
 

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO 2007 METŲ DARBO 

ATASKAITA 
 

Vadovaudamasis Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 175 „Dėl 
visuomenės informavimo apie teismų veiklą“, Šiaulių apygardos teismas teikia 2007 metų  darbo 
ataskaitą, kurioje aptariami Šiaulių apygardos teismo personaliniai pasikeitimai, administracinės 
veiklos priežiūra, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo statistinė analizė,  civilinių bylų nagrinėjimo 
statistinė analizė, finansinė veiklos, darbo su žiniasklaida apžvalga.   

 
 

I.  PERSONALINIAI PASIKEITIMAI 
 

2007 metų gruodžio 31 dieną Šiaulių apygardos teisme dirbo 73 teismo darbuotojai 
(20 teisėjų, 33 valstybės tarnautojai, 2 pakaitiniai valstybės tarnautojai  ir 18 darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartį). 
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Teismo pirmininko 2007 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. P-7, perkėlimo būdu, iš Šiaulių 
miesto apylinkės teismo perkelta teismo posėdžių sekretorė Laima Burbienė. Teismo pirmininko 
2007 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. P-12 nuo 2007 m. vasario 5 d. laimėjusi konkursą į teismo 
posėdžių sekretoriaus pareigas pradėjo dirbti Ieva Petravičiūtė. 2007 m. vasario 12 d. teismo 
pirmininko įsakymu Nr. P-13 nuo 2007 m. vasario 12 d. į vyresniojo buhalterio pareigas priimta 
Eugenija Badarienė. Teismo pirmininko 2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. P-14 Virginija 
Sitnikienė nuo 2007 m. vasario 12 d. pervesta dirbti į specialisto civilinėms byloms pareigas. 
Teismo pirmininko 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. P-30 nuo 2007 m. gegužės 1 d. Vitalija 
Drazdovienė perkelta dirbti specialisto-techniko pareigoms. Teismo pirmininko 2007 m. birželio 15 
d. įsakymu Nr. P-41 valytoja –darbininkė Genovaitė Tučkuvienė nuo 2007 m. birželio 27 d. atleista 
iš pareigų, pačios prašymu (išėjo į pensiją). Teismo pirmininko 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu 
Nr. P-54 nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. priimta darbininko –valytojo pareigoms Danutė Lipinskienė. 
Teismo pirmininko 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. P-60 nuo 2007 m. rugsėjo 30 d.  atleista 
vyriausioji specialistė Raimonda Katiliūtė, 2007 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. P-76 nuo 2007 m. 
spalio 21 d. atleistas atstovas ryšiams su žiniasklaida Vytautas Jončas.  Teismo pirmininko 2007 m. 
spalio 19 d. įsakymu Nr. P-77  laimėjęs konkursą priimtas teismo pirmininko padėjėju ryšiams su 
visuomene Vytautas Jončas .  2007 metais priimti  du pakaitiniai valstybės tarnautojai ( posėdžių 
sekretorius ir teisėjo padėjėjas). 
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II. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-5 buvo patvirtinti 
2007 metų Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) administracinės veiklos priežiūros ir Šiaulių 
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos 
priežiūros planai.  

Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) administracinės veiklos priežiūros plane buvo numatyti šie 
patikrinimai: valstybės tarnautojų etikos taisyklių laikymosi bei efektyvaus darbo laiko 
panaudojimo patikrinimas; 2007 m. gautų bylų paskirstymo tvarkos laikymosi patikrinimas; 
skundų, kurių objektu nėra teisingumo vykdymas, tyrimo patikrinimas; bylų perdavimo nagrinėti 
teisiamajame posėdyje, bylų pradėjimo nagrinėti teisiamajame posėdyje 2007 m. gautose 
baudžiamosiose bylose, procesinių veiksmų atlikimo pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje 
2007 m. gautose civilinėse bylose terminų laikymosi patikrinimas; bylų, neišnagrinėtų per 12 mėn. 
nuo jų gavimo teisme, patikrinimas; registracijos žurnalų bei kitų dokumentų vedimo tvarkos 
patikrinimas; įvykdytų bylų perdavimo archyvui patikrinimas; 2007 m. apeliacine tvarka 
išnagrinėtų bylų  išsiuntimo terminų patikrinimas; daiktinių įrodymų saugojimo ir jų tvarkymo 
patikrinimas. Visi patikrinimai atlikti, teisėjai, kurių administracinėje veikloje pastebėti trūkumai, 
su šiais patikrinimo aktais supažindinti. 

2007 metais buvo atlikti 15 Šiaulių apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių 
apylinkių teismų teisėjų administracinio darbo patikrinimų bei du kompleksiniai patikrinimai – 
Pakruojo ir Akmenės rajonų apylinkių teismų planiniai kompleksiniai. Pagal skundus 
administracinės priežiūros tvarka buvo atlikti Šiaulių miesto, Šiaulių, Telšių, Joniškio, Mažeikių 
rajonų apylinkių teismų teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: 
nepagrįstai ilgas bylų nagrinėjimas, atsisakymas pateikti bylos medžiagos kopijas, teismo 
procesinio sprendimo nepateikimas šalims, procesinio dokumento vertimo nepateikimas. 
Patikrinimų metu konstatuota, kad bylų nagrinėjimas užsitęsė dėl objektyvių priežasčių, bylų 
vilkinimo faktų nenustatyta.  
 Kiekvienais metais du kartus per metus vyksta Šiaulių apygardos teismo bei jo veiklos 
teritorijoje esančių apylinkių teismų pirmininkų ir teisėjų pasitarimai. Tokie pasitarimai vyko 2007 
m. vasario 23 d. Joniškio rajono apylinkės teisme ir 2007 m. lapkričio 23 d. Šiaulių apygardos 
teisme. Jų metu buvo aptarti praėjusių laikotarpių teismų darbo rezultatai, pasidalinta darbo 
patirtimi sprendžiant iškylančias problemas. 

 

III. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 
Apeliacinių skundų dėl apylinkių teismų nuosprendžių 

nagrinėjimas 
 

2007 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka buvo išnagrinėta 350 baudžiamųjų 
bylų 485 asmenų atžvilgiu.  

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos, išnagrinėjusios apeliacinius 
skundus, paliko nepakeistus  apylinkių teismų  nuosprendžius 253 (52,5 proc.)  asmenų atžvilgiu, 
174(35,9 proc.) asmenų atžvilgiu nuosprendžiai buvo pakeisti,  57 (11,8 proc.) asmenų atžvilgiu – 
panaikinti. 
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2007 m. rodikliai 
 

Išnagri 
nėta 
bylų 

Apskųsta 
nuospren 
džių 
(asmenų 
atžvilgiu) 

Pakeista 
nuosprendžių 
(asmenų atžvilgiu) 

Panaikinta 
nuosprendžių 
(asmenų 
atžvilgiu) 

Nepakeista 
nuosprendžių 
(asmenų 
atžvilgiu) 

Apylinkės 
teismas 

vnt. vnt. vnt. proc. vnt. proc. vnt. proc. 
Šiaulių m. 130 206 71 27,3 18 8,7 117 56,7 
Šiaulių r. 30 44 19 43,2 11 25 14 31,8 
Radviliškio r.  43 61 19 31,1 9 14,8 33 54,1 
Joniškio r. 19 21 6 28,5 2 9,5 13 61,9 
Akmenės r. 15 18 5 27,8 0 0 13 72,2 
Raseinių r. 18 21 10 47,6 1 4,8 10 47,6 
Mažeikių r. 40 51 18 35,2 10 19,6 22 43,1 
Kelmės r. 17 19 7 36,8 2 10,5 10 52,6 
Telšių r. 13 15 7 46,7 0 0 8 53,3 
Pakruojo r. 25 29 11 37,9 4 13,8 14 48,3 
 
Viso: 
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Šiaulių apygardos teisme  
apeliacine tvarka išnagrinėtų  

baudžiamųjų bylų paskirstymas pagal apylinkes 
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Paliktų galioti nuosprendžių paskirstymas pagal apylinkes 
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Nepakeistų nuosprendžių pasiskirstymas pagal apylinkes 
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Pakeistų nuosprendžių pasiskirstymas pagal apylinkes 
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Panaikintų nuosprendžių pasiskirstymas pagal apylinkes 
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Nepagrįstai nuteisti asmenys 

 
2007 metais Šiaulių apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas  
konstatavo, jog 10 baudžiamųjų bylų 13 asmenų buvo nepagrįstai nuteisti pagal visus ar dalį jiems 
pareikštų kaltinimų. 
  Baudžiamojoje byloje Nr.1A-304-282/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai nuteistas dėl to, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį S. A. atžvilgiu bei 
padarydamas išvadą, jog jis bendrininkų grupėje su D. L. ir L. L. įvykdė savavaldžiavimą, o 
konkrečiai, panaudodamas psichinę prievartą motopjūklu pjaustė medžius ir juos vertė, 
pirmosios instancijos teismas rėmėsi  išskirtinai vien nukentėjusiųjų parodymais. Teismas padarė  
nepagrįstą išvadą, jog S. A. dalyvavimas nusikaltime įrodytas nukentėjusiųjų ir liudytojų 
parodymais, teisme ištirtais dokumentais. Tačiau, analizuojant nukentėjusiųjų parodymus, 
matyti, jog jie keitė savo parodymus, o vienintelis įvykį matęs liudytojas J. N. viso bylos 
nagrinėjimo metu nuosekliai teigė, kad S. A. įvykio metu kartu su juo sėdėjo mikroautobuse, ir 
jie nieko nematė. Tas pačias aplinkybes nurodė ir kiti nuteistieji. Pirmosios instancijos teismo 
nuosprendyje nurodyta, jog S. A. kaltė dalyvavus nusikaltime įrodyta teisme ištirtais 
dokumentais, tačiau šie dokumentai neišdėstyti, o iš nuosprendžio ir baudžiamosios bylos 
medžiagos nematyti, kokie įrodymai – dokumentai – patvirtina S. A. veiksmus, t.y., tai, kad jis 
pjaustė ir vertė medžius. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-226-282/200 (Radviliškio rajono apylinkės teismas), asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu pagal vieną iš kaltinimų: byloje nebuvo surinkta pakankamai 
įrodymų, kurie leistų daryti neabejotiną ir pagrįstą išvadą dėl nuteistojo kaltės. Be to,  šioje 
byloje buvo netinkamai nurodytas vieno asmens išteisinimo pagal vieną iš kaltinimų pagrindas: 
byloje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad kaltinamasis ar koks kitas asmuo 
nukentėjusiojo atžvilgiu įvykdė plėšimą, todėl  pirmos instancijos teismas neteisingai nurodė 
išteisinimo pagrindą tai, jog  nebuvo nustatyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant šią 
nusikalstamą veiką.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-104-210/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu pagal vieną iš kaltinimų. Apygardos teismas pažymėjo, jog viešoji 
tvarka pažeidžiama aktyviais tyčiniais veiksmais, todėl kiekvienu atveju būtina atskleisti ne tik 
kaltininkų konkrečius veiksmus, bet ir jų tyčios turinį - nepaisymą visuotinai priimtų elgesio 
viešoje vietoje taisyklių, nepagarbą visuomenei, atliktų konkrečių veiksmų įžūlumą, 
kryptingumą ir pan. Pagal bylos aplinkybes nuteistasis S. V. jokių tokių ar panašių veiksmų 
neatliko. Buvimas viešoje vietoje, matymas įvykio, jokios baudžiamosios atsakomybės 
neužtraukia, todėl jis pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį (dėl 
viešosios tvarkos sutrikdymo pavartojant smurtą prieš V.R.) nepagrįstai, nes nusikaltimo 
nepadarė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-306-332/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai buvo nuteistas, nes nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių (LR BPK 329str.1p.). Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų kolegija konstatavo, jog šioje baudžiamojoje byloje surinkti įrodymai negali neginčijamai 
patvirtinti kaltinamojo kaltės padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 227 
str. 3 d. Neįrodyti būtini jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymiai – kyšio 
pasiūlymas ir kyšio davimas.  

Apygardos teismo kolegija pažymėjo, jog kyšis laikomas duotu, kai papirkėjas jį perduoda 
valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą jo veikimą ar neveikimą 
vykdant įgaliojimus. Kyšis gali būti perduotas tik tuo atveju, kai valstybės tarnautojas suvokia, jog 
kyšis yra jam duodamas. Nesant tokio valstybės tarnautojo suvokimo, negali būti laikoma, kad 
asmuo atliko papirkimo veiksmą – davė kyšį. Bylos duomenimis nustatyta, kad buvo susitarta, jog 
policijos pareigūnas asmeniui davus kyšį, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ištars sutartą 
frazę, kuri patvirtins šios nusikalstamos veikos padarymą. Iš operatyvinių veiksmų atlikimo vaizdo 
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ir garso įrašo matyti, kad pareigūnas stebėjo ar jam nėra duodamas kyšis, tačiau  sutartos frazės 
neištarė. Kad sutarta frazė nebuvo ištarta, bylą nagrinėjant apylinkės teisme patvirtino ir liudytojas 
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas. Liudytojas bylą nagrinėjant apylinkės teisme teisiamojo 
posėdžio metu parodė, kad kaltinamojo padėtų pinigų nematė, analogiškai jis parodė apklaustas ir 
ikiteisminio tyrimo metu. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareigūnas nesuprato, jog kaltininkas nori 
jį papirkti duodamas kyšį, todėl negali būti laikoma, kad kaltininkas siekdamas neteisėtos 
paperkamo valstybės tarnautojo veikos kyšį valstybės tarnautojui davė. 

Be to, apeliacinės instancijos teismas konstatavo nepagrįstą asmenų nuteisimą pagal dalį ar 
visus jiems pareikštus kaltinimus baudžiamosiose bylose Nr. 1A-337-282/2007 (Šiaulių miesto 
apylinkės teismas), Nr.1A-15-282-2007(Šiaulių miesto apylinkės teismas), Nr.1A-9-354/2007 
(Šiaulių miesto apylinkės teismas), Nr.1A-10-116/2007, Nr.1A-297-354/2007 (Šiaulių miesto 
apylinkės teismas), Nr.1A-69-332/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas). 

 
Nepagrįstai išteisinti asmenys 

 
Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas pagal apeliacinius skundus 4 

bylose konstatavo, jog apylinkių teismai nepagrįstai išteisino penkis asmenis pagal visus ar dalį 
jiems pareikštų kaltinimų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-143-210/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) asmuo 
buvo nepagrįstai išteisintas pagal dalį kaltinimų: pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino 
byloje surinktus įrodymus, neteisingai interpretavo kaltininkų veikos objektyviuosius ir 
subjektyviuosius požymius, netinkamai pritaikė baudžiamąjį  

Teisėjų kolegija, konstatuodama nepagrįstą kaltininko išteisinimą iš kaltinimo plėšimu 
pažymėjo, kad apylinkės teismas iškraipė ir netinkamai įvertino nukentėjusiųjų parodymus viso 
bylos proceso metu - ir juos apklausiant ikiteisminio tyrimo metu, ir bylą nagrinėjant teismo 
posėdžiuose priimant pirmąjį apkaltinamąjį nuosprendį, kuris buvo panaikintas tik dėl proceso 
įstatymo esminio pažeidimo, ir priimant antrąjį procesinį sprendimą.  

Kolegija konstatavo, jog nelogiškas ir nesuprantamas, bei neatitinkantis tiesos teismo 
teiginys, kad nukentėjusieji teisminio nagrinėjimo metu jų užpuolimo ir turto užvaldymo 
aplinkybes, bei tam tikslui peilio panaudojimo aplinkybes, aiškino prieštaringai. O argumentas, kad 
nukentėjusieji nevienodai aiškino peilio demonstravimo aplinkybes, ar net negalėjo nusakyti peilio 
dydžio, kokiu tikslu jis buvo rodomas, kodėl, apskritai pačiame nuosprendyje jau aptariamas 
prieštaringai. Bylos duomenimis, nukentėjusieji nuosekliai, nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios 
vienodai ir visiškai patikimai tvirtino, kad peilį demonstravo kaltinamasis, kad peilio 
demonstravimas jiems ir buvo vienintelė bei pagrįsta sąlyga nesipriešinti, nes tai jiems kėlė baimę, 
o peilio išvaizdą jie nusakė gana aiškiai ir pakankamai tam, kad jį galima būtų identifikuoti kaip 
peilį, o ne kitokį įnagį. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad nukentėjusieji, suprato, jog peilio 
demonstravimas buvo skirtas jiems įbauginti. Šis tikslas ir buvo pasiektas. Kolegija šiuo aspektu 
atkreipia dėmesį ir į kaltininkų bei nukentėjusiųjų asmenybes – iš vienos pusės jau patyrę, turintys 
kriminalinę praeitį, įžūlūs kaltinamieji, iš kitos – nepilnamečiai moksleiviai nukentėjusieji, taigi, 
jiems įbauginti reikėjo žymiai mažiau pastangų, apie ką pakankamai gerai suvokė ir kaltinamieji.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-311-210/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuota, 
jog asmuo nepagrįstai išteisintas pagal dalį kaltinimų. Iš bylos duomenų matyti, jog kaltinamasis, 
įsibraudamas į nukentėjusiojo automobilį, sugadino nukentėjusiojo turtą už 150 Lt. Ši sugadinto 
turto vertė yra reali, patvirtinta byloje esančiais duomenimis. Tokią sugadinto turto vertę nuo pat 
ikiteisminio tyrimo pradžios nurodė nukentėjusysis, tokia sugadinto turto vertė nurodyta 
kaltinamajame akte, su kuriuo baudžiamoji byla perduota teisminiam nagrinėjimui, tokia sugadinto 
turto vertė nurodyta ir teismo nuosprendyje. Tokiu būdu MGL dydžio pasikeitimas šiuo atveju 
kaltininko veikos kvalifikavimui pagal LR BK 187 str. 3 d. neturi jokios reikšmės, nes bet kokiu 
atveju sugadinto turto vertė viršija 1 MGL dydį, ar jis būtų 125 Lt, ar 130 Lt. Kolegija pažymėjo, 
kad MGL dydis nustatomas ne įstatymu, o vyriausybės nutarimu, todėl kvalifikuojant nusikalstamas 
veikas turi būti taikomas nusikaltimo padarymo metu galiojęs MGL, nes tik baudžiamasis 
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įstatymas, panaikinantis veikos baudžiamumą, švelninantis ar kitaip palengvinantis nusikalstamą 
veiką padariusio asmens teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią (LR BK 3 str. 2 d.).  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-151-64/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuota, 
jog pirmosios instancijos teismas nurodęs nuosprendyje, kad asmens veikoje - pakeitus transporto 
priemonės valstybinius ženklus, yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos 
Respublikos ATPK 123 str. 3 d., požymiai, padarė klaidingą išvadą, nes LR ATPK 123 str. 3 d. 
numatytas administracinis teisės pažeidimas – transporto priemonių su suklastotais, uždengtais ar 
kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas, tačiau nenumatyta 
atsakomybė už transporto priemonės numerio ženklo suklastojimą, neteisėtą sunaikinimą ar 
pakeitimą. Visi byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad kaltininkas neteisėtai pakeitė 
transporto priemonės identifikavimo numerius, todėl jis pripažintinas kaltu už padarytą 
nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 3061 str. 1 d.. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-62-154/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) du asmenys 
nepagrįstai išteisinti, nes būtinoji  gintis – yra ne išteisinimo, o bylos nutraukimo pagrindas. 

