šachmatuose galima rasti visą gyvenimą – pradžią, pabaigą, 
apsisprendimą, riziką, klaidas, puolimą, gynybą, kontrpuoli-
mą, aistrą, taiką, džiaugsmą, nusivylimą. Šachmatai išmoko 
logiškai mąstyti, susikaupti, ugdo kantrybę, tobulina protinius 
gebėjimus, intuiciją. Šachmatuose nesvarbu nei priešiningų 
amžius, ūgis ar einamos pareigos. Visos šios savybės praverčia 
tiesioginėje advokato profesijoje, todėl džiugu, kad tarp Lie-
tuvos advokatų yra nevienas šio žaidimo mylėtojas.

2012 m. gruodžio 27 d. įvyko advokatų šachmatų „žaibo“ 
turnyras „Advokatūros taurė – 2012“. Šachmatuose „Žaibas“ – 
tai šachmatų greitasis žaidimas. Kitaip sakant, žaidimas ir 
su priešininku, ir su laiku. Kiekvienam žaidėjui skiriama po 
5 minutes, todėl norint nugalėti reikia įveikti priešininką 
savo ėjimais ir tai reikia padaryti iki tol, kol baigsis žaidėjui 
skirtas laikas.

Iš viso Lietuvos advokatūros organizuotame šachmatų 
turnyre dalyvavo 10 advokatų ir advokatų padėjėjų – kiek-
vienas jų rato principu sužaidė devynias šachmatų partijas. 
„Žaibo“ turnyro vieno žaidimo trukmė – 5 minutės. Fiksuo-
tas laikas iš turnyro dalyvių pareikalavo ir stiprios dėmesio 
koncentracijos.

Advokato padėjėjas Aivaras Žilvinskas (praėjusių metų 
antros vietos laimėtojas), surinkęs 8,5 taško iš 9 galimų, laimėjo 
pirmąją vietą šachmatų turnyre „Advokatūros taurė – 2012“. 

Įžvalgą ir sumanumą taip pat parodė praėjusių metų pirmos 
vietos laimėtojas advokato padėjėjas Justinas Poderis (surinko 
8 taškus) ir užėmė antrąją vietą.

Advokatas Marius Navikas, surinkęs 6 taškus turnyrinėje 
lentelėje, užėmė trečiąją vietą.

Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo raštais ir advokatūros 
ženkliukais, o prizininkai atminimo taurėmis. Nominacijos 
buvo išdalytos ir už ryžtą siekiant pergalės, ir už entuziazmą, 
ir taikiausiam dalyviui ir kt.

Apdovanojimo ceremonijoje turnyro iniciatorius Mindau-
gas Kukaitis palinkėjo dviem pagrindiniams lyderiams ne tik 
keistis vietomis tarpusavyje, bet į savo tarpą priimti trečiąjį 
bei išmokyti jį žaidimo paslapčių. 

Tai antrasis Lietuvos advokatūros šachmatų turnyras. 
2013 metais bus siekiama organizuoti atvirą Advokatūros 
taurės turnyrą bei pakviesti dalyvauti prokurorus, teisėjus ir 
kitus teisininkus. 

Pažymėtina, kad Tarptautinė šachmatų diena švenčiama 
liepos 28-ąja. Šį intelektualųjį žaidimą pamėgusius sportininkus 
vienijančios federacijos visame pasaulyje siekia, kad šachmatų 
turnyrai būtų įtraukti į olimpinių sporto šakų sąrašą.

Tikimasi į kitą turnyrą pritraukti vis daugiau norinčių 
pažaisti ir parungtyniauti šachmatais kolegų. 