 
Netinkamai kvalifikuotos veikos 

 
Šiaulių apygardos teismas 17 baudžiamųjų bylų nuteistiesiems perkvalifikavo jiems 

inkriminuotas nusikalstamas veikas. 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-144-354/2007 (Pakruojo rajono apylinkės teismas) plėšimas 

buvo neteisingai kvalifikuotas kaip turto prievartavimas, paskirta neteisinga bausmė.  
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-133-354/2007 (Pakruojo rajono apylinkės teismas) vieno 

asmens veika neteisingai kvalifikuota   pagal BK 284str.1d., o turėjo būti kvalifikuota pagal LR BK 
284str.2d. (viešosios tvarkos pažeidimas). BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis yra 
materialioji, o BK 284 str. 2 d. numatyto baudžiamojo nusižengimo – formalioji. Pagal BK 284 str. 
2 d. visuomenės rimtis ar tvarka tik trikdoma, o pagal BK 284 str. 1 d. – ji sutrikdoma. Pirmosios 
instancijos teismo išvada, jog nuteistasis įžūliais veiksmais, tai yra plūsdamas nukentėjusįjį 
necenzūriniais žodžiais ir pargriaudamas jį ant žemės, sutrikdė viešąją tvarką ir rimtį, yra 
neteisinga, neatitinkanti faktinių bylos aplinkybių. Paskirta neteisinga bausmė. 

Baudžiamojoje byloje  Nr. 1A-143-210/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) 
neteisingai įvertinti  nuteistojo veiksmai ir jų apimtis, o kvalifikuojant nuteistojo veiką užvaldant 
nukentėjusiųjų mobiliuosius telefonus, netinkamai taikytas ir baudžiamasis įstatymas: viena ir 
vieninga tyčia padarytą nusikalstamą veiką (tuo pat metu, toje pat vietoje ir vieninga tyčia 
pagrobiant du mobiliuosius telefonus iš nukentėjusiųjų) išskaidant į dvi atskiras veikas ir jas atskirai 
kvalifikuojant pagal du skirtingus baudžiamuosius įstatymus, netgi nenurodant tokio išskaidymo 
argumentų bei motyvų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-86-282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) nuteistojo 
veika neteisingai kvalifikuota pagal LR BK 178str. 2d. (vagystė), o turėjo būti kvalifikuota pagal 
LR BK 183str.1d. (turto pasisavinimas), nes byloje neginčijamai įrodyta, jog nuteistasis 
nukentėjusiojo automobilį paėmė gavęs nukentėjusiojo leidimą. Paskirta neteisinga bausmė.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-203-154/2007 (Joniškio rajono apylinkės teismas) konstatuota 
neteisinga dviejų nuteistųjų veikos kvalifikacija: pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad 
kaltininkai panaudodami fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, padarė nukentėjusiajam nesunkų 
sveikatos sutrikdymą, pagrobė dokumentą – socialinio draudimo pažymėjimą bei netikrus 
mokėjimo instrumentus mokėjimo korteles, kaltinamųjų nusikalstamas veikas tinkamai kvalifikavo 
pagal LR BK 180str.1d., BK 302str.1d. ir BK 214str.1d., tačiau nepagrįstai jų veikas papildomai 
kvalifikavo pagal LR BK 138str.1d. Apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 
atkreipė dėmesį į tai, jog pagal nusistovėjusią teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 52 „Dėl teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose 
bylose“), tuo atveju, kai asmeniui plėšimo metu padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, 
kaltininko veika papildomai pagal LR BK 138 straipsnį nekvalifikuojama. 
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Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-234-300/2007 (Raseinių rajono apylinkės teismas), 1A-227-
300/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) tęstiniai nusikaltimai neteisingai kvalifikuoti kaip 
kelios nusikalstamos veikos. Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-234-300/2007  nuteistasis  kelis kartus 
ėjo pas nukentėjusiąją, reikalavo iš jos pinigų bei jai grasino. Apklausų metu pats nuteistasis 
parodė, kad jis kelis kartus ėjo pas nukentėjusiąją norėdamas gauti pinigų. Nuteistasis per trumpą 
laiko tarpą kelis kartus ėjo pas tą pačią nukentėjusiąją siekdamas to paties tikslo – gauti pinigų. Šios 
aplinkybės parodo, kad nuteistojo tyčia buvo vieninga, buvo siekiama vieningo rezultato, todėl 
veika laikytina tęstine ir  turėjo būti kvalifikuota kaip vienas nusikaltimas.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-338-332/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuota, 
jog apylinkės teismas netinkamai kvalifikavo kaltininkės nusikalstamus veiksmus. Kaltininkė, 
apklausta apylinkės teisme teisiamojo posėdžio metu parodė, kad turėjo vieningą sumanymą 
pasisavinti nukentėjusiajai išduotą mokėjimo kortelę disponuoti banke esančias lėšas. Kaltininkė, 
siekdama pasisavinti svetimą turtą per trumpą laiko tarpą atliko tapačius nusikalstamus veiksmus. 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005-12-29 nutarimo ,,Dėl teismų praktikos nusikalstamų 
veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose“ 9 punkte nurodoma, kad jei kaltininkas 
panaudodamas svetimą, netikrą arba suklastotą mokėjimo instrumentą ir turėdamas vieningą 
sumanymą atliko kelias finansines operacijas siekdamas įgyti svetimą turtą, jo padarytos veikos yra 
tęstinės ir kvalifikuojamos kaip Lietuvos Respublikos BK 214 ir 182 straipsniuose numatytų 
nusikalstamų veikų sutaptis. Kolegija nenustatė, kad prieš paskutinį nusikalstamos veikos epizodą – 
pasikėsinimą sukčiauti ir pasisavinti svetimą 347,69 Lt vertės turtą – nuteistosios tyčia susiformavo 
iš naujo, todėl nusikalstama veika turėjo būti kvalifikuota kaip baigtas svetimo mokėjimo 
instrumento panaudojimas finansinei operacijai inicijuoti ir sukčiavimas. Nuteistoji įgijo ir 
pasikėsino įgyti bendros 431,82 Lt vertės svetimą turtą, todėl jos veika atitinka Lietuvos 
Respublikos BK 182 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtį.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-179-210-2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) apeliacinės 
instancijos teismas konstatavo, jog nuteistųjų veika buvo neteisingai kvalifikuota, nes mažesnis nei 
vieno MGL dydžio kyšio siūlymas valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui yra ne 
nusikaltimas, bet baudžiamasis nusižengimas, todėl nuteistųjų veika neteisingai kvalifikuota pagal 
LR 227str.2d. (turėtų būti kvalifikuota pagal LR BK 227str.3d.) t.y., veika traktuojama kaip 
baudžiamasis nusižengimas (LR BPK 328str.1p.). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-199-300/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) 
pasikėsinimas neteisingai kvalifikuotas kaip baigtas nusikaltimas, paskirta neteisinga bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-356-332/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) apeliacinės 
instancijos teismo kolegija konstatavo, jog nuteistasis nukentėjusiojo turtą pagrobė iš saugomos 
teritorijos. Nukentėjusysis teisiamojo posėdžio metu parodė, kad negali prisiminti ar jo gyvenamojo 
namo kiemo vartai buvo užrakinti, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad kiemo vartai 
užrakinti nebuvo. Nuteistasis teisiamojo posėdžio metu taip pat parodė, kad namo kiemo vartai, iš 
kurio jis pagrobė nukentėjusiojo turtą, užrakinti nebuvo. Kolegija nelaiko vartų skląsčio specialia 
apsaugos nuo vagystės ar kito nepageidautino poveikio turtui priemone, nes esant vartų skląsčiui ir 
uždarytiems vartams įdėti ypatingų pastangų įsibrauti į teritoriją asmeniui nereikia. Tvora, kuri 
juosia nukentėjusiojo gyvenamąjį namą taip pat nėra žymiai apsunkinanti asmenų patekimą į namo 
kiemą. Dėl nedidelio tvoros aukščio ir tvoros konstrukcijos asmuo tvorą nesunkiai gali perlipti ir iš 
kiemo perkelti per tvorą ten esančias materialines vertybes. Be to, nukentėjusiajam priklausančios 
statybinės medžiagos buvo padėtos atvirai  ir galėjo būti matomos einant pro gyvenamąjį namą. 
Todėl kolegija nelaiko, kad nusikalstamos veikos padarymo metu  nuteistasis ėmėsi specialių 
apsaugos priemonių jam priklausančiam turtui apsaugoti ir nukentėjusiojo gyvenamojo namo 
kiemas buvo saugoma teritorija Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. prasme. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-9-354/2007 kolegija konstatavo, jog turtinės žalos padarymas 
apgaule (LR BK 186str.1d.) neteisingai kvalifikuotas kaip sukčiavimas (LR BK 182 str.1d.): 
nuteistasis, veikdamas bendrininkų grupėje,  atvykęs į garažų bendriją,  su nukentėjusiuoju susitarė nupirkti 
iš jo automobilinę signalizaciją su sąlyga, kad  nukentėjusysis signalizaciją įmontuos į jo automobilį ir, 
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nukentėjusiajam signalizaciją įmontavus, tą pačią dieną, neatsiskaitęs už signalizaciją pasiėmė automobilį su 
įmontuota signalizacija ir išvažiavo.   

Neteisinga veikų kvalifikacija buvo konstatuota baudžiamosiose bylose Nr. 1A-376-154-
2007, Nr.1A-1-154/2007, Nr.1A-117-282/2007, Nr.1A-297-354/2007, Nr.1A-45-332/2007. 
 

Netinkamai nustatytos atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės 
 

2007 metais Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs apylinkių teismų baudžiamąsias bylas 
pagal apeliacinius skundus 19 bylų konstatavo, jog teismai neteisingai išsprendė kaltininko 
atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių  bei jų įtakos bausmių 
individualizavimui klausimus. 

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog 8 baudžiamosiose bylose apylinkių teismai 
nepagrįstai nepripažino atsakomybę lengvinančių aplinkybių. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-397-64/2007 (Telšių rajono apylinkės teismas), Nr. 1A-194-
154/2007 (Pakruojo rajono apylinkės teismo) ir Nr. 1A-32-64/2007 (Šiaulių rajono apylinkės 
teismo), Nr. 1A-87-282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas), Nr. 1A-96-354/2007 (Joniškio 
rajono apylinkės teismas) buvo nepagrįstai nepripažinta nuteistųjų atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe jų nuoširdus prisipažinimas  padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis, 
paskirta per griežta bausmė.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-282-354/2007 nepagrįstai nepripažintos atsakomybę 
lengvinančiomis aplinkybėmis tai, kad nuteistasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo 
numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi bei savo noru atlygino padarytą žalą nukentėjusiajai, 
nepagrįstai netaikytas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-327-152/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nuteistojo 
padaryta žala buvo pilnai atlyginta dar ikiteisminio tyrimo metu, todėl ši aplinkybė nepagrįstai 
nebuvo pripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-367-154/2007 nepagrįstai nepripažinta nuteistojo atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe, tai, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą. 

2 baudžiamosiose bylose buvo nepagrįstai pripažintos atsakomybę lengvinančios aplinkybės 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-180-354/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismo) nepagrįstai 

pripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, jog jis prisipažino padaręs nusikaltimą, 
nes iš bylos medžiagos akivaizdu, kad jis prisipažino verčiamas objektyvių aplinkybių, o ne 
laisvanoriškai (kaltininkas savo kaltės nepripažino apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kaltę 
neigė ir bylą pradėjus nagrinėti pirmosios instancijos teisme, prisipažino tik po nuoseklių 
nukentėjusiosios bei liudytojų parodymų). 

Analogiškas išvadas apeliacinės instancijos teismas padarė ir baudžiamojoje byloje Nr. 1A-
209-332/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismas): apylinkės teismas nepagrįstai pripažino nuteistojo 
atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką 
ir nuoširdų gailėjimąsi.  Nuteistasis pripažino tik autoįvykio faktą, tačiau nepripažino padaręs kelių 
eismo taisyklių pažeidimus, jo parodymai nesutampa su liudytojų parodymais, kurie nurodė, kad 
eismo įvykio metu automobilis trenkėsi į motociklą. Nuteistojo duoti parodymai nelaikytini 
atskleidžiantys esmines nusikaltimo padarymo aplinkybes ir turintys reikšmės bylos išsprendimui. 
Nuteistasis tik teisiamojo posėdžio metu atsiprašė nukentėjusiųjų, nors su nukentėjusiosiomis buvo 
susitikęs ikiteisminio tyrimo metu, tačiau joms jokios pagalbos neteikė, neatlygino nusikaltimu 
padarytos žalos, nesitarė dėl žalos atlyginimo. Tai rodo, kad nuteistasis nesiekė sušvelninti 
nusikalstamos veikos padarinių. 

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog 8 baudžiamosiose bylose apylinkių teismai 
neteisingai išspręstas atsakomybę sunkinančių aplinkybių klausimas. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-420-282/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismo), Nr. 1A-
281-152/2007 (Pakruojo rajono apylinkės teismo), Nr. 1A-402-282/2007(Akmenės rajono 
apylinkės teismo) nepagrįstai buvo nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė tai, kad nuteistasis 
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nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, nes 
bylose nebuvo surinkta neginčijamų įrodymų, patvirtinančių šią išvadą. Paskirta neteisinga bausmė.  

Baudžiamosiose bylose byloje Nr. 1A-428-135/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismo), Nr. 
1A-29-282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) nepagrįstai pripažinta atsakomybę sunkinanti 
aplinkybė ta, kad nuteistasis vagystę įvykdė iš savanaudiškų paskatų. Pagal BK 60 str. 1 d. 3 p. 
nuostatą savanaudiškos paskatos priskirtos prie atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tačiau ši 
aplinkybė netaikytina tais atvejais, kai ji, nors ir nurodyta įstatyme, bet sudaro būtinąjį nusikaltimo 
sudėties požymį. Tokie nusikaltimai kaip vagystė, plėšimas, sukčiavimas ir kiti, kurie susiję su 
nusikalstamu praturtėjimu, yra savanaudiški. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-183-282/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) dviems 
nuteistiesiems nepagrįstai pripažinta atsakomybę sunkinanti aplinkybė – bendrininkų grupė (LR 
BPK 328 str. 1 p.). Sutinkamai su LR BK 25 str. 2 d. nuostatomis, bendrininkų grupė yra tada, kai 
bent kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką 
daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje 
nusikaltimo vykdytojas yra vienas asmuo – D.J., o A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas kaip 
padėjėjas (LR BK 24 str. 6 d.), todėl šiuo atveju nėra bendrininkų grupės, taigi nepagrįstai 
pripažinta nuteistiesiems jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veikos padarymas bendrininkų 
grupėje. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-376-154-2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nepagrįstai 
pripažinta visų kaltinamųjų  atsakomybę sunkinanti aplinkybė bendrininkų grupės buvimas. Kaip 
numatyta LR BK 25 str. 2 d., bendrininkų grupė yra tada, kai nusikalstamą veiką padaro du ar 
daugiau asmenų, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Šioje byloje neginčijamai nustatyta, kad 
nusikaltimo vykdytojas buvo vienas nuteistųjų, t.y. A. Z. Todėl pirmosios instancijos teismas kitų 
nuteistųjų  atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažindamas tai, kad jie nusikaltimą padarė 
veikdami bendrininkų grupėje, netinkamai pritaikė LR BK 60 str. 1 d. 1 p. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-15-282-2007(Šiaulių miesto apylinkės teismas) kaltinime 
nepagrįstai nurodyta, jog veika įvykdyta bendrininkų grupėje su kitais asmenimis, tai nepagrįstai 
pripažinta atsakomybę sunkinanti aplinkybė. 