Parengė advokatas Mindaugas Kukaitis

  ŠaCHmatų	turnyro	dalyViai
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Svaigus pavakarys. Mudu su Algiu 
kėbliname Laisvės alėja. Nemanykite, 

kad mes matomės dažnai. Per visą savo 
profesinę praktiką tik vieną kitą kartą 
dalyvavome tame pačiame procese. Šiaip 
jau stojame skirtingose bylose ir turime 
dėmesingai ieškotis laiko, kad galėtume 
išeiti į Laisvės alėją kartu. Manau, kad 
viena iš didžiausių dovanų žmogui yra 
galimybė bendrauti ir nuoširdžiai pasi-
šnekėti. Apsidairykime ir pamatysime, 
kad artimų ir malonių pašnekovų turime 
mažai. Aš turiu tokį pašnekovą... 

Algis truputį suirzęs. Jis sako, kad 
atėjo žmogus ir vos įžengęs taria:

– Aš tik informacijos!
– Informacija – autobusų ar gele-

žinkelio stotyje. Čia tu, žmogau, atėjai 
konsultacijos. O tai yra labai sunkus ir 
atsakingas darbas.

Žmogus dėl to nekaltas. Jis neskiria 
sąvokų. Beje, ir informacija kartais gali 
peraugti į konsultaciją. Bet šiek tiek už-
gauna menkinamas kreipinys...

Anais laikais juridinėse konsultacijose 
būdavo budintysis advokatas. Jis turėjo 
priimti ir konsultuoti visus, kurie atėjo 
ne pas kurį nors advokatą asmeniškai. 
Budėtojais būdavome visi pagal juridinės 
konsultacijos vedėjo sudarytą grafiką. Už 
konsultacijas paprastai pinigų neimda-
vome, nors formaliai galėjome imti. Mat 
advokato atlyginimo dydis buvo ribojamas, 
o mes nesunkiai uždirbdavome tiek, kad 
pasiektume leistino lygio lubas. Taigi 
nevertėjo, sakysim, dėl 50 kapeikų gaišti 
laiko ir pildyti buhalterinius dokumentus.

Klausimai budinčiajam advokatui tada 
buvo bene mažiau sudėtingi negu dabar. 
Gal dėl to, kad žmonės nevaldė turto arba 
tas turtas buvo labai menkutis. Dabar tur-
tiniai santykiai yra veik kebliausi. Pasidarė 

sudėtingesni ir asmeniniai santykiai, nes 
atsivėrė valstybių sienos, žmonės išsibarstė 
po platųjį pasaulį.

Tada klestėjo buitiniai konfliktai. Iš-
sijuosę dirbo visuomeniniai, vadinamieji 
draugiškieji teismai. Antai didžiuliame 
bute gyvena penkios šeimos. Bendroje 
virtuvėje penkios šeimininkės. Susipyko. 
Viena savo šeimai verdasi sriubos. Kita 
šeimininkė į tą sriubą paslapčiomis šliopt 
ir įmeta mazgotę. Verda „mazgotienė“. 
Dar kita iš keršto jau kitu atveju sriubon 
įžers saują druskos. Skriauda padaryta. Ir, 
sakyčiau, nemaža skriauda. O kaip nusta-
tyti kaltininkę? Vargsta milicija, vargsta 
draugiškieji teismai, vargstame ir mes, 
advokatai, nes nukentėjusieji reikalauja 
surašyti skundus, patarti, kaip užkirsti 
kelią piktavalei ar piktavaliui. 

Budintysis advokatas turėjo priimti ir 
kartais visai įtartinos psichinės būsenos 
asmenis. Antai kartkartėmis ateidavo 
tvarkingai apsirengusi pusamžė moteriškė, 
kuri prisistatydavo esanti „British servis“ ir 
klausdavo, ar teisėtai valdžia neleidžia jai iš-
vykti iš Lietuvos į Angliją. Ji sakėsi dainavusi 
Sofijos operoje. Kad tuo įtikintų, kartą taip 
garsiai užtraukė kažkokios melodijos refreną, 
kad visi pašokome nuo kėdžių. Atsakymo 
nelaukdavo. Per vieną kitą minutę išdėsty-
davo savo skriaudą ir pakildavo eiti. Išeinant 
reikėdavo jai tik pritariamai linktelėti ir tuo 
konsultacija būdavo baigta. O taip pat rei-
kėjo tikėtis, kad po savaitės kitos ji vėl ateis 
ir viskas vyks lygiai kaip ir šį kartą. Kokiai 
„British servis“ (britų tarnybai ar kam nors 
kitam) ji priklauso, niekada nesiteiravome. 
Juk nesiimsi aiškintis su proto negalią 
turinčiu žmogumi. Tada galbūt įklimpsi į 
begalines kalbas.