 
Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai  

 
Šiaulių apygardos teismas 8 baudžiamosiose bylose konstatavo esminius baudžiamojo 

proceso pažeidimus. 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-70-332/2007 (Raseinių rajono apylinkės teismas) buvo 

konstatuota, jog pirmos instancijos teisme kaltinamajam nebuvo užtikrinta teisė turėti gynėją: 
teismas,  atsakydamas į nuteistojo o prašymą nepagrįstai nurodė, kad jam įstatymų nustatyta tvarka 
nepriklauso skirti gynėją ir jis privalo susirasti gynėją asmeniškai. Nors valstybės garantuojamos 
antrinės teisinės pagalbos teikimas yra sąlyginis (teisę gauti antrinę teisinę pagalbą turi tik Lietuvos 
Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 str. 2 d. ir 12 str. nurodyti 
asmenys), tačiau apylinkės teismas pažeisdamas aukščiau nurodytą baudžiamojo įstatymo nuostatą - 
nepaskirdamas kaltinamajam gynėjo - nevykdė teismui nustatytos pareigos užtikrinti galimybę 
pasinaudoti teise į gynybą, užkirto kelią T. Ežerskiui pasinaudoti valstybės garantuojama teisine 
pagalba ir taip suvaržė jo teisę į gynybą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-346-282/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismo) buvo 
konstatuotas esminis LR BPK pažeidimas (369str.3d.): nuosprendyje tik abstrakčiai nurodyta, jog 
nuteistasis  šmeižė nukentėjusįjį, paskleisdamas apie jį tikrovės neatitinkančią informaciją, su 
keiksmažodžiais ir necenzūriniais žodžiais nukentėjusiajam, galinčią jį paniekinti ar pažeminti, 
pakirsti pasitikėjimą juo, nenurodydamas, kokiais konkrečiais žodžiais pasireiškė nukentėjusiojo 
šmeižimas, kokia konkreti tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskleista apie nukentėjusįjį. Tuo 
buvo pažeistas LR BPK 305 str., kadangi nuosprendžio aprašomojoje dalyje nebuvo nurodytas 
veikos padarymo būdas, grubiai pažeista teisę į gynybą.  
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-332-64/2007(Pakruojo rajono apylinkės teismo) nustatyti 
esminiai LR BPK pažeidimai, teismo šališkumas, pažeistas rungimosi principas: nuteistajam 
nebuvo išaiškintos jo kaip civilinio ieškovo teisės ir pareigos, susijusios su pareikštu byloje civiliniu 
ieškiniu, be to, teismas nesiaiškino, kokius būtent reabilitaciniam gydymui reikalingus 
medikamentus pirko nukentėjusioji, todėl nebuvo galimybės spręsti klausimo dėl papildomai patirtų 
išlaidų atlyginimo. Be to nepatraukta civiliniu atsakovu transporto įmonė, kurios darbuotojas buvo 
nuteistas, t.y neišnaudotos visos galimybės, kad byla būtų teisingai išnagrinėta. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-350-64/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismo) buvo 
konstatuotas esminis baudžiamojo proceso pažeidimas: iš bylos medžiagos matyti, kad pripažinus 
LR Transporto priemonių draudikų biurą civiliniu atsakovu, jam apie tokio sprendimo priėmimą 
nebuvo pranešta bei jam nebuvo išaiškintos teisės, numatytos LR BPK 110 str. 2 d. bei pareigos, 
numatytos LR BPK 111 str. 3 d.. Neišaiškinus nei kaltinamajam, nei civiliniu atsakovu pripažintam 
LR Transporto priemonių draudikų biurui civilinio atsakovo teisių, kurios yra analogiškos civilinio 
ieškovo teisėms, buvo pažeistas rungimosi principas. Pirmosios instancijos teismo padarytas 
baudžiamojo proceso kodekso pažeidimas yra susijęs su kaltinamojo, kuriam atsirado pareiga 
atlyginti jo veiksmais padarytą žalą, bei su civiliniu atsakovu pripažinto LR Transporto priemonių 
draudikų biuro teisėmis. Šis pažeidimas apeliacinės instancijos teismui leidžia daryti išvadą, kad 
apylinkės teismas, priimdamas, nagrinėdamas ir išspręsdamas įrodymų tyrimo metu nukentėjusiųjų 
pareikštą civilinį ieškinį, kurio pateikimą ir tikslinimą inicijavo pats teismas, buvo šališkas, nes 
suteikė nukentėjusiesiems didesnį pranašumą prieš kaltinamąjį ir civiliniu atsakovu pripažintą LR 
Transporto priemonių draudikų biurą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-74-210/2007(Joniškio rajono apylinkės teismo) nebuvo 
užtikrinta kaltinamojo teisė į gynybą, nedalyvavo vertėjas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-363-282/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismo) vienam 
nuteistųjų kaltinimai buvo pareikšti dėl trijų nusikalstamų veikų, o pirmos instancijos nuosprendyje 
nurodytos tik dvi veikos, dėl kurių jis buvo pripažintas kaltu. Nuosprendyje ši veika neaprašyta, šis 
“epizodas iš kaltinimo išjungtas“, užuot asmuo iš veikos būtų buvęs išteisintas, išsamiai aprašant 
veiką. Bylos duomenys, kurie apylinkės teismo buvo pripažinti įrodymais, neištirti ir nepatikrinti 
teisiamajame posėdyje, pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstos nuosprendyje išdėstytais 
įrodymais, kas rodo teismo šališkumą, tuo grubiai pažeista nuteistojo teisė į gynybą. Nuosprendyje 
visiškai nepasisakyta dėl kaltinamųjų veikų kvalifikavimo, nėra motyvų. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-13-354/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismo) ir Nr. 1A-
35-300/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismo) konstatuota, jog  bylos buvo išnagrinėtos, 
pažeidžiant teismingumo taisykles: apygardos teismui teismingas bylas išnagrinėjo apylinkės 
teismas. 

 
Netinkamai surašytas kaltinamasis aktas 

 
Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka, konstatavo, 

jog 5 bylose buvo netinkamai surašyti kaltinamieji aktai.  
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1-154/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismo) netiksliai 

suformuluotas kaltinimas, nekonkretizuotos konkrečios veikos aplinkybės, neteisingai kvalifikuotos 
veikos, neteisingai paskirtos bausmės. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-61-116/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismo) nustatyta, jog 
apylinkės teismas nesilaikė LR BPK 432str.2d. reikalavimų: nustatęs, kad bylos duomenys neatitiko 
pateikto kaltinimo ir bylos aplinkybės nebuvo pakankamai aiškios, teismas nepasinaudojo galimybe 
grąžinti bylą prokurorui. Be to, nuosprendyje buvo remiamasi nukentėjusiojo bei liudytojų 
parodymais, kurie nebuvo apklausti nei ikiteisminio tyrimo teisėjo, nei pirmos instancijos teismo 
posėdyje. Pirmos instancijos teismas nuosprendžiu pakeitė prokuratūros pateiktą kaltinimą, tačiau 
pakeistas kaltinimas buvo nenuoseklus. Baigta  nusikalstama veika neteisingai kvalifikuota kaip 
pasikėsinimas. 
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Baudžiamoji byla Nr. 1A-286-154/2007(Radviliškio rajono apylinkės teismo) buvo 
konstatuota, jog kaltinamasis aktas neatitinka LR BPK 219 str. numatytų reikalavimų: 
nukentėjusysis yra nuteistojo sūnus (vaikas), tačiau ši svarbi nusikalstamos veikos kvalifikavimui 
aplinkybė kaltinime nebuvo nurodyta, kaltininko veika ikiteisminio tyrimo metu buvo neteisingai  
kvalifikuota pagal LR BK 135str. 1d. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-12-64/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismo) ir Nr. 1A-80-
332/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismo) nustatyta, jog kaltinamasis aktas, kurio pagrindu buvo 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis, buvo surašytas, nesilaikant LR BPK 219 str.4p reikalavimo, 
kaltinamajame akte nenurodyti pagrindinius duomenis, kuriais grindžiamas kaltinimas. 

 
Netinkamas kaltinimo pakeitimas 

 
Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija konstatavo, jog 3 

baudžiamosiose bylose buvo netinkamai išspręstas kaltinimo pakeitimas į sunkesnį klausimas. 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-99-300/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismo) asmuo 

buvo nuteistas už nusikaltimus, dėl kurių jam nebuvo pateikti kaltinimai. Iš bylos duomenų matyti, 
kad A.S. kaltinamajame akte pateikti kaltinimai dėl penkių nusikalstamų veikų įvykdymo, tačiau 
nuosprendžiu jis nuteistas jau dėl devynių nusikalstamų veikų. Pirmosios instancijos teismas šį 
asmenį pripažino kaltu ir nuteisė už nusikalstamų veikų padarymą, kuriomis jis nebuvo kaltinamas, 
o teisminio proceso metu nebuvo gautas prokuroro prašymas pakeisti kaltinimus. Be to, asmuo 
nuteistas už nusikaltimus, kurių subjektu jis net negalėjo būti dėl amžiaus.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-288-64/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismo) nustatyta, 
jog surašytas prieštaringas nuosprendis, byloje esantys įrodymai buvo įvertinti nevisapusiškai, 
tendencingai, pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles. Asmuo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal 
kitą baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą, nepranešus iš anksto jam apie tokią 
galimybę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-280-300/2007 (Joniškio r. apylinkės) konstatuota, jog 
pažeistos LR BPK 255 str. apibrėžtos nagrinėjimo teisme ribos: asmuo buvo nuteistas pagal kitą 
baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnį nusikaltimą, ir jam apie tai nebuvo iš anksto pranešta 
(kaltinamajame akte nurodyti analogiški kaltinamojo nusikalstamos veikos požymiai, ir jo veika 
kvalifikuojama pagal BK 178 str.1d..Byla perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje taip pat 
nurodant, jog asmuo kaltinamas pagal BK 178 str. 1 d. , tačiau jis buvo teismo pripažintas kaltu ir 
nuteistas pagal BK 178 str. 2 d., t. y. baudžiamąjį įstatymą, numatantį sunkesnę nusikalstamą 
veiką). 
 

Teismo šališkumas 

 
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylas 

apeliacine tvarka 6 baudžiamosiose bylose konstatavo, jog bylas išnagrinėjo šališkas pirmos 
instancijos teismas. 

Apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąją bylą Nr. 1A-200-282/2007 (Pakruojo rajono 
apylinkės teismo), nustatyta, jog šioje byloje nebuvo to nuosprendžio, kurį teismas paskelbė 
išnagrinėjęs bylą, o byloje esančio  teismo nuosprendžio du paskutiniai puslapiai yra parašyti po 
nuosprendžio paskelbimo.  Konstatuota, jog toks nuosprendis negali būti laikomas teisėtu ir priimtu 
nešališko teismo, nes nuo nuosprendžio paskelbimo prasideda apeliacinio ir kasacinio jo 
apskundimo terminas, nuosprendis tampa procesiniu aktu, kurį pakeisti galima tik įstatymo 
nustatyta tvarka. 

Be to, nagrinėdamas bylą ir priimdamas nuosprendį, teismas neatskleidė kaltinimų esmės 
ir neanalizavo jų pagrįstumo, o priimtame nuosprendyje paprasčiausiai atkartojo kaltinamąjį 
aktą. Pažeidžiant  LR BPK 305 str. 1 d. reikalavimus, teismas apkaltinamajame nuosprendyje 
visiškai neanalizavo, ar pagal einamas pareigas nuteistoji  galėjo būti laikoma LR BK 222 str. 1 d. 
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numatytos nusikalstamos veikos subjektu, pripažino įrodytomis kaltinamajame akte nurodytas 
nusikalstamų veikų aplinkybes, kurių nepatvirtina arba net paneigia byloje ištirti ir 
apkaltinamajame nuosprendyje išdėstyti įrodymai.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-100-282/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismo) buvo 
konstatuotas pirmos instancijos teismo šališkumas, nes priimant apkaltinamąjį nuosprendį kitų 
kaltinamųjų atžvilgiu, buvo išsakyta išankstinė nuomonė ir dėl D.Š.  kaltės, nors jo atžvilgiu byla 
buvo išskirta į atskirą bylą. 

Dėl analogiškos priežasties buvo konstatuotas teismo šališkumas ir Baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-113-282/20007 (Pakruojo rajono apylinkės teismo): nuosprendyje buvo pasisakyta dėl 
asmens, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo išskirtas šiam pasislėpus, kaltės, nors byla jo 
atžvilgiu nagrinėjama nebuvo. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-14-135/2007 (Šiaulių r. apylinkės teismo) buvo konstatuotas 
pirmos instancijos teismo šališkumas, nes teisėjo nusišalinimo tvirtinimo klausimą sprendė 
apylinkės teismo pirmininkas, kuris prieš tai buvo nusišalinęs nuo šios bylos nagrinėjimo.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-154-300/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismo) nustatyta, jog 
šią bylą išnagrinėjo šališkas teismas, nes teismo išvados nepagrįstos objektyviais įrodymais, 
nepatvirtintos kitais bylos duomenimis, nėra teisiškai argumentuotos. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-336-300/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismo) konstatuota, 
jog bylą išnagrinėjo šališkas teismas: nuosprendyje buvo išdėstytos aplinkybės, pasunkinančios 
kaltinamiesiems pateiktus kaltinimus, t.y. pirmos instancijos teismas peržengė kaltinimo ribas. 
 

Bausmės skyrimas 
 

Šiaulių apygardos teismas  24 baudžiamosiose bylose konstatavo, jog apylinkių teismai, 
skirdami kaltininkams bausmes, netinkamai vertino bylos aplinkybes, neatsižvelgė į kaltininkų 
asmenybę bei kitas bausmę individualizuojančias aplinkybes. Kai kurias bausmę 
individualizuojančias aplinkybes teismai tik formaliai paminėdavo, nevertindami kiekvienos iš jų 
bei jų visumos reikšmės ir nuteistiesiems skyrė aiškiai neteisingas bausmes. 
 
Dėl per švelnios bausmės 
 
12 baudžiamųjų bylų buvo paskirtos aiškiai per švelnios bausmės: 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-59-282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) nuteistajam 
paskirta aiškiai per švelni bausmė: nustatyta viena nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – 
jis prisipažįsta įvykdęs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, viena atsakomybę sunkinanti 
aplinkybė – veika įvykdyta bendrininkų grupėje. Nuteistasis iki šio nusikaltimo padarymo teistas du 
kartus už nusikaltimus nuosavybei, veika įvykdyta esant neišnykusiam teistumui, o toks asmuo, 
sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. 1 d., yra recidyvistas, ir jam 
paprastai skiriama reali laisvės atėmimo bausmė (LR BK 56 str. 1 d.). Asmuo nuteistas už apysunkį 
nusikaltimą nuosavybei (LR BK 11 str. 4 d.), nusikaltimas baigtas, įvykdytas per bausmės vykdymo 
atidėjimo terminą, be to, jam yra iškelta dar keletas baudžiamųjų bylų už nusikaltimus nuosavybei, 
nusikaltimu padaryta žala neatlyginta. Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, yra pagrindas 
nuteistajam skirti sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, artimą  sankcijos vidurkiui, o ne 
žymiai švelnesnę, kaip tai padarė apylinkės teismas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-82-64/2007 (Telšių rajono apylinkės teismo) buvo nepagrįstai 
taikytos LR BK 54 str.3d. normos ir, nesant išimtinių aplinkybių, paskirta per švelni bausmė.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-103-64/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismo) nuteistajam 
buvo nemotyvuotai paskirta per švelni bausmė: įvykdyta veika priskiriama sunkiems 
nusikaltimams, be to, buvo nustatyta nuteistojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (nusikalstamą 
veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui), 
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atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, neįvertintos nukentėjusiajai sukeltos pasekmės, 
nepagrįstai paskirta bausmė, mažesnė, nei sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-354/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismo) 
nustatydamas laisvės atėmimo bausmės dydį pirmos instancijos teismas nepakankamą dėmesį skyrė 
nuteistojo asmenybės savybių bei nusikalstamos veikos situacinio momento santykiui (anksčiau 
buvo teistas 9 kartus, daugiausia už nusikaltimus nuosavybei, jam buvo skiriamos įvairaus dydžio 
laisvės atėmimo bausmės, tačiau nuteistasis iš to reikiamų išvadų nepadarė, nes vėl įvykdė vagystę 
įsibrovęs į patalpą) ir paskyrė nuteistajam laisvės atėmimo bausmę, žymiai mažesnę negu įstatyme 
už padarytą nusikalstamą veiką numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis. Be to, buvo 
nepagrįstai atidėtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-216-300/2007 (Joniškio rajono apylinkės teismo) nuteistajam 
paskirta neteisinga bausmė, kurios dydis aiškiai neatitinka nuteistojo asmenybės ir nusikalstamos 
veikos pobūdžio bei pavojingumo laipsnio, paskirtos bausmės dydis nemotyvuotas. Nuteistasis 
įvykdė tyčinį apysunkį savanaudišką nusikaltimą, nors pagrobė nedidelės vertės turtą, tačiau 
įsibrovęs į patalpą, o tai rodo didesnį nusikaltimo pavojingumą, nusikalto neišnykus teistumui, 
anksčiau yra teistas dešimt kartų, tame tarpe ir už nusikaltimų nuosavybei padarymą, baustas 
administracine tvarka, niekur nedirba, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių 
nenustatyta, nenustatyta teigiamų socialinių  ryšių, nusikaltimą padarė dėl susiformavusios 
neigiamos asmenybės orientacijos, įvykdytas nusikaltimas buvo loginė jo gyvenimo būdo ir jo 
ankstesnio elgesio pasekmė. Todėl nepagrįstai, tinkamai neišanalizavęs nuteistojo veiką ir jo 
asmenybę apibūdinančių duomenų, pirmos instancijos teismas jam paskyrė žymiai mažesnę nei 
straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausmės vidurkis laisvės atėmimo bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-153-135/2007 (Šiaulių m. apylinkės teismo) konstatuota, jog 
nuteistajam paskirta per švelni bausmė, nes asmuo padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą nuosavybei, 
nusikaltimo nebaigė – jis nutrūko pasikėsinimo stadijoje, nuteistojo atsakomybę lengvinančių ar 
sunkinančių aplinkybių nenustatyta, nuteistasis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės 
susitaikius su nukentėjusiuoju, šį nusikaltimą įvykdė praėjus 1 metams ir kelioms dienoms po 
susitaikymo, daug kartų baustas už administracinius teisės pažeidimus, turi galiojančių 
administracinių nuobaudų, charakterizuojamas neigiamai, bendrauja su asmenimis, linkusiais daryti 
nusikaltimus, nedirba, nesimoko, t.y. neturi teigiamų socialinių ryšių, nusikaltimą padarė dėl 
susiformavusios neigiamos asmenybės orientacijos, todėl pirmos instancijos teismo paskirta  
bausmė, vos didesnė, nei minimali yra aiškiai per švelni. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-319-116/2007 (Šiaulių  rajono apylinkės teismo) nuteistajam 
paskirta aiškiai per švelni bausmė: apylinkės teismas neįvertino nusikalstamo veikos padarymo 
aplinkybių, tai kad nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupėje iš anksto susitarusių asmenų, 
o nuteistasis buvo nusikaltimo iniciatorius.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-255-282-2007 (Šiaulių r. apylinkės teismo) konstatuota, jog 
kaltininkui paskirta aiškiai per švelni bausmė: nuteistasis padarė du baigtus tyčinius apysunkius 
nusikaltimus, kurių pavojingumą atspindi du kėsinimosi objektai – nuosavybė ir asmens sveikata. 
Jis nusikalto neišnykus teistumui, būdamas keturis kartus teistas už nusikaltimų nuosavybei, tarp jų 
ir už plėšimų, padarymą, išėjęs iš laisvės atėmimo vietos nusikaltimus darė vieną po kito, kas rodo 
jo visišką nenorą keisti gyvenimo būdą. Be to, nuteistasis buvo baustas administracine tvarka, 
charakterizuojamas neigiamai, kaip keliantis grėsmę kaimo gyventojams, niekur nedirbantis, 
nesimokantis. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta jo atsakomybę lengvinanti 
aplinkybė (prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi), bei atsakomybę sunkinanti 
aplinkybė (nusikaltimus padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio), todėl pagrįstai  parinkta laisvės 
atėmimo bausmės rūšis, tačiau nebuvo pagrindo jam skirti bausmes, žymiai mažesnes negu 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-180-354/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismo)   nuteistajam 
paskirta per švelni bausmė: asmeniui, kuris yra pavojingas recidyvistas už tyčinį nusikaltimą 
nepagrįstai nepaskirta griežtesnė negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos 
laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė. 
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straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytas veikas, sankcijoje numatytos laisvės atėmimo 
bausmės vidurkis. 

Aiškiai per švelnios bausmės kaltininkams buvo paskirtos ir baudžiamosiose bylose Nr. 1A-
360-210/2007(Pakruojo rajono apylinkės teismo),  Nr. 1A-114-354/2007(Šiaulių miesto apylinkės 
teismo), Nr. 1A-111-64/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismo). 
 
Dėl per griežtos bausmės 
 

12 baudžiamųjų bylų buvo paskirtos aiškiai per griežtos bausmės: 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-292-135/2007(Šiaulių rajono apylinkės teismo) ir Nr. 1A-148-

282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismo) pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad 
nuteistasis nusikalto teistumui neišnykus, kadangi nusikalstamos veikos padarymo metu kaltininkui 
teistumas buvo išnykęs. Be to, nepagrįstai nenustatyta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė 
(tai, kad jis savo noru atlygino nusikaltimu padarytą žalą), todėl konstatuota, jog paskirta per griežta 
bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-353-354/2007 (Akmenės rajono apylinkės teismo) 
konstatuota, jog, nors apylinkės teismas ir pripažino atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tačiau 
skirdamas bausmę atsižvelgė tik į nustatytas nuteistojo atsakomybę sunkinančias aplinkybes, 
paskirta per griežta bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-383-300/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismo) nuteistajai 
paskirta neteisinga, t.y aiškiai per griežta  bausmė: nuteistoji padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą (juo 
pažeidžiama teisės aktais nustatyta stiprių alkoholinių gėrimų laikymo, realizavimo tvarka, 
kėsinamasi į žmogaus sveikatą, smukdoma visuomenės moralė), nuteistoji anksčiau neteista, tačiau 
charakterizuojama neigiamai, nusikalstamą veiką padarė būdama bausta administracine tvarka už 
naminės degtinės laikymą (tai rodo nuteistosios nenorą pasitaisyti, polinkį daryti panašaus pobūdžio 
veikas), ji nedirba, yra netekusi 60 proc. darbingumo, per mėnesį gauna 440,36 Lt pensiją, iš šios 
išmokos kas mėnesį išskaitoma 88,07 Lt suma, dar liko neišskaityta 1259,72 Lt suma, nuteistoji 
daugiau jokių pajamų, turto neturi, jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių 
nenustatyta, todėl įvertinusi jos realią galimybę sumokėti paskirtą baudą, darytina išvada, jog 
nuteistajai paskirta 30 MGL (3900 Lt) dydžio bauda akivaizdžiai prieštarauja teisingumo principui, 
yra aiškiai per griežta. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-271-135/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas) buvo 
nepagrįstai pirmos instancijos teismo padaryta išvada, jog nuteistasis yra recidyvistas, nes 
nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, jis padarė būdamas neteistas, t.y. anksčiau 
nei visos kitos veikos, už kurias buvo nuteistas ankstesniais nuosprendžiais. Todėl buvo paskirta per 
griežta bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-63-282/2007(Joniškio rajono apylinkės teismo) apeliacinės 
instancijos teismo nustatyta, jog nuteistajam paskirta per griežta bausmė: už nusikaltimą dėl 
neatsargumo skiriant bausmę recidyvistui buvo nepagrįstai taikytas LR BK 27 str. 

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pirmos instancijos teismai paskyrė per 
griežtas bausmes baudžiamosiose bylose Nr. 1A-125-135/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismo), Nr. 
1A-31-116/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismo), Nr. 1A-316-282/2007(Šiaulių miesto apylinkės 
teismo), Nr. 1A-73-64/2007(Šiaulių rajono apylinkės teismo), Nr. 1A-127-282/2007(Šiaulių rajono 
apylinkės teismo). 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-123-154/2006 (Mažeikių rajono apylinkės teismo) kaltininkui 
paskirta per griežta bausmė: nuosprendyje nepagrįstai buvo nustatyta, jog nuteistasis buvo teistas 6 
kartus (buvo teistas tik 3 kartus), be to, nepagrįstai buvo padaryta išvada, jog teistumas jam nėra 
išnykęs bei nepagrįstai  buvo konstatuota, jog nuteistasis laikomas recidyvistu. Be to, apylinkės 
teismas, nenustatęs apelianto atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nepagrįstai ir 
nemotyvuodamas paskyrė jam didesnę bausmę nei sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės 
vidurkis, t.y. nesilaikė BK 61 str. reikalavimų. 
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Bausmių bendrinimas 
 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos netinkamą bausmių 
bendrinimą konstatavo 24  baudžiamųjų bylų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-409-152/2007 konstatuota, jog skiriant galutinę subendrintą 
bausmę, pirmos instancijos teismas neteisingai pritaikė LR BK 63str. nuostatas: laikantis Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-22 nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-193/2007), skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės neturėtų 
būti tarpusavyje subendrintos, o turėtų būti iš dalies sudedamos su ankstesniu teismo nuosprendžiu 
paskirta bausme. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-378-64/2007 pirmosios instancijos teismas nuosprendžio 
nustatomojoje dalyje nemotyvavo, kokiu pagrindu taikomas bausmių apėmimo būdas, taipogi ir 
nuosprendžio rezoliucinėje dalyje neatsispindi teismo sprendimas dėl bausmių apėmimo būdo 
taikymo. Rezoliucinėje nuosprendžio dalyje teismas nurodė, kad bausmės nuteistajam 
subendrintinos, vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d. dalinio sudėjimo būdu, kai LR BK 63 str. 2 d. 
numato tik bausmių apėmimo būdą. Be to, nuteistajam už baudžiamąjį nusižengimą paskyrus arešto 
bausmę ir pagal LR BK 65 str. 1 d. 1 p. a papunktį ji nebuvo pakeista į laisvės atėmimą.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-441-332/2007 nustatyta, jog bendrinant bausmes LR BK 
64str.3d. pagrindu, prie naujai paskirtos bausmės buvo neteisingai pridėta didesnė bausmės dalis nei 
realiai buvo likę atlikti nuteistajam.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-345-300/2007 taip pat bendrinant bausmes neteisingai 
pritaikytas įstatymas: pagal LR BK 63 str., paskirtos bausmės yra visiškai ar iš dalies bendrinamos, 
o skundžiamame nuosprendyje nurodyta, jog paskirta bausmė subendrinta su neatlikta bausmės 
dalimi, pridedant žymiai didesnę bausmės dalį nei buvo likusi atlikti.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-198-135-2007 pirmos instancijos teismas nuosprendžio 
aprašomojoje dalyje nurodė, jog  nuteistajam  skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė, 
vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., bendrintina su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme 
dalinio bausmių sudėjimo būdu, o rezoliucinėje dalyje minėtas bausmes subendrino, taikydamas 
visiško bausmių sudėjimo principą. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-320-152/2007 ir Nr. 1A-397-64/2007 bendrinant bausmes 
LR BPK 64 str. pagrindu, nepagrįstai į bausmės laiką įskaitytas pagal ankstesnį nuosprendį atliktos 
bausmės laikas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-196-210/2007  esant nusikaltimų idealiajai sutapčiai, taikytas 
ne bausmių apėmimas, bet jų dalinis sudėjimas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-411-282/2007 bendrinant bausmes LR BK 64 str. pagrindu 
(nuteistajam neatlikus paskirtos bausmės, padaryta nauja nusikalstama veika) teismas prie anksčiau 
paskirtos bausmės neteisingai pridėjo skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės dalį. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-49-210/2007 bendrinant keliais nuosprendžiais paskirtas 
bausmes, buvo subendrintos ne tik bausmės, bet auklėjamojo poveikio priemonės. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-290-210/2007, Nr.  1A-417-354/2007, Nr. 1A-142-
152/2007, Nr. 1A-28-152/2007 skundžiamais nuosprendžiais paskirtos bausmės nesubendrintos su 
bausmėmis, paskirtomis ankstesniais nuosprendžiais. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-79-282/2007 konstatuotas neteisingas bausmių 
subendrinimas: prie skundžiamu nuosprendžiu paskirtos 3 metų laisvės atėmimo bausmės LR BK 
63 str. 4, 9 d. pagrindu nuteistajam buvo  iš dalies pridėta ankstesniu nuosprendžiu paskirta 1 metų 
laisvės atėmimo bausmė ir kitu ankstesniu nuosprendžiu paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, 
galutinę subendrintą bausmę paskiriant tik trimis mėnesiais griežtesnę nei skundžiamu 
nuosprendžiu už vieną nusikalstamą veiką paskirta bausmė. Tuo pirmos instancijos teismas 
netinkamai įvertino nuteistojo asmenybės, bendrinamų bausmių dydžio bei padarytų nusikalstamų 
veikų pavojingumo, nebuvo atsižvelgta į Baudžiamojo kodekso 50 str. 2 d. nustatytą minimalų 3 
mėnesių laisvės atėmimo bausmės dydį bei į bausmės paskirtį (LR BK 41 str. 2 d.).  
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-137-332/2007 neteisingai parinktas bausmių subendrinimo 
būdas: bausmės, paskirtos už veikas,  kurios labai skiriasi pagal pavojingumą buvo neteisingai 
subendrintos dalinio sudėjimo, o ne bausmių apėmimo būdu. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-164-332/2007 esant realiai nusikalstamų veikų sutapčiai 
nepagrįstai taikytas bausmių apėmimas, o esant  idealiai nusikaltimų veikų sutapčiai neteisingai 
taikytas dalinis bausmių sudėjimas.  Be to, skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo 
subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme. 

Be to, Šiaulių apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apylinkių teismų 
baudžiamąsias bylas, neteisingą bausmių subendrinimą konstatavo ir šiose baudžiamosiose bylose: 
Nr. 1A-267-154/2007, Nr. 1A-19-332/2007, Nr. 1A-9-354/2007, Nr. 1A-260-354-2007, Nr. 1A-11-
332/2007, Nr. 1A-239-64/2007 ir Nr. 1A-274-282/2007. 

 
Bausmių vykdymo atidėjimo klausimai 

 
Šiaulių apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas, 6 

baudžiamosiose bylose nustatė, jog  apylinkių teismai netinkamai sprendė paskirtų bausmių 
vykdymo atidėjimo klausimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-180-354/2007 konstatuota, jog buvo nepagrįstai atidėtas 
laisvės atėmimo bausmės vykdymas: nuteistasis įvykdė nesunkų, bet tyčinį smurtinį nusikaltimą, 
kuris nėra atsitiktinis neigiamas poelgis (praeityje buvo teistas 7 kartus, yra pavojingas recidyvistas, 
teistumas neišnykęs, paskutinį kartą bausmės vykdymas buvo atidėtas, tačiau praėjus atidėjimo 
terminui (1 metams), šis terminas buvo pratęstas dar 1 metams, nes jis per bausmės vykdymo 
atidėjimo laikotarpį padarė 3 administracinės teisės pažeidimus), todėl nepagrįstai buvo padaryta 
išvada, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės bausmės atlikimo.   

Nepagrįstas bausmės vykdymo atidėjimas buvo konstatuotas ir baudžiamojoje byloje Nr. 
1A-234-300/2007: nuteistasis nors būdamas jaunas jau teistas 2 kartus, naują nusikalstamą veiką 
įvykdė netrukus po atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, charakterizuojamas neigiamai, 
baustas administracinėmis nuobaudomis, nors ir  turi tris mažamečius vaikus, tačiau nebuvo 
įvertinta jog nuteistasis niekur nedirba, neturi pragyvenimo šaltinio, todėl neaišku kokiu būdu 
prisideda prie vaikų išlaikymo. Šios aplinkybės parodo nuteistojo asmenybės pavojingumą ir nenorą 
paisyti visuomenėje nusistovėjusių moralės nuostatų, todėl apylinkės teismo išvada, kad bausmės 
tikslai bus pasiekti atidėjus bausmės vykdymą, yra nepagrįsta. 

Nepagrįstas bausmės vykdymo atidėjimas buvo konstatuotas ir baudžiamojoje byloje Nr. 
1A-139-154/2007. Šiaulių miesto apylinkės teismas, atidėdamas nuteistajam paskirtos bausmės 
vykdymą, neįvertino, kad jis, būdamas 22 metų, jau penktą kartą teisiamas už tyčinių nusikaltimų 
padarymą ir visais atvejais neišnykus teistumui už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas.  Kaip 
matyti iš bylos medžiagos, du bausmės vykdymo atidėjimai  nuteistajam teigiamo poveikio 
nepadarė, nes jis toliau tęsė savo nusikalstamą  veiką, darė administracinės teisės pažeidimus. 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-86-282/2007 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) 
nepagrįstai nuteistajam nebuvo taikytas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas: iš 
baudžiamosios bylos duomenų matyti, jog nuteistasis anksčiau teistas net šešis kartus už 
nusikaltimus nuosavybei, tačiau pagal jo atžvilgiu priimtą ankstesnį  nuosprendį jis buvo lygtinai 
paleistas iš pataisos namų, lygtinio paleidimo sąlygų nepažeidinėjo, naujų nusikaltimų nedarė, 
todėl, praėjus lygtinio paleidimo terminui, buvo išbrauktas iš pataisos inspekcijos įskaitos atlikus 
bausmę. Iš byloje esančios pažymos matyti, jog nuteistajam yra reali galimybė įsidarbinti, užsidirbti 
ir taip išlaikyti savo šeimą. Iš pateiktų dokumentų nuorašų  matyti, jog nuteistasis augina ir išlaiko 
tris mažamečius vaikus, jo sutuoktinė nedirba, todėl, nuteistajam paskyrus realią laisvės atėmimo 
bausmę, visų pirma tai paliestų jo šeimos, o ypač mažamečių vaikų interesus. Asmuo prisipažino 
padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo. Visos šios aplinkybės yra 
pakankamas pagrindas manyti, kad nuteistajam paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti be realaus 
laisvės atėmimo bausmės atlikimo. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-191-300/2007 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) nepagrįstai 
netaikytas bausmės vykdymo atidėjimas. Pirmosios instancijos teismas įvertino ne visas bylos 
aplinkybes. Nors nuteistojo padarytas nusikaltimas yra apysunkis, tačiau būtina atsižvelgti į 
nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, nuteistasis 
pagrobė daiktus dėl sunkios materialinės padėties. Daiktai buvo pagrobti iš atokioje vietoje 
esančios daržinės, kaip nuteistajam atrodė, jis ėmė nenaudojamą metalo laužą. Atsižvelgiant į 
įvykdyto nusikaltimo padarymo vietą, nuteistojo kaltės laipsnį, nusikaltimo dalyką, darytina 
išvadą, kad įvykdytas nusikaltimas yra mažiau pavojingas, negu BK 178 str. 2 d. numatyto 
nusikaltimo sudėčiai būdingas pavojingumas, todėl atitinkamai į tai turi būti atsižvelgiama 
sprendžiant bausmės klausimą. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis augina du 
mažamečius vaikus, charakterizuojamas teigiamai, įsidarbins, todėl bausmės tikslai gali būti 
pasiekti be realaus bausmės atlikimo. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-367-154/2007 esant LR BK 75str.1d. numatytoms sąlygoms, 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesvarstė galimybės pasiekti bausmės tikslus be realaus 
bausmės atlikimo. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis yra jaunas (iki 21 metų), anksčiau neteistas, 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, visiškai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir gailisi dėl savo 
neteisėtų veiksmų, atlygino nukentėjusiems padarytą žala ir pastarieji pretenzijų nuteistajam 
nebeturi,  darytina išvada, kad LR BK 41 str. 2 dalyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti be 
realaus bausmės atlikimo, atidedant nuteistajam paskirtos bausmės vykdymą bei skiriant 
įpareigojant įpareigojimus. 
 