Ateidavo kresnas vyriškis. Jis mokėjo 
tik rusiškai. Skundėsi, kad po patirtos 

galvos traumos komisija nebeleidžia jam 
skraidyti karo naikintuvais. Jo taip pat 
reikėjo tik klausytis ir pritariamai linguoti 
galva. Pašnekėdavo žmogus, pašnekėdavo 
ir išeidavo.

Kartą juridinės konsultacijos vedėjas 
paklausė, ar negalėčiau nueiti į butą pas 
neįgalų asmenį, jam reikia teisinės pagal-
bos. Buvau visai dar jaunas. Kur nenueisi? 
Žinoma, nueisiu.

Nebeprisimenu, kas man atidarė buto 
duris. Žmogus gulėjo lovoje. Išilgai lovos 
buvo pritvirtintas geležinis strypas, o prie 
to strypo pritvirtinta slanki rankena. Vy-
riškis į tą rankeną įsitvėręs šiek tiek galėjo 
atsisėsti ar bent pajudėti. Paaiškėjo, kad 
jis didžiulio savivarčio MAZ vairuotojas. 
Prieš metus patyrė autoavariją, kurioje 
nepagydomai susižalojo stuburą, ir da-
bar gal visam gyvenimui prikaustytas 
prie lovos. Pasiteiravo apie galimą žalos 
sveikatai atlyginimą ir socialinę paramą.

– O kas jumis rūpinasi, – paklausiau.
– Ateina slaugė.
– O žmona?
– Žmona mane metė. Ji gyvena su kitu 

štai aname kambaryje.
Pasižiūrėjau, kad kambarys, kuriame 

gulėjo neįgalusis, pereinamas. Toliau 
kitas kambarėlis, kuriame gyvena ne-
laimingojo žmona jau su kitu vyru. Gal 
net nesusituokę? Iš ten naktį gal girdisi 
meilės atodūsiai.

– Už ką žmogui šitokia kančia?
Bet čia istorijos iš konsultacinio darbo 

paraščių. Konsultuoti – reiškia prisiimti 
atsakomybę už konsultacijos padarinius. 
Mes čia neaptarsime konsultacijų svarbos, 
kai, pavyzdžiui, prašo advokatų išvadų į 
Lietuvos ūkį ketinančios investuoti užsie-
nio bendrovės. Bet kiekvienam asmeniui, 
kad ir kokių jis rūpesčių ir kiek turto 
turėtų, jo bėda yra svarbi. O jis ateina 
prisiklausęs iš televizijų, prisiskaitęs vos 
ne iš bulvarinės spaudos visokių nuomo-
nių ir nori, kad advokatas joms pritartų. 
Deja, advokatas turi ištrinti iš jo galvos 
visokį niekalą, paruošti klausytis ir paskui 
įdėti teisingas žinias. Nepamirškime, kad 
žmonės visokokias žinias (įstatymus, 
konsultacijas ir kt.) perskaito pirmiausiai 
taip, kaip jiems naudinga, nesugeba ir 
nenori suprasti, kad įstatymų normos gali 

Laisvės	aLėja
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būti aiškinamos įvairiai ir nebūtinai turi 
sutapti su žmogaus susikurtu modeliu. Tai 
įdėti į žmogaus galvą yra labai sunku. Taigi 
Algis sako, kad konsultacinis darbas yra 
nepaprastai sunkus ir negalvokime, kad 
pas advokatą ateiname tik informacijos, 
o advokatas atsivers žinyną, perskaitys 
kelias eilutes ir darbas bus baigtas.