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimai 
 

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog keturiose baudžiamosiose bylose apylinkių 
teismai neteisingai išsprendė asmenų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimus: 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-20-135/2007 Šiaulių miesto apylinkės teismas nepagrįstai 
nuteistojo atžvilgiu netaikė BK 38 str., nurodydamas, jog nuteistojo parodymų negalima laikyti 
prisipažinimu padarius jam inkriminuotą veiką, todėl nėra įstatymo numatytų sąlygų atleisti jį nuo 
baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju ir bylą nutraukti. Nuteistasis tiek 
ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu savanoriškai pripažino savo kaltę inkriminuoto 
nusikaltimo padarymu, davė iš esmės teisingus parodymus apie nusikaltimo padarymo aplinkybes. 
Jo parodymus patvirtina nukentėjusiojo, liudytojų parodymai. Nuteistasis taipogi savo noru atlygino 
žalą nukentėjusiajam, su juo susitaikė, šį faktą patvirtina abiejų nukentėjusiojo ir nuteistojo teismo 
posėdžio metu išreikštas noras taikytis, pasirašyta taikos sutartis. Visos išdėstytos aplinkybės, taip 
pat tai, kad nuteistasis anksčiau neteistas, pasižada ateityje nedaryti naujų nusikalstamų veikų, 
padarytas nusikaltimas pagal jo padarymo aplinkybes yra daugiau atsitiktinė nuteistojo elgesio 
pasekmė, jis mokosi, mokymo įstaigos charakterizuojamas teigiamai, duoda teismui pagrindo 
manyti, kad asmuo nedarys naujų nusikalstamų veikų.  

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-346-282/2007 asmuo nepagrįstai buvo neatleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą: asmuo neteistas, galiojančių administracinių 
nuobaudų neturi, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai, prisipažino įvykdęs nusikalstamą veiką 
bei nuoširdžiai gailisi, nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė,  atsakomybę sunkinančių 
aplinkybių nenustatyta, atlyginta dalis padarytos žalos. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-307-154/2007 konstatuota, jog pirmos instancijos teismas, 
atleisdamas asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąją bylą nutraukdamas, jo atžvilgiu 
netinkamai taikė LR BK 38 str. nuostatas: teismo išvada, kad nuteistasis nedarys naujų nusikaltimų, 
yra visiškai nemotyvuota ir nepagrįsta (atliekamas ikiteisminis tyrimas keliose kitose bylose, asmuo 
slėpėsi nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, sulaikytas prisistatė kitu asmeniu,  vykdydamas 
nusikalstamas veikas automobilį vairavo neturėdamas tam teisės, neturėjo legalaus pragyvenimo 
šaltinio). 

Dėl panašių priežasčių apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-99-300/2007(Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmuo nepagrįstai atleistas nuo 
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baudžiamosios atsakomybės pagal LK 38 str, nes nėra pagrindo manyti, jog jis nedarys naujų 
nusikalstamų veikų: asmuo nuteistas už penkias tyčines nusikalstamas veikas. Ir nors nuteistasis yra 
labai jauno amžiaus, tačiau veikos padarytos apsvaigus nuo alkoholio, taip pat nusikaltimai įvykdyti 
bendrininkų grupėje. Įvykdytos nusikalstamos veikos yra tyčinės, kai kurios iš jų įvykdytos 
visuomenei pavojingu būdu – padegant. Nuteistajam inkriminuoti nusikaltimai padaryti vienas po 
kito, jų intensyvumas, padarymo būdas, aplinkybės, parodo kaltininko asmenybės pavojingumą. 
Nors kaltininkas įvykdė BK 38 str. 1 d. numatytus reikalavimus – atlygino žalą, susitaikė su 
nukentėjusiais, tačiau kolegijos nuomone, jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės negalima, nes 
nėra pakankamo pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taip pat atkreiptinas 
dėmesys, jog BK 38 str. neįpareigoja teismo kaltininką atleisti nuo atsakomybės, o įstatymas tik 
numato tokią galimybę, esant sąlygų visumai. 
 

Turto konfiskavimo klausimai 
 

Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka, 7 bylose 
konstatavo neteisingai išspręstus turto konfiskavimo klausimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-376-154-2007 nepagrįstai taikytas turto konfiskavimas. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nusikalstamu būdu gautas turtas kaip be teisėto pagrindo įgytas 
turtas, vadovaujantis LR CK 6.237 str., turi būti grąžintas natūra asmeniui, kurio sąskaita neteisėtai 
buvo įgytas, o nebesant šio turto, atlyginama pinigais jo tikroji vertė. Remiantis Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika (2005-01-18 LAT nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-70/2005), pavogtas ar kitokiu nusikalstamu būdu užvaldytas svetimas turtas netampa 
kaltininko nuosavybe ir turi būti grąžinamas savininkui. Jei vagystės, plėšimo ar kito panašaus 
nusikaltimo padarymo metu užvaldytas turtas paslepiamas, suvartojamas, parduodamas ar dėl kokių 
nors priežasčių dingsta, kaltininkas turi atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą. Patenkinus 
nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl pagrobto turto,  LR BK 72 straipsnio nuostatos neturėtų būti 
taikomos tuo atveju, jeigu kaltininkas, pardavęs ar kitaip panaudojęs pagrobtą turtą, negavo 
didesnės materialinės naudos, nei patenkinta civilinio ieškinio suma. Kadangi nuteistieji 
nukentėjusiajai už pagrobtą turtą turės atlyginti nuosprendžiu priteistą žalą, todėl galutiniame 
rezultate jie iš šio nusikaltimo nebus gavę jokio turto, kurį, kaip gautą iš nusikalstamos veikos, būtų 
pagrindas konfiskuoti LR BK  72 str. pagrindu. 

Dėl analogiškų priežasčių turto konfiskavimas nepagrįstai buvo taikytas baudžiamojoje 
byloje Nr.1A-117-282/2007, baudžiamojoje byloje Nr. 1A-327-152/2007 ir baudžiamojoje byloje 
Nr.1A-222-152/2007.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-43-300/2007 automobilis nepagrįstai buvo pripažintas 
nusikaltimo priemone ir konfiskuotas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-167-64/2007 nepagrįstai buvo konfiskuotas automobilis, 
kuriuo nuteistasis parsivežė į savo namus aparatą naminei degtinei gaminti (aparato detales), 
nebuvo nusikalstamos veikos darymo įrankis ar priemonė, todėl nėra pagrindų, numatytų LR BK 72 
str., konfiskuoti automobilį. 

Baudžiamojoje byloje  Nr. 1A-212-64/2007 nepagrįstai nekonfiskuotas turtas kaip 
nusikalstamos veikos rezultatas: nusikalstamos veikos metu pagrobtas svetimas turtas (mobilusis 
telefonas) buvo grąžintas jo savininkui – nukentėjusiajai , o liudytojui (įsigijusiam telefono aparatą) 
neatlyginti jo turėti nuostoliai, todėl turtas, gautas pardavus tretiesiems asmenims nusikalstamu 
būdu įgytą daiktą, nepagrįstai nebuvo konfiskuotas LR BK 72 str. 2 d. 3 p. 
 

Civilinio ieškinio klausimai 
 

Apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų 
bylų skyriaus kolegija konstatavo, jog 15 baudžiamųjų bylų buvo neteisingai išspręstas civilinio 
ieškinio klausimas. 
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Dėl turtinės žalos atlyginimo 
 

6 baudžiamosiose bylose buvo neteisingai išspręstas turtinės žalos atlyginimo klausimas: 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-59-282/2007 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimas 

dėl civilinio ieškinio yra neaiškus ir nekonkretus.  Patenkinant ieškinį rezoliucinėje nuosprendžio 
dalyje turi būti nurodoma iš ko, kam ir kiek priteisiama, bei, reikalui esant, nurodoma  šio 
sprendimo vykdymo tvarka. Skundžiamu nuosprendžiu nuspręsta iš G. V. priteistą žalą 
nukentėjusiajai išieškoti solidariai. Iš tokios formuluotės visiškai neaišku, iš kokių asmenų priteista 
suma turi būti išieškota. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-99-300/2007 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) neteisingai 
išspręsti civilinio ieškinio klausimai: nusikaltimu padaryta žala buvo priteista atlyginti ne iš visų 
nusikaltimą įvykdžiusių asmenų.  

Baudžiamojoje byloje  Nr. 1A-318-332/2007 nepagrįstai nepriimtas nukentėjusiojo 
atsisakymas nuo civilinio ieškinio ir nepagrįstai iš nuteistųjų priteistas žalos atlyginimas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-347-332/2007 pirmos instancijos teismo nuosprendžiu 
nepagrįstai buvo patenkintas nukentėjusiojo  pareikštas ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo: 
apylinkės teismas tenkindamas nukentėjusiojo pareikštą ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo rėmėsi 
išimtinai nukentėjusiojo teisiamojo posėdžio metu išsakytais teiginiais, kurie nebuvo patvirtinti 
teisme patikrintais dokumentais, todėl pareikštas ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo negali būti 
laikomas įrodytu. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-104-210/2007 nenustatytas konkretus terminas, per kurį turėtų 
būti  įvykdytas įpareigojimas atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą, nepilnamečio padaryta žala 
nepagrįstai priteista atlyginti tik iš vieno iš jo tėvų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-207-135/2007 nuteistajam nepagrįstai buvo priteista dingusio 
telefono vertė (nėra jokių duomenų, kad nuteistasis būtų pagrobęs nukentėjusiojo telefoną, pats 
nukentėjusysis parodė nežinąs, kokiu momentu jį parardo) bei negautos pajamos – negautas darbo 
užmokestis bei negauti dienpinigiai.  
 
Dėl neturtinės žalos atlyginimo 
 

11 baudžiamosiose bylose konstatuota, jog apylinkių teismai neteisingai išsprendė neturtinės  
žalos nukentėjusiesiems atlyginimo klausimus, iš kurių  8 bylose buvo neteisingai nustatytas 
neturtinės žalos dydis. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-189-354/2007 nepagrįstai iš nuteistosios buvo priteista dalis 
neturtinės žalos atlyginimo autoįvykio atveju, esant civilinės atsakomybės draudimui. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-79-282/2007  nepagrįstai civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos 
dydžio klausimas buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, nurodant, jog neva nėra 
pakankamai įrodymų, patvirtinančių reikalaujamos neturtinės žalos dydį. Tačiau pirmos instancijos 
teismas nenurodė, kokių dokumentų ir kokių duomenų trūkumas sutrukdė išnagrinėti ieškinį 
baudžiamojoje byloje. Nukentėjusieji neabejotinai patyrė didelį išgąstį, emocinį šoką, dvasinius 
išgyvenimus. Šios aplinkybės byloje yra nustatytos, jų pagrįsti jokiais dokumentais neįmanoma, 
todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neišsprendė civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos 
atlyginimo. 

Analogišką išvadą apeliacinės instancijos teismas priėmė ir baudžiamojoje byloje Nr. 1A-
380-354/2007. Čia taip pat nepagrįstai nebuvo išspręstas neturtinės žalos dydžio klausimas, 
pripažįstant nukentėjusiojo teisę į jos atlyginimą, o dydžio klausimą perduodant nagrinėti civilinio 
proceso tvarka. Pažymėtina, kad teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, tik išimtiniais 
atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos 
nagrinėjimo ir negavus papildomos medžiagos, gali civilinio ieškinio klausimą perduoti nagrinėti 
civilinio proceso tvarka. Nagrinėjamoje byloje jokių išimtinių aplinkybių nebuvo ir pirmosios 
instancijos teismas privalėjo išspręsti neturtinės žalos atlyginimo klausimą.  
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Dėl neturtinės žalos dydžio 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-433-154/2007 priteistas per didelis neturtinės žalos 
atlyginimas: dėl nukentėjusiajai padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo (buvo suduota jai ne 
mažiau dviejų smūgių rankomis į galvą, veidą, spirta koja į kairįjį klubą, padaryti galvos, veido ir 
kairiojo klubo sumušimai, muštinė žaizda kaktoje, poodinės kraujosruvas nosyje ir kairiojo klubo 
srityje) pirmos instancijos teismas priteisė 6000Lt neturtinės žalos atlyginimo. Vertinant 
nukentėjusiosios prašomos priteisti neturtinės žalos dydį, buvo kreiptas per didelis dėmesys 
nukentėjusiosios patirtiems fiziniam skausmui bei dvasiniams išgyvenimams dėl patirto smurto ir 
nebuvo įvertintos kitos reikšmingos aplinkybės, t.y. to, kad tarp nukentėjusiosios ir nuteistojo iki 
nusikaltimo padarymo ir po jo, tarpusavio santykiai buvo įtemti dėl jos dukters draugystės su 
nuteistuoju, be to, nukentėjusioji yra garbaus amžiaus (gimusi 1938m.), turi nemažų sveikatos 
problemų, nesusijusiu su jai padarytu sužalojimu, todėl darytina išvada, kad miego sutrikimais, 
nerimas ir kitos negatyvios būsenos atsirado ne tik dėl patirto smurto, bet ir dėl anksčiau paminėtų 
veiksnių, kurie taip pat turi būti įvertinti nustatant neturtinės žalos dydį. Be to, nebuvo atsižvelgta į 
nuteistojo turtinę padėtį (nors jis dirba, tačiau turi nemažai finansinių įsipareigojimų), todėl 
neturtinės žalos atlyginimas apeliacinės instancijos teismo buvo sumažintas iki 2000 Lt.  

Per didelis neturtinės žalos atlyginimas nukentėjusiajam priteistas ir baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-384-282/2007 (Kelmės rajono apylinkės teismas): priteistas per didelis neturtinės žalos 
atlyginimas: kaip matyti iš nuosprendžio, spręsdamas priteistinos neturtinės žalos nukentėjusiajam 
atlyginimo klausimą bei nustatydamas jos dydį, teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, jog nuteistasis 
padarė nesunkų nusikaltimą, smūgiai nukentėjusiajam buvo suduoti dieną, viešoje vietoje, jam 
padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, dėl to jis patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, 
nepatogumus. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog nors konfliktas įvyko miestelio centre, tačiau 
truko labai trumpą laiką, bei iš dalies įvertino nuteistojo turtinę padėtį. Tačiau kolegija pažymi, jog 
neturtinei žalai šioje byloje nustatyti buvo reikšmingi ne tik sukelto fizinio skausmo, nuteistojo 
kaltės, moralinės skriaudos momentai, tačiau ir tai, jog nusikalstamus nuteistojo veiksmus 
išprovokavo paties nukentėjusiojo elgesys, į ką pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Be to, 
pirmosios instancijos teismas, vertindamas nuteistojo turtinę padėtį, neatsižvelgė į tai, kad šeimoje 
jis vienintelis yra darbingas, du kiti šeimos nariai yra neįgalūs, todėl  iš nuteistojo nukentėjusiajam 
neturtinės žalos atlyginimui priteistą 2000 Lt sumą sumažinta iki 1000 Lt. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-269-210/2007 nustatydamas neturtinės žalos dydį pirmosios 
instancijos teismas neteisingai įvertino ne tik bylos aplinkybes, bet ir padaryto tyčinio nusikaltimo 
paskatas bei motyvus, veikos teisinius ir moralinius aspektus, dėl to atsiradusius neigiamus 
padarinius ir priteisė per mažą neturtinės žalos atlyginimą: dėl tyčia iš asmeninių paskatų nežymiai 
sutrikdytos sveikatos (kaimo pievoje, dėl tarpusavio ginčo, nukentėjusiajai buvo smogta į veido 
sritį, dėl ko nukentėjusioji  nugriuvo ant žemės, o kita nuteistoji gulinčiai ant žemės nukentėjusiajai 
pagaliu smogė ne mažiau kaip keturis smūgius į kairį šoną) buvo priteistas 1000 Lt neturtinės žalos 
atlyginimas  (civ. ieškinys buvo 15000Lt). Įvertinus tai, jog nukentėjusioji pati asmeniškai patyrė 
nusikalstamo pobūdžio prievartą ir sužalojimus savo sveikatai, pati asmeniškai išgyveno skausmą, 
patyrė nepatogumus, emocinius ir dvasinius išgyvenimus, netgi moralinį, pagrįstą nusistovėjusiais 
paprotiniais santykiais, įsisąmonintą gyvenimiška patirtimi pažeminimą ir paniekinimą, susijusį su 
tariamu „pseudo nuosavybės gynimu“ dėl ko buvo paveikta nukentėjusiosios psichikos būklė, 
adekvatus ir proporcingas neturtinės žalos atlyginimas yra 3000Lt. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-71-116/2007 priteistas per mažas neturtinės žalos atlyginimas: 
sunkiai sutrikdžius nukentėjusiajam sveikatą (neteko 70 procentų darbingumo) buvo priteistas 10 
000 Lt neturtinės žalos atlyginimas (apeliacinės instancijos teismo padidinta iki 50000Lt). 

Be to, konstatuota, jog per mažas neturtinės žalos atlyginimas priteistas baudžiamosiose 
bylose Nr. 1A-37-332/2007, Nr. 1A-91-332/2007, Nr. 1A-130-154/2007, Nr. 1A-82-64/2007. 
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Šiaulių miesto apylinkės teismas 
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Radviliškio rajono apylinkės teismas 
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Joniškio rajono apylinkės teismas 
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Akmenės rajono apylinkės teismas 
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Raseinių rajono apylinkės teismas 
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Mažeikių rajono apylinkės teismas 
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Kelmės rajono apylinkės teismas 
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Telšių rajono apylinkės teismas 
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Pakruojo rajono apylinkės teismas 
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IV. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 

2007 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gauta 414 ieškinių ( pareiškimų) ir 433 bylos su 
apeliaciniu/atskiruoju skundu. 

Pirmąja instancija išnagrinėtos 388 bylos. Ginčo teisena išnagrinėtos 164 bylos, bylų dėl 
įmonių bankroto – 141, dokumentinio proceso tvarka- 13 bylų, dėl teismo įsakymo išdavimo- 66 ir 
dėl proceso atnaujinimo - 3 bylos. Dėl 2007 metais pirmąja instancija priimtų teismo sprendimų 
buvo paduoti 35 apeliaciniai skundai, išnagrinėjus apeliacinius skundus panaikinti 9 sprendimai. 
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Šiaulių apygardos teisme 2007 metais išnagrinėta 220 bylos( 2006 metais-220 ) pagal 

apeliacinius skundus ir 198 bylos ( 2006 metais -171 ) pagal atskiruosius skundus. 
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės 

civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus, 17 bylų panaikino pirmosios instancijos 
priimtus sprendimus ir priėmė naujus sprendimus, 37 bylose panaikino pirmosios instancijos 
priimtus sprendimus ir perdavė bylas nagrinėti iš naujo apylinkės teismui. Tai yra, panaikinti 54 
sprendimai ir tai sudaro 24,5 procentus pagal apeliacinius skundus išnagrinėtų bylų. 42 bylose  
teismo sprendimus pakeitė arba juos patikslino, 5 bylose apeliacinius procesus nutraukė. 

Išnagrinėjus bylas pagal atskiruosius skundus, 18 bylų pirmosios instancijos nutartys 
panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 44 bylose nutartys panaikintos ir klausimas perduotas 
nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Tai yra, panaikintos 62 nutartys ir tai sudaro 31,3 
procentus pagal atskiruosius skundus išnagrinėtų bylų.  6 bylose nutartys pakeistos Apeliaciniai 
procesai, pradėti pagal atskiruosius skundus, nutraukti  21 byloje. 

Apibendrinant civilinių bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo rezultatus, paminėtina, 
kad dažniausiai  sprendimai naikinami dėl nevisapusiško faktinių bylos aplinkybių ištyrimo 
pirmosios instancijos teisme. Dažniausiai teismai įrodymus ištiria paviršutiniškai, nevisapusiškai, 
nesurenka pakankamai įrodymų, padaro skubotas išvadas. Netinkamas faktinių aplinkybių 
nustatymas dažniausiai lemia ir neteisingą materialinės teisės normos pritaikymą. 
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Išnagrinėtų civilinių bylų dinamika 
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2007 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 
 

Šiaulių apygardos teisme 2007 metais išnagrinėtos 220 bylos ( 2006 metais - 220 ) pagal 
apeliacinius skundus ir 198 bylos ( 2006 metais - 171 ) pagal atskiruosius skundus. 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės 
civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus, 17 bylų panaikino pirmosios instancijos 
priimtus sprendimus ir priėmė naujus sprendimus, 37 bylose panaikino pirmosios instancijos 
priimtus sprendimus ir perdavė bylas nagrinėti iš naujo apylinkės teismui. Tai yra, panaikinti 54 
sprendimai ir tai sudaro 24,5  procentus ( 2006 metais – 21 %) pagal apeliacinius skundus 
išnagrinėtų bylų. 42 bylose teismo sprendimai pakeisti arba patikslinti, 5 bylose apeliaciniai 
procesai nutraukti. 

Išnagrinėjus bylas pagal atskiruosius skundus, 18 bylų pirmosios instancijos nutartys 
panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 44 bylose nutartys panaikintos ir klausimas perduotas 
nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Tai yra, panaikintos 62 nutartys ir tai sudaro 31,3 
procentus ( 2006 m. - 34 %)  pagal atskiruosius skundus išnagrinėtų bylų.  6 bylose nutartys 
pakeistos Apeliaciniai procesai, pradėti pagal atskiruosius skundus, nutraukti  21 byloje. 
 

Ei
l. 

Nr
. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 
sprendim

ų 

Pakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
(procentinė 

išraiška)  

Panaikinta 
sprendimų, 

nutarčių 
( procentinė 

išraiška) 
1.   Akmenės rajono apylinkės 6 1 

(16%) 
2   

(33,3%) 
2.   Joniškio rajono apylinkės 24 3 

(12,5%) 
4 

(16,6%) 
3.   Kelmės rajono apylinkės 28 3 

(10,7%) 
7 

(25%) 
4.   Mažeikių rajono apylinkės 45 9 

(20,0%) 
10 

(22,2%) 
5.   Pakruojo rajono apylinkės 19 4 

(21,0%) 
9 

(47,4%) 
6.   Radviliškio rajono apylinkės 46 1 

(2,1%) 
22 

(47,8%) 
7.   Raseinių rajono apylinkės 25 3 

(12,0%) 
5 

(20,0%) 
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8.   Šiaulių miesto apylinkės 141 13 
(9,2%) 

41 
(29,0%) 

9.   Šiaulių rajono apylinkės 31 0 
(0%) 

6 
(19,3%) 

10
. 

  Telšių rajono apylinkės 52 9 
(17,3%) 

20 
(38,4%) 

 
2007 metais panaikintų procesinių sprendimų procentinė išraiška 
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Civilinių bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo apžvalga 

 
Absoliutaus pirmosios instancijos teismo sprendimų negaliojimo atvejai 

Joniškio rajono apylinkės teismas išnagrinėjo bylą tinkamai nepranešęs apie teismo posėdį 
atsakovui bei pasikeitus teisėjų sudėčiai; neatsižvelgė į tai, kad norint toliau nagrinėti bylą nuo to 
procesinio veiksmo, kurį atlikus byla buvo atidėta, būtinas visų dalyvaujančių byloje asmenų 
sutikimas; pažeidė teisės principą - būti išklausytam, pažeidė teisę į tinkamą procesą ir kitų civilinio 
proceso principų įgyvendinimą (civilinė byla Nr. 2A- 17 -71/2007). 
  Raseinių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-32-44/2007 nusprendė dėl 
neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, o tai yra pripažįstama absoliučiu  sprendimo 
negaliojimo pagrindu. Toks pažeidimas konstatuotas taip pat Šiaulių miesto apylinkės teismo 
civilinėse bylose Nr.  2A-39-267/2007, Nr. 2A-90-267/2007, Nr. 2A-102-267/2007, Nr. 2A-113-
40/2007, Nr. 2A-163-40/2007, Nr. 2A-168-71/2007 , Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėje 
byloje Nr. 2A-81-71/2007, Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-335-71/2007, 
Radviliškio rajono apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2A-372-372/2007, Nr.2A-274-44/2007. 

Telšių rajono apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. 2A - 76 - 40/2007 išsprendė ne visus 
byloje pareikštus reikalavimus.  

Kelmės rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-134-372/2007 iš esmės 
teismo posėdyje ir priėmęs teismo sprendimą nedalyvaujant atsakovui, kai nėra patikimų duomenų 
apie jo tinkamą informavimą, pažeisdamas CPK 123 straipsnio 3 dalies nuostatas, pažeidė atsakovo 
civilinio proceso kodekso jam suteiktas procesines teises, įgalinančias ginti savo poziciją ir siekti 
teisingo teismo sprendimo, – teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus, pateikti 
prašymus, duoti paaiškinimus, teikti argumentus ir kt. (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 329 
straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas bylos išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme nesant bent 
vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, 
jeigu toks asmuo, remdamasis šia aplinkybe, skundžia teismo sprendimą, pripažįstamas absoliučiu 
teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Toks pažeidimas konstatuotas taip pat Telšių rajono 
apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-148-357/2007, Radviliškio rajono apylinkės teismo 
civilinėje byloje Nr. 2A-319-40/2007  

 
Ieškinio palikimo nenagrinėtu atvejai 

 
Telšių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-10-267/2007  ieškovas nesilaikė 

įstatyme nustatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos dėl žinių paneigimo, todėl 
pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas, o ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu. Šioje 
byloje teisėjų kolegija padarė išvadą, jog atvejais, kai asmens garbę ir orumą žeminančios ir 
tikrovės neatitinkančios žinios yra paskelbtos per visuomenės informavimo priemones, teismas gali 
priimti nagrinėti ieškinį dėl asmens garbės ir orumo, gero vardo gynimo ir moralinės žalos 
atlyginimo tik tada, kai reikalavime viešosios informacijos rengėjui, asmuo tiksliai nurodo, kokios 
paskleistos žinios neatitinka tikrovės, kada ir kur jos buvo paskelbtos, kokie paskelbtų žinių 
teiginiai žemina asmens garbę ir orumą, suformuluoja paneigtinų žinių tekstą.  Be to, teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad teismui turi būti pateikiamas visas laikraštis, biuletenis ir kt., o ne 
publikacijų iškarpos, ar fotokopijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gegužės 15 d. 
nutarimas Nr. 1, 4 p.).   

 
Bylos nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas 

 
Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-11-194/2007 netinkamai aiškino 

bei taikė LR CK 1.40 str. nuostatas, todėl padarė neteisingas išvadas dėl  akcininkų išduotų 
įgaliojimų tinkamumo juos atstovauti bendrovės akcininkų susirinkime, nepilnai ištyrė visus 



 

 

32 

įrodymus ir pažeidė laisvo įrodymų vertinimo principą ( LR CPK 185 str.), todėl buvo padarytos 
netinkamos išvados. 

Šiaulių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-37-45/2007 nagrinėdamas bylą, 
neištyrė visų esminių šios bylos išsprendimui iš esmės būtinų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, 
nesivadovavo teismų praktika, todėl padarė faktiniais duomenimis nepagrįstas išvadas. Dėl šios 
priežasties panaikinti sprendimai Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr.  2A-39-
267/2007,  Nr. 2A-65-372/2007, Nr. 2A-119-71/2007, Nr.2A-188-71/2007, Telšių rajono apylinkės 
teismo civilinėse bylose Nr. 2A-48-45/2007, Nr. 2A-307-40/2007, Mažeikių rajono apylinkės 
teismas civilinėje byloje Nr. 2A-167-194/2007, Pakruojo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje 
Nr. 2A-178-71/2007, Radviliškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-108-267/2007, 
Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-430-267/2007. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. 2A-49-40/2007 ir Nr. 2A-136-
40/2007, Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-12-357/2007  civilinėje byloje 
netinkamai taikė  ir aiškino materialines teisės normas, reglamentuojančias tėvų pareigą materialai 
išlaikyti savo vaikus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.   

Raseinių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-73-45/2007 spręsdamas dėl 
santuokinio turto padalijimo būdo neatsižvelgė į tai, kad prioritetas teikiamas turto dalijimui natūra. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-109-71/2007, priimdamas 
sprendimą, netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas, reglamentuojančias neturtinės 
žalos atlyginimą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-174-45/2007 pažeidė proceso 
teisės normas, reglamentuojančias bylų nagrinėjimą ypatingąja teisena: teismas sprendimu 
išsprendė suinteresuoto asmens pareiškimą, nors tinkamai parengto suinteresuoto asmens 
reikalavimo byloje nėra. 

Šiaulių miesto apylinkės teismas atnaujinęs procesą byloje patikslintą prašymą dėl 
santuokoje įgyto turto padalijimo priėmė ir išnagrinėjo, nors pareiškėjos prašymas, kuriame keliami 
nauji turtinio pobūdžio reikalavimai, neatitiko procesinių dokumentų turiniui keliamų reikalavimų, 
taip pat neapmokėtas žyminiu mokesčiu (CPK 111 str, 135 str., 80 str. 1 d.). Šios aplinkybės 
patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neatliko veiksmų, kurie buvo reikalingi tinkamai 
išnagrinėti pareiškėjos pareikštą reikalavimą.  Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą sprendė, 
kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė procesines teises normas, reglamentuojančias 
pakartotinį bylos nagrinėjimą, atnaujinus procesą civilinėje byloje (CPK 370 str. 4 d) ir tai sąlygojo 
netinkamą bylos išsprendimą (civilinė byla Nr. 2A-206-71/2007).  
 Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2A-236-71/2007 iš esmės pažeidė 
procesines teises normas, reglamentuojančias teisminį bylos nagrinėjimą, įrodymų vertinimą, 
netinkamai taikė materialines teisės normas, numatančias civilinę atsakomybę ir tai sąlygojo 
netinkamą bylos išsprendimą. 
 Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-239-372/2007 nepilnai išsiaiškino 
visas bylos aplinkybes ir dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. 2A-252-357/2007 ir Nr. 2A-186-
357/2007 neteisingai taikė materialinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-296-267/2007 nepagrįstai, 
nesant  ginčo šalių prašymo, taikė visiems ieškovų pareikštiems reikalavimams ieškinio senatį, 
vadovaudamasis  tik LR CK 5.8 straipsnyje nustatytu 1 metų terminu palikimo priėmimo teisėtumui 
ginčyti. Tokiais veiksmais pirmosios instancijos teismas peržengė byloje pareikštų atsikirtimų ribas 
(CPK 265 str. 2 d.), pažeidė LR CPK 21 str. įtvirtintą teisėjų ir teismų nešališkumo principą. Be to, 
ši byla buvo pradėta nagrinėti įstatymo nustatyta tvarka neišsprendus ieškinio priėmimo 
klausimo(CPK 137 str. 1 d., 290 str. 1 d., 5 d., 6 d.).  Byloje priimtas nagrinėti tik patikslintas 
ieškinys, kurio rezoliucinėje dalyje suformuluotas reikalavimas dėl ginčo pastato teisinės 
registracijos yra neaiškus, neargumentuotas ir neparemtas jokia teisės norma. 

Raseinių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-318-372/2007 remdamasis tik 
žodiniu Raseinių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovės prašymu 
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teismo posėdyje paskyrė VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninę pareiškėjui priklausančio 
nekilnojamojo turto administratoriumi. Teisėjų kolegija nurodė, kad šiuo atveju teismas pažeidė 
procesinės teisės normas, paskirdamas juridinį asmenį turto administratoriumi nesant rašytinės 
globos (rūpybos) institucijos išvados, ką rekomenduojama paskirti turto administratoriumi (CPK 
506 str. 2 d. 4 p.) o VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė nebuvo informuota apie tai, kad  yra siūloma 
skirti turto administratoriumi. Teisė ar pareiga teikti turto administravimo paslaugas VšĮ Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės įstatuose nėra numatyta. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas, paskirdamas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninę pareiškėjo turto 
administratoriumi, pažeidė ir materialinės teisės normas (CK 4.237 str. 1 d.).  

Įrodinėjimas ir įrodymai 
 

Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėse bylose Nr.  2A-1- 368/2007,  Nr.2A-18-
368/2007, Šiaulių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-304-368/2007, Šiaulių miesto 
apylinkės teismo civilinėse bylose Nr.  2A-41-372/2007, Nr. 2A-43-194/2007,           Raseinių 
rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-326-44/2007, Radviliškio rajono apylinkės 
teismas civilinėje byloje. Nr. 2A -  95 - 40/2007  netinkamai nustatė ir įvertino faktines bylos 
aplinkybes bei padarė nepakankamai pagrįstas išvadas 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-3-357/2007    vertindamas 
įrodymus, padarė nepagrįstas išvadas, dalyvauti byloje turėjo būti įtraukta Radviliškio rajono 
savivaldybė, kaip teisių ir pareigų perėmėja.  

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-133-44/2007 ir Akmenės rajono 
apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-359-368/2007 apeliacinės instancijos teisėjų kolegija 
nesutiko su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir įrodymų vertinimu. 

Šiaulių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2A-334-45/2007 netinkamai aiškino ir 
taikė materialinės teisės normas bei pažeidė CPK 178 ir 185 straipsnių, reglamentuojančių įrodymų 
vertinimą, nuostatas. 
 

Civilinių bylų pagal atskiruosius skundus nagrinėjimo apžvalga 

Absoliutaus pirmosios instancijos teismo nutarčių negaliojimo atvejai 

Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-204-194/2007 dėl antstolio veiksmų 
išsprendė ne visus pareikštus reikalavimus ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-368-267/2007, spręsdamas 
praleisto termino reikalavimams pareikšti pratęsimo klausimą, ne tik netinkamai taikė LR CPK 576-
578 str. nuostatas, bet ir pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. ir CPK 21 str. įtvirtintą 
teismų nešališkumo principą. Skundžiamoje nutartyje teismas išreiškė savo nuomonę dėl byloje 
pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Ši aplinkybė kolegijos vertinimu proceso šalims gali sukelti 
pagrįstų abejonių dėl bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumo. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, 
teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantų (atsakovų) abejonės dėl pirmosios instancijos teismo 
bešališkumo, o tuo pačiu ir teismo nutarties teisėtumo laikytinos objektyviai pagrįstomis.  