Čia reikia abipusio – ir kliento, ir advo-
kato – pasitikėjimo ir sąveikos: vienam, 
žinias teikiant ir aiškinant, o kitam, nuo-
širdžiai siekiant tai objektyviai suprasti.

Mums besišnekant, Laisvės alėja praėjo 
jauna pora, o jiems iš paskos atsilikusi 
tipeno kokių trejų ketverių metų mergai-
čiukė. Daili. Šviesiais plaukučiais. Turbūt 
mėlynomis akelėmis. Ir kad įsistebeilys 
į mane. Net atbulomis eidama vis žiūri 
ir žiūri. Net šiek tiek nepatogu pasidarė.

– Gal jos mamą konsultavai? Vaikai 
jaučia... – sako šypsodamasis Algis.

– Besarmatis tas Algis. Net juokauti 
šitaip nereikėtų...

Ir prisiminiau vieną klientę. Tai buvo 
vos ne prieš keturiasdešimt metų. Tą dieną 
juridinėje konsultacijoje budėjau. Ji kant-
riai laukė eilėje ir kažkodėl į mano mažą 
kambarėlį įėjo paskutinė. Jos rūpestis buvo 
meilė. Meilė vieno iš didžiausių Klaipėdos 
miesto restoranų oficiantui. Jis ją metė. 
Ji nesisakė, kad laukiasi kūdikio. Turbūt 
nesilaukė. Pati buvo labai daili. Šviesūs 
plaukeliai. Akelės mėlynos. Nors buvau 
labai jaunas, bet ir kartu gana orus. Ji 
mano klientė. Aš advokatas. O kas gali 
būti daugiau?

Ėmėme kalbėtis. Apie ką? Kad aš ži-
nočiau? Turbūt apie skriaudą. Bet tai ne 
juridinė kategorija. Aš negalėjau nurodyti 
įstatymo, pagal kurį mylimasis privalėtų 
sugrįžti. Sėdėjome ir kalbėjomės, kol 
atėjusi valytoja koridoriuje ėmė tarškėti 

kibirais. Klientė taip ir išėjo tarytum nie-
ko nepaklaususi, o aš pasilikau tarytum 
nieko nepasakęs. 

Bet... po kelių dienų klientė vėl atėjo. 
Atsinešė mylimojo nuotrauką. Rodė man 
ir klausė: „Argi jis jau toks gražus?“ (Ir 
sugalvok tu man tokį klausimą.) Kažką 
sumurmėjau. O ką čia galėjau pasakyti? 
Gal tik pasiūlyti su ta nuotrauka eiti pas 
būrėją...

Ir šitaip ji lankė mane keletą kartų. 
Neužgavau jos ir neišprašiau. Gal mane 
veikė jos naivus nuoširdumas, o gal...

– Tai rodo, kolega, koks sunkus ir 
pavojingas advokato darbas. Ir ne vienam 
tamstai. Kai kam baigiasi „blogiau“ – 
vedybomis.

Paplepėjome, pasijuokėme ir kiekvienas 
pasukome namų link.

(Tęsinys kitame numeryje)
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ASMENYS, ĮRAŠYTI Į LIETUVOS  
PRAKTIKUOJANČIŲ ADVOKATŲ SĄRAŠĄ
2012-10-25
Mažvydas Aliukonis, Lina Balčiūnė, Jevgenij Bogdanov, Albertas 
Buta, Martynas Duksa, Girius Ivoška, Agnė Jonaitytė, Vilma Juostė, 
Naina Lanzbergienė, Sergej Lapuchov, Andrejus Novikovas, Alma 
Ramanauskienė, Irena Sabaitienė, Rūta Stroputė, Žyginta Sviders-
kytė-Mikulskienė, Nikolaj Voinov, Marius Zabita, Daiva Zabukaitė.
2012-11-15
Vilius Malinauskas, Kristina Selli, Jūratė Radzevičienė, Vidmantas 
Žiemelis.
2012-12-13
egidijus Baranauskas, Donatas Lengvinas, Laurynas Pakštaitis, Da-
rius Pinkevičius, Petras Selilionis, Nedas Valiulis, Jonas Zaronskis.

ASMENYS, IŠBRAUKTI IŠ PRAKTIKUOJANČIŲ  
ADVOKATŲ SĄRAŠO 
2012-10-25
Kęstutis Gudžiūnas, Antanas Markūnas, Juozas Šeškevičius, euge-
nijus Algirdas Švėgžda, Rytis Valūnas, evelina Agota Vitkutė,
Ipolitas Nekrošius Aleksandras Zapkus

2012-11-15
Daurius Ašaka, Sergejus Korznikovas, Julijus Kucka, Stasys Mačiu-
laitis, Regina Ryliškienė. 
2012-12-13
Artūras Paulauskas, Vilma Juostė.

ĮREGISTRUOTOS DARBO VIETOS
Advokato S. Lapuchovo kontora, Advokatės Irenos Sabaitienės kon-
tora, Advokato Nikolajaus Voinovo kontora, Advokatų kontora Bigu-
zas ir partneriai, Advokatų kontora Černius, Kabašinskas, Norkūnas, 

Advokato A. Palijansko kontora, Advokato Gintaro Žičkaus kontora, 
Advokato Mindaugo Navicko ir partnerių kontora, Advokato hen-
riko Bersekersko kontora, Prano Vytauto Gineikos advokato konto-
ra, Advokato Vaitiekaus Novikevičiaus kontora, Advokatės Aušros 
Karmazinienės kontora, Advokatės Nainos Lanzbergienės kontora, 
Advokato Jevgenijaus Bogdanovo kontora, Advokatės Kristinos Sel-
li kontora, Advokatės J. Radzevičienės kontora, I. Botyrienės ir R. 
A.  Kučinskaitės Vilniaus advokatų kontora, Advokato Virginijaus 
Bitės kontora ADJUTO, Advokatės eglės Arlauskytės kontora, Advo-
kato Nerijaus Jurčiukonio kontora, Advokatų kontora J. Asovskaja ir 
partneriai, Arvydo Aranausko advokatų kontora, Advokatų kontora 
Martinkus ir partneriai, Advokatės Rūtos Andriulevičiūtės kontora, 
Advokatų kontora Gulbinienė, Lazauskaitė, Sakavičius, Urbonavičius 
PROLAW, Advokatės Svetlanos Naidenko kontora, Advokato Dariaus 
Pinkevičiaus kontora, Advokatas Pakštaitis ir partneriai.

ASMENYS, ĮRAŠYTI Į ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SĄRAŠĄ
2012-11-15
ernesta Čereškaitė, Vaida Dadurkaitė, Marija Dusajeva, Mantas 
Gudžiūnas, Justinas Jarusevičius, Irma Juškauskaitė, Valdemar Ka-
čanovskij, Aušrinė Karanauskienė, Lidžita Kolosauskaitė, Arūnas 
Kontrimavičius, Nerijus Maknevičius, Deimantas Miliauskas, Julija 
Misiūnienė, Valentas Mitrauskas, eglė Pabrėžienė, edvinas Pocius, 
Gintarė Stonienė, Birutė Šepetauskaitė, Loreta Vaičaitė, Artūras 
Vaznys, Agnė Važgytė.

2012-12-13
Mindaugas Barkauskas, Irina Beleškienė, Renata Belovaitė, Riman-
tas Daujotas, Gražina Guzovska, Olegas Kakurinas, Reda Kiliokai-
tytė, evelina Lauciutė, Odeta Maksvytytė, Marta Matiukevič, edvi-
nas Pakulis, eduard Plešak, Greta Pozniakovaitė, Genovaitė Ročie-
nė, Mingailė Šilkūnaitė.