Šiaulių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-382-372/2007  ir Radviliškio 
rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-384-194/2007 ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino 
ieškovui, kuriam nebuvo tinkamai pranešta apie teismo nustatytą terminą ieškinio trūkumams 
pašalinti, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo atskirąjį skundą (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Tai yra 
absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, todėl nutartis panaikinta ir klausimas dėl pateikto 
ieškinio trūkumų pašalinimo perduotas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. 

Radviliškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2S-454-372/2007  2007-11-12 
teismo nutartis atmesti atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo iš teismo buvo 
išsiųsta 2007-11-07 ir atsakovui įteikta 2007-11-08. Šią aplinkybę atskirajame skunde atsakovas 
vertina kaip išankstinę ir šališką teismo poziciją tarp šalių susiklosčiusių santykių atžvilgiu. Teisėjų 
kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas šalims išsiuntė dar nepriimtos bei 
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nepaskelbtos nutarties nuorašus, o tai laikytina absoliučiu teismo nutarties negaliojimo pagrindu 
(CPK 329 str. 1 d.).  

Taikos sutartys, jų tvirtinimas 
 

Šiaulių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-21-45/2007, tvirtindamas šalių 
sudarytą taikos sutartį, nesiaiškino, ar taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis nepažeidžiamos 
trečiųjų asmenų teisės; byloje nėra duomenų, ar trečiajam asmeniui  apie šalių susitarimą baigti bylą 
taikiai bei taikos sutarties turinį buvo pranešta; atsižvelgiant į tai, kad ne visi dalyvaujantys byloje 
asmenys dalyvavo taikos sutartyje ir nežinoma jų nuomonė dėl sutarties, prašymas dėl tokios taikos 
sutarties patvirtinimo neturėjo būti tenkinamas; nutarties, kuria patvirtinama taikos sutartis, 
rezoliucinė dalis turi būti tiksli, be perteklinės informacijos. 

Proceso atnaujinimas 
 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-34-71/2007 priėmė prašymą 
atnaujinti procesą, kuris neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų. Prašyme nėra suformuluotas 
reikalavimas, kaip teismas turėtų pasielgti su teismo sprendimu atnaujinęs procesą. Šiuo atveju 
atsakovės prašyme nėra vieno iš esminio elemento – prašymo dalyko. Toks prašymas atnaujinti 
procesą netenka tikslingumo, nes iš esmės nėra siūloma, kaip teismas turėtų pasielgti su priimtu 
sprendimu.  

Pakruojo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-40-45/2007  spręsdamas ieškovės 
prašymo ir patikslinto prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, pažeidė procesines 
teisės normas ir netinkami jas taikė: pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo duotas 
terminas procesinio dokumento trūkumams ištaisyti, nėra pakankamai aiški ir iš jos turinio nebuvo 
galima suprasti, kokius konkrečiai trūkumus reikėjo pareiškėjai pašalinti, nepaaiškinta, kad 
pareiškėjo prašymas turi būti formuluojamas taip, kad atitiktų CPK 371 straipsnio 1 dalyje 
nustatytas teismo teises. 

Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-165-267/2007, spręsdamas 
proceso atnaujinimo klausimą, netinkamai aiškino LR CK 3. 53 straipsnio 4 dalies ir 3. 118 
straipsnio nuostatas, neteisingai vertino pareiškėjo nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą ir jį 
pagrindžiančias faktines bylos aplinkybes.  

Pakruojo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-362-45/2007, spręsdamas prašymo 
atnaujinti procesą priėmimo klausimą ir konstatavęs, kad pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių ir 
nepateikė teismui įrodymų apie tai, jog teismas nusprendė dėl jo, kaip neįtraukto į bylą asmens, ir 
kad pateikto teismui prašymo prašomojoje dalyje visiškai nenurodytas reikalavimas atnaujinti 
procesą, nenustatė pareiškėjui termino šio procesinio dokumento trūkumams ištaisyti, o nagrinėjo 
patį prašymą ir sprendė dėl jo pagrįstumo 

Radviliškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-321-357/2007 teismo posėdyje 
nagrinėdamas atsakovo prašymą atnaujinti procesą ir priimdamas nutartį, įvertino tik vieną 
atsakovo nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą (dokumentų suklastojimas) ir civilinės bylos bei 
prašymo nagrinėjimą sustabdė kol bus baigtas pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kitų prašyme pateiktų 
proceso atnaujinimo pagrindų teismas netyrė ir nevertino. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, 
kad teismas neišnagrinėjo prašymo atnaujinti procesą iš esmės, tokiu būdu, netinkamai taikydamas 
civilinio proceso kodekso 370 str. 3 d. nuostatas. Pažymėtina, kad sustabdyti bylos nagrinėjimą 
teismas galėtų po to, kai iš esmės išspręstų klausimą dėl proceso atnaujinimo, išnagrinėdamas visus 
prašyme nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus. 

Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2S-440-45/2007   atnaujinus bylos 
nagrinėjimą dalyje dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, pareiškėja pateikė teismui prašymą naujai 
padalinti santuokoje įgytą turtą, sumokėjo dalį žyminio mokesčio, prašė atleisti nuo dalies žyminio 
mokesčio sumokėjimo ir prašė bylą nagrinėti pagal pateiktą prašymą, tačiau teismas pareiškėjos 
prašymo nenagrinėjo ir bylą nutraukė. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgiant į proceso 
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atnaujinimo pagrindą (teismas netinkamai taikė CK 3.53 straipsnį), pareiškėjos teisė pakeisti sutartį 
dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja CPK 370 straipsnio 4 dalies nuostatai dėl 
pakartotinio bylos nagrinėjimo ribų. Kadangi CPK XXXV skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjant 
santuokos nutraukimo bylą  vienas iš sutuoktinių pareiškė reikalavimą padalyti turtą pagal jo 
pateikiamą variantą, su kuriuo kitas pareiškėjas nesutinka, byla turi būti toliau nagrinėjama pagal 
CPK XIX skyriaus antrojo skirsnio taisykles ( CPK 443 straipsnio 7 dalis). Tokiu atveju turi būti 
nustatomas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nes jis turi atitikti CPK 382 
straipsnio reikalavimus. Tokia bylos proceso eiga suteikia galimybę  pasinaudojant civilinio 
proceso  dispozityviškumo principu dalyvaujantiems byloje asmenims laisvai naudotis savo 
materialinėmis ir procesinėmis teisėmis bylos proceso metu, o tuo pačiu įtakoti patį bylos procesą, 
todėl pirmosios instancijos teismas nenagrinėdamas pareiškėjos pareiškimo ir nutraukdamas bylą, 
pažeidė pareiškėjos procesines teises. 

Laikinosios apsaugos priemonės 
 

Pakruojo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-117-357/2007  nagrinėdamas 
ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priimdamas nutartį, savo išvadų 
nemotyvavo, apsiribojo vien tik LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos pacitavimu. Todėl, esant 
nemotyvuotai skundžiamai pirmosios instancijos teismo nutarčiai, teisėjų kolegija neturėjo 
galimybės įvertinti nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Sprendimo ar nutarties motyvų nebuvimas yra 
absoliutus sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindas.  

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-160-368/2007 netaikė laikinosios 
apsaugos priemonės - įpareigoti AB „VST“ pajungti elektros energijos tiekimą į gyvenamąją 
patalpą, kadangi ieškiniu ieškovas neprašė atlyginti padarytą žalą, nenurodė žalos buvimo, nei jos 
dydžio, atsakovų kaltės ir priežastinio ryšio, nepateikė įrodymų, nenurodė, kad teismo sprendimo 
dėl įpareigojimo sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį įvykdymas gali pasunkėti ar 
pasidaryti neįmanomas. Teisėjų kolegija  pažymėjo, kad ieškovui nenurodžius galimos žalos ir jos 
dydžio, tai negali būti laikoma pagrindu atsisakyti taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Pats 
prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suponuoja aplinkybes, kurioms esant, teismo 
sprendimo vykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas. 

Kelmės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-243-45/2007 ieškovo prašymą 
taikyti laikinąsias apsaugos priemones vertino tik tuo aspektu, kad iš byloje esančių duomenų 
negalima nustatyti, kokio dydžio ieškinys gali būti patenkintas įkeistu turtu, tačiau teismas 
neatsižvelgė ir nevertino ieškovo argumentų dėl didelės ieškinio sumos. 

Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-276-45/2007, spręsdamas 
ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, neįvertino visų šiam klausimui išspręsti 
svarbių aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas  ir laikinąsias apsaugos priemones 
pritaikė ne atsakovo, o byloje nedalyvaujančio asmens atžvilgiu.  

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-417-194/2007  pernelyg siaurai 
aiškino laikinųjų apsaugos priemonių tikslus. LR CPK 613 str. 2 d. nustato, kad patvarkyme 
antstolis privalo nurodyti motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas.  Antstolė 
patvarkyme dėl piniginių lėšų arešto nenurodė jokių motyvų, kodėl pažeistas nutartyje dėl laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo nurodytas turto arešto eiliškumas, o pirmosios instancijos teismas dėl 
šio argumento visiškai nepasisakė. 

Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S - 428 - 71/2007  neanalizavo ir 
nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su banko informavimu apie vykdymo veiksmų 
sustabdymą, nepasisakė, kokios priežastys sąlygojo, jog iš pareiškėjo sąskaitos piniginės lėšos buvo 
pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą. Taip pat pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 
neanalizavo nepasisakė dėl antstolio nurodytų aplinkybių, kad pareiškėjas praleido CPK 512 
straipsnyje numatytą 30 dienų naikinamąjį terminą.  
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Apeliacinių ir atskirųjų skundų priėmimas 
 

Joniškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-144-45/2007 netinkamai taikė 
civilinio proceso normas, reglamentuojančias teismo sprendimų apskundimą : nutartyje  dėl 
apeliacinio skundo trūkumų šalinimo pagal apeliacinio skundo reikalavimų sumą nenustatė 
ginčijamos sumos, nenurodė, kokio konkretaus dydžio žyminį mokestį turi sumokėti apeliantas už 
apeliacinį skundą; teismas, nustatęs, kad apeliantas nepašalino  nutartyje nurodytų trūkumų, turėjo 
priimti nutartį dėl apeliacinio skundo trūkumų papildomo šalinimo, tačiau to nepadarė ir tokiu būdu 
apribojo atsakovo teisę į apeliacinį bylos nagrinėjimą.  

Ieškinio palikimas nenagrinėtu 
 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-42-45/2007 palikdamas ieškinį 
nenagrinėtu, pažeidė procesines normas, reglamentuojančias šio veiksmo atlikimą. Byloje nėra 
duomenų, kad apie parengiamąjį posėdį buvo pranešta ieškovui, o ieškovo atstovui teismo šaukimas 
įteiktas nebuvo, daroma išvada, kad nei ieškovas, nei ieškovo atstovas apie parengiamąjį posėdį 
tinkamai informuoti nebuvo. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios 
instancijos teismui nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad ieškovui ar  jo atstovui 
apie posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai ir teismas neturėjo įstatyme numatytos galimybės 
palikti ieškinį nenagrinėtą. 

Telšių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2S-72-368/2007,  pareiškėjui per 
nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu. Šioje byloje teisėjų 
kolegija nustatė, kad pareiškėjas  informavo teismą, jog jis  dokumentų originalų teismui pateikti 
negali, prašė juos išreikalauti, todėl teismas turėjo tenkinti šį pareiškėjo prašymą ir įrodymų 
originalus išsireikalauti savo iniciatyva ( LR CPK 160 straipsnio 1 dalies 2 punktas).  

Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-131-45/2007 neturėjo įstatyme 
numatytos galimybės palikti ieškinį nenagrinėtą, nes į posėdį neatvyko atsakovas, teismas neturėjo 
duomenų, ar šiam atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir nežinojo šio 
atsakovo nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo. 

Joniškio rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2S-423-45/2007 ieškovui  apie 
parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką nebuvo pranešta, todėl pirmosios instancijos teismas 
neturėjo įstatyme numatytos galimybės palikti ieškinį nenagrinėtą. 

Ieškinių bei prašymų priėmimas, grąžinimas, teismingumas 
 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2S-29-357/2007 netinkamai taikė bylų 
teismingumą reglamentuojančias civilinio proceso  teisės normas. Šioje byloje teisėjų kolegija 
nurodė, kad pareiškiant ieškinį dėl veiksmų, susijusių su filialo veikla, tačiau atliktų juridinio 
asmens vardu, ieškovas turi teisę pasirinkti teismą pagal juridinio asmens ar filialo buveinę.  

Akmenės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. Nr. 2S-80-45/2007  nutartimi 
ieškinį nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovui. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas nurodė 
faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, be to, teisminio 
nagrinėjimo metu, nustačius, kad neužtenka įrodymų, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti 
papildomus įrodymus.  

Pakruojo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-112-44/2007 ieškinį atsisakė 
priimti kaip nenagrinėtiną teisme, nurodydamas, kad ieškinys paduotas pasibaigus ieškinio senaties 
terminui ir ieškovės neprašė teismo spręsti ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo.Teisėjų 
kolegija konstatavo, kad  sutinkamai su CK 1.126 str. 1 d. nuostata, reikalavimą apginti pažeistą 
teisę teismas turi priimti nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs, o pats 
teismas be kitos šalies prašymo ieškinio senaties taikyti negali.  

Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-187-267/2007 nutartimi konstatavo, 
kad pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino skundo trūkumų ir skundą dėl antstolio patvarkymo 
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panaikinimo laikė nepaduotu. Šiaulių apygardos teismas šioje byloje  jau buvo nurodęs, kad 
pareiškėjui informavus teismą, jog jis dokumentų originalų teismui pateikti negali, prašius juos 
išreikalauti, teismas turėjo tenkinti šį pareiškėjo prašymą ir įrodymų originalus išsireikalauti savo 
iniciatyva (LR CPK 160 str. 1 d. 2 p.). Telšių rajono apylinkės teismas ir antrą sykį to nepadarė, 
todėl siekiant užtikrinti tinkamą viešojo intereso gynybą pareiškėjo skundas dėl antstolio 
patvarkymo panaikinimo priimtas ir byla perduota nagrinėti Telšių rajono apylinkės teismui. 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-201-45/2007 ieškinio trūkumu 
įvardijo tą aplinkybę, kad pareikšti yra keli reikalavimai, kurių vienas yra nagrinėjamas ypatingąja, 
o kitas – ginčo teisena. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė sujungė į vieną ieškinį kelis tarpusavyje 
susijusius reikalavimus, pasinaudodama CPK 136 straipsnio 1 dalyje numatyta procesine teise. Kai 
vienas iš pareikštų reikalavimų nagrinėtinas ypatingąja teisena, vadovaudamasis ginčo teisenos 
pirmumo ir proceso koncentruotumo principu, teismas turėtų visus reikalavimus išnagrinėti 
viename procese. Kelių reikalavimų, kurių vienas nagrinėtinas ypatingąja teisena, buvimas negali 
būti vertinamas kaip ieškinio trūkumas CPK 111, 112 ir 135 straipsniuose numatytų reikalavimų 
šios rūšies procesinio dokumento turiniui ir formai prasme.  

Telšių rajono apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. 2S-214-45/2007 ir Nr. 2S-254-45/2007 
atsisakydamas priimti pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo LR CPK 137 
straipsnio  2 dalies 1 punkto pagrindu, turėjo patikrinti, ar jis atitinka procesiniams dokumentams 
keliamus bendruosius ir LR CPK 447 straipsnyje  įtvirtintus papildomus formos ir turinio 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu pareiškimas neatitinka jo formai ir turiniui keliamų procesinių 
reikalavimų, teismas turėjo taikyti pareiškimo trūkumų šalinimo institutą (LR CPK 115 str.).   

Pakruojo rajono apylinkės teismas, spręsdamas ieškovo ieškinio priėmimo klausimą 
neišsprendė ieškovo prašymo dėl kreipimosi į Gyventojų registro tarnybą bei nesudarė galimybės 
ieškovui Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių 
civilinėse, šeimos, ir baudžiamosiose bylose nustatyta tvarka kreiptis dėl santuokos liudijimo 
išdavimo ( civilinė byla Nr. 2S-250-40/2007).  

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-260-45/2007 neturėjo teisinio 
pagrindo atsisakyti priimti ieškinį dėl žalos, padarytos bendrovės turtui, atlyginimo, nes ginčai dėl 
žalos, padarytos ryšium su darbo teisiniais santykiais, atlyginimo priskirtini tiesiogiai teismui ( DK 
295 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Remiantis CPK 410 straipsniu, teisinės reikšmės netenka 
aplinkybė, kad žala buvo padaryta  ryšium su darbo teisiniais santykiais, todėl ginčai dėl žalos 
padarymo nagrinėtini ne pagal CPK XX skyriaus, bet pagal bendrąsias CPK normas, 
nepriklausomai nuo to, ar žala padaryta darbuotojui, ar darbdaviui. CPK 30 straipsnio, kuris numato 
alternatyvųjį teismingumą, šešta dalis nurodo, kad ieškinys dėl atlyginimo žalos, padarytos asmenų 
turtui, gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą ( buveinę) arba žalos padarymo vietą. 
Ši norma suteikia ieškovui teisę pasirinkti, kokiam teritoriniam teismui pateikti ieškinį dėl žalos, 
padarytos turtui, atlyginimo: pagal atsakovo buvimo vietą (CPK 29 str.), pagal savo gyvenamąją 
vietą ( buveinę) arba žalos padarymo vietą. 

Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-409-267/2007 atsisakydamas 
priimti ieškinį, nurodė, kad ieškovė atsakovo gyvenamąją  vietą nurodė  Šiaulių rajone. Kadangi 
ieškinyje nėra keliami su nepilnamečiais vaikais susiję klausimai, toks ieškinys, pirmosios 
instancijos teismo vertinimu, yra teismingas Šiaulių rajono apylinkės teismui. Teisėjų kolegija 
konstatavo, kad ieškinys dėl santuokos nutraukimo pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles 
pareiškiamas apylinkės teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Tačiau jeigu ieškovas turi kartu 
su juo gyvenančių nepilnamečių vaikų, ieškinys dėl santuokos nutraukimo gali būti pareiškiamas ir 
apylinkės teismui pagal ieškovo gyvenamąją vietą, t.y. įstatyme numatyta galimybė ieškovui 
pasirinkti teismą (CPK 381 str. 1 d.).  
             Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-439-267/2007 nesilaikydamas 14 
dienų termino atsiliepimams į pareikštą pareiškimą pateikti, priėmė nutartį, kuria patenkino 
pareiškėjos pareiškimą ir atnaujino terminą palikimo priėmimui. Tuo teismas susiaurino 
suinteresuoto asmens įstatyminei atstovei įstatymo garantuotą asmens teisę įgyvendinti savo 
procesines teises teisme. 
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Sprendimo vykdymo išdėstymas 

 
Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-295—357/2007, spręsdamas 

klausimą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo, iš esmės vertino tik vienos šalies pareikštus 
argumentus ir įrodymus, neatsižvelgdamas į antrosios šalies motyvaciją. Esant tokiam vienpusiam 
vertinimui, pripažintina, kad gali būti pažeisti objektyvaus ir išsamaus bylos ar tam tikro klausimo 
nagrinėjimo kriterijai, šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principai. pirmosios instancijos 
teismas pagal byloje pareikštus reikalavimus neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių, dėl ko 
neatskleista bylos esmė. 

Bylos sustabdymas 
 

Radviliškio rajono apylinkės teismas vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 3 ir 4 punktais, 
civilinę  bylą sustabdė iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla ir kita civilinė byla. Teisėjų kolegija 
konstatavo, kad skundžiama nutartis nėra pagrįsta bylos medžiaga, bylos sustabdymas dėl kitos 
civilinės bylos nagrinėjimo buvo taikomas formaliai, nėra konstatuota, kokios aplinkybės ir kokią 
reikšmę turės sustabdytai bylai; teismas nenustatė, kokie faktai bus nustatinėjami byloje, kurioje 
atliekamas ikiteisminis tyrimas, taip pat neišsiaiškino, ar civilinėje ir baudžiamojoje byloje pareikšti 
reikalavimai yra tapatūs ir ar jie turtiniai. Kadangi yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, t.y. 
baudžiamoji byla nenagrinėjama teisme ir nenustatyta, jog baudžiamojoje byloje nustatyti faktai 
turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai civilinei bylai, todėl nėra pagrindo 
stabdyti civilinę bylą nei CPK 163 straipsnio 1 dalies  3 punkto, nei to paties straipsnio 4 punkto 
pagrindu ( civilinė byla Nr. 2S-120-45/2007) 

Šiaulių miesto apylinkės  teismas nepagrįstai tenkino atsakovės prašymą ir sustabdė bylos 
nagrinėjimą iki bus išnagrinėta privataus kaltinimo byla.Teisėjų kolegija konstatavo, kad 
baudžiamojoje byloje ir nagrinėjamoje civilinėje byloje asmens veiksmų neteisėtumas, kaltė 
vertinami pagal skirtingus kriterijus; nagrinėjamu atveju negalima teigti, kad baudžiamosios bylos 
išsprendimas yra ta sąlyga, be kurios civilinės bylos nagrinėjimas neįmanomas (civilinė byla Nr. 
2S-122-45/2007). 

 
Ekspertizės skyrimas 

 
Raseinių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-31-368/2007 nutartimi paskyrė 

genominę DNR ekspertizę. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas pripažįsta, kad jis nėra ieškovės 
sūnaus biologinis tėvas, o tretysis asmuo  neneigia, kad yra šio vaiko tėvas.  Šioje byloje kolegija 
nurodė, kad nesant ginčo tarp šalių, pripažinimas  atitinka bylos aplinkybes, todėl teismas pripažintą 
faktą  gali laikyti  nustatytu.  Esant neginčijamoms aplinkybėms, skirti genominę DNR ekspertizę 
būtų netikslinga, tuo labiau, kad teisės normos pagrindą tėvystei nustatyti numato ne tik mokslinius 
tyrimus, bet ir  kitus Civilinio proceso kodekse numatytus įrodomuosius faktus, t. y. bendras vaiko 
motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti 
įrodymai. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas genominę DNR ekspertizę paskyrė 
nepagrįstai. 

Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas 
 

 Nagrinėjant ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo būtina vadovautis  153 
straipsnio 2 dalies nuostatomis ir apie rašytinį procesą dalyvaujančius byloje asmenis informuoti 
pranešimais. Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2S-416-45/2007   
minėtų įstatymų nuostatų nesilaikė, prašymą išnagrinėjo ir priėmė nutartį vienasmeniškai. 
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V. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO  
2007 M. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teismas 2007 metais vykdė vieną programą „Bylų nagrinėjimas“. 
Programa skirta teismo veiklai užtikrinti finansinėmis, darbo ir kt. priemonėmis, 

garantuojant valstybės teisinę pagalbą. Pagal šią programą įgyvendinamas teismo strateginis tikslas 
– Teisingumo vykdymas. Programa tęstinė.  

Programos įgyvendinimui teismo veikla finansuojama Valstybės biudžeto lėšomis. Kitų 
finansavimo šaltinių nėra. Programos tikslo įgyvendinimui teismas savo veiklą stengiasi vykdyti 
mažesnėmis sąnaudomis. 2007 m. teismui programos vykdymui skirta 4704,7 tūkst.Lt biudžeto 
asignavimų.   

Programos „Bylų nagrinėjimas“ rezultatas – efektyvus teisėtų teismo sprendimų priėmimas 
bei jų įforminimas ir perdavimas sistemos viduje, naudojant naujausias informacines technologijas, 
teigiamo teismų įvaizdžio formavimas, pasitikėjimo teismais, kaip valdžios institucija, kėlimas. 
Teismo sprendimai, nutartys yra kokybiški, efektyvūs, stabilūs, savalaikiai ir  atitinka Europos 
Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, demokratinių valstybių standartus. Tai atsispindi teismo 
pateiktoje Vertinimo kriterijų 2007 m. suvestinės įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-12). 

Teismo vykdomos programos 2007 m. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas 100 %. 
2007 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 

buvo patvirtinta 4694,7 tūkst.Lt paprastųjų išlaidų, tame tarpe 3320,6 tūkst.Lt darbo užmokesčiui. 
Nepaprastųjų išlaidų turto įsigijimui patvirtinta 10,0 tūkst.Lt. Viso teismo išlaidos sudarė 4704,7 
tūkst.Lt.  

2007 m. programos biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos paveiksle Nr.1. 
 

2007 M. IŠLAIDŲ SĄMATA

3320,6

332,3 10,0

1028,7 Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
paslaugoms
Turto įsigijimas

 
1 pav. 2007 m. programos išlaidų sąmata 

2007 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 10,2 tūkst.Lt kreditorinį 
įsiskolinimą biudžeto lėšų. Biudžetines lėšas sudarė: 

1. Šildymo išlaidos  – 3,6 tūkst.Lt. 
2. Elektros energija – 1,6 tūkst.Lt. 
3. Ryšių paslaugos – 4,1 tūkst.Lt. 
4. Transporto išlaikymas – 0,7 tūkst.Lt. 
5. Komandiruočių išlaidos – 0,2 tūkst.Lt. 
Debitorinio įsiskolinimo 2007 m. sausio 1 d. nebuvo.  
2007 m. balandžio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 6,2 tūkst.Lt biudžeto lėšų. 
2007 m. liepos 1 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 3,6  tūkst.Lt biudžeto lėšų. 
2007 m. spalio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 2,9 tūkst.Lt  biudžeto lėšų. 
2008 m. sausio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro – 0,8 tūkst.Lt. biudžeto lėšų.    
Iš jų: 
1. AB “Šiaulių energija “ – už šildymą – 0,6 tūkst.Lt. 
2. UAB „Lukoil Baltija“ – už kurą – 0,1 tūkst.Lt. 
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3. Liudytojams už 2007 m. gruodžio mėn. – 0,1 tūkst.Lt. 
Kreditorinis įsiskolinimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 10 dienų. 
Debitorinio įsiskolinimo 2008 m. sausio 1 d. teismas neturi. 
Teismo kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais atvaizduotas paveiksle Nr. 2. 
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2 pav. Teismo kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais 

Šiaulių apygardos teismo 2007 metų pradžioje išlaidų sąmatoje  patvirtintas asignavimų 
planas sudarė 4700,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų.  Tame skaičiuje: darbo užmokesčiui 3327,0 
tūkst.Lt;  socialinio draudimo įmokoms skirta 1030,7 tūkst.Lt ; kitoms išlaidoms ir prekėms 330,0 
tūkst.Lt; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui lėšų neskirta. 

 Darbo užmokesčiui 2007 m. pradžioje skirta 3327,0 tūkst.Lt. Metų eigoje darbo 
užmokesčio fondas buvo koreguotas. 2007 m. rugpjūčio mėn. 3,6 tūkst. Lt teismas papildomai gavo 
dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo. Lėšos nukreiptos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, darbo užmokesčiui padidinti. Dėl nepilnai užimtų etatų darbo užmokesčio fondas buvo 
sutaupytas. Darbo užmokesčio fondo ekonomija sudarė 10,0 tūkst.Lt. Šios lėšos nukreiptos 
ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimui. Paruoštas detalusis planas. Prekių ir paslaugų išlaidų 
straipsniuose sutaupytos lėšos buvo perskirstomos tarpusavyje.  

2007 metų pabaigoje patvirtintas metų planas su pakeitimas sudarytas sekančiai: darbo 
užmokesčiui – 3320,6 tūkst.Lt.; socialinio draudimo įmonėms skirta 1028,7 tūkst.Lt.; kitoms 
prekėms ir paslaugoms skirta 332,3,0 tūkst.Lt; turto įsigijimui – 10,0 tūkst.Lt. 

Asignavimų perskirstymas 2007 metų eigoje atvaizduotas paveiksle Nr.3. 
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Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas  2003-2007 metais pavaizduotas paveiksle Nr.4. 
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4 pav. Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas metais 

Teismo socialinės išmokos 2007 m. sudarė 13,1 tūkst.Lt. Faktinės metų išlaidos sudarė 13,0 
tūkst.Lt. Tai išmokos laikino nedarbingumo išmokos už pirmas dvi darbo dienas ir socialinės 
pašalpos darbuotojams ligos atveju.  

2007 m. išmokos atvaizduotos paveiksle Nr.5. 
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5 pav. Socialinės pašalpos darbuotojams 

2007 metais kasinės išlaidos  prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 332,3 tūkst.Lt. Jų 
paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas paveiksle 
Nr.6.
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           6 pav.   2007 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms (tūkst.Lt) 



 

 

42 

Kaip matyti iš grafiko, didžiausią asignavimų dalis panaudota teismo patalpų remontui ir  
ryšių išlaidoms. 

Ilgalaikio turto įsigijimui 2007 metais skirta 10,0 tūkst.Lt asignavimų. Už šias lėšas atliktas 
detalusis planas.  

Investicijų  pasiskirstymas metais atvaizduotas paveiksle Nr.7. 
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  7 pav.   Lėšos ilgalaikio turto įsigijimui (tūkst.Lt) 

Biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją  ,,Teisėsaugos įstaigos” skirti Šiaulių 
apygardos  teismui programai ,,Bylų nagrinėjimas” buvo panaudoti pilnai. Grąžintų į biudžetą 
nepanaudotų asignavimų nėra.  

 
 

VI. DARBO SU ŽINIASKLAIDA  APŽVALGA 

 

2007 metai nuo ankstesnių išsiskyrė tuo, kad žiniasklaida ypatingą dėmesį skyrė civilinėms 
byloms, kuriose ieškovai iš atsakovų mėgina prisiteisti šimtatūkstantines sumas neturtinės žalos iš 
atsakovų – valstybės institucijų, ar fizinių asmenų. Ir toliau žurnalistų dėmesio centre buvo su 
smurtu susijusios baudžiamosios bylos. Turto prievartavimas, nusikalstamų susivienijimų 
organizavimas, nusikaltimai prieš nepilnamečius – šios temos žiniasklaidos atstovus ir pernai 
domino labiausiai. Informaciją apie bylų, kurios buvo nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose, eigą 
spaudos atstovai nuolat gaudavo Apygardos teismo spaudos tarnyboje. Tai vadinamosios 
išžaginimo, seksualinio prievartavimo bylos, taip pat tos bylos, kuriose tarp proceso dalyvių yra 
nepilnamečiai. Informacija apie tokias bylas pateikta įstatymų numatyta tvarka. Palyginti su 2006 ir 
ankstesniais metais, žiniasklaidos atstovai atsainiau žiūrėjo, pavyzdžiui, į  nagrinėjamas 
žmogžudysčių bylas. Ir respublikinė,  ir regioninė spauda iš esmės ignoravo vadinamąsias buitines 
žmogžudystes, kaip ir 2006 metais, 2007 tokioms Apygardos teisme nagrinėtoms byloms nedaug 
dėmesio skyrė ir vadinamoji bulvarinė spauda.     

Visuomenei aktualios bylos iš esmės visada ir spaudos dėmesio centre. Šis faktas dar kartą 
pasitvirtino, kai Šiaulių apygardos teisme 2007 metų lapkritį buvo pradėta nagrinėti baudžiamoji 
byla, kurioje motina yra kaltinama dviejų savo sūnų nužudymu. Ši tragedija susilaukė išskirtinio 
visuomenės susidomėjimo. Nusikaltimo tyrimo, o po to ir bylos nagrinėjimo procesas atsidūrė 
išskirtiniame spaudos dėmesio centre.  Šia tema domėjosi ir rašė ne tik dienraščiai, bet ir 
savaitraščiai, žurnalai, Lietuvos bei Latvijos televizijos. Kitaip tariant, šios bylos eiga buvo 
nušviesta ir leidiniuose, kuriuose kriminalinė tematika – retas reiškinys. Šiuo atveju Šiaulių 
apygardos teismo spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams ypač pasitarnavo.  Prieš nepilnamečius 
padaryti nusikaltimai – visada spaudos ir visuomenės  dėmesio centre.  Ir toliau spauda domisi 
Šiaulių rajono apylinkės teisme  dabar jau išnagrinėta administracine byla  dėl nelegaliai samdomų 
darbuotojų. Teisme atsidūrė 34-erių metų Drąsučių kaimo (Šiaulių rajonas) gyventojas Per tragediją 
apleistoje plytinėje ardant pastatą griuvo siena, žuvo du jaunuoliai, po giuvėsiais atsidūrė dar 
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keletas čia nelegaliai dirbusių vaikinų, jie sužaloti. Ši tragedija įvyko 2006 metų birželio 7 dieną. 
Šiuo metu teismas nagrinėja baudžiamąją bylą dėl saugaus darbo taisyklių pažeidimo.  Įvairių 
leidinių, televizijos kanalų atstovai ir patys stebi teismo procesą, turi galimybę bendrauti su teismo 
proceso dalyviais, žinoma, jeigu pastarieji to pageidauja. Apie šios bylos eigą kitų regionų spaudai 
informaciją teikia Apygardos teismo spaudos tarnyba.        

Didelį žiniasklaidos susidomėjimą kelia ir Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamas vieno 
milijono litų civilinis ieškinys. Jį iš valstybės mėgina prisiteisti dvi Akmenės rajono mergaitės. 
Prieš keletą metų šios sesutės buvo išvežtos į JAV. 

2006, 2007 metai Šiaulių regione savotiškai išsiskyrė  ne tik tuo, kad nagrinėta daug bylų, 
susijusių su vaikais.  2007 metais Šiaulių miesto apylinkės, Šiaulių apygardos teismuose buvo 
išnagrinėtos kelios baudžiamosios bylos dėl pelnymosi iš kito asmens prostitucijos. Didelio 
visuomenės, spaudos dėmesio sulaukė ir Šiaulių apygardos teisme dabar jau išnagrinėta 
baudžiamoji byla dėl vaiko pagrobimo.    

2007 metai vienu aspektu išsiskyrė ypatingai – iš esmės visus metus spaudoje plačiai buvo 
diskutuojama apie teismų pirmininkų skyrimo procedūras. O svarbiausia, Šiaulių regiono, taip pat ir 
respublikinė žiniasklaida, į dienos šviesą iškėlė teismų kadrų temą, mažus ypač apylinkių teismų 
teisėjų atlyginimus. Šios temos spaudoje, televizijoje plačiai nušviestos ir po Lietuvos Respublikos 
Teisėjų Asociacijos išvažiuojamojo posėdžio, kuris vyko Šiaulių apygardos teisme. Diskusijos 
spaudoje apie teisėjų stygių kai kuriuose šalies teismuose, nuolat augantį teisėjų darbo krūvį tapo 
aktyvesnės pačioje 2007 metų pabaigoje, prieš pat įsigaliojant įstatymams, kuriuose numatyta 
sugriežtinta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Viešai prognozuojama, kad kai 
kuriuose apylinkių teismuose tokių administracinių bylų per metus gali būti iki 1000-1200.     

2007 metais žiniasklaidoje, televizijoje Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnybos 
pranešimai, palyginti su 2005 ir 2006 metais, buvo cituojami ypač dažnai. Teismo spaudos tarnybos 
komentarai pernai buvo pateikiami ne tik dienraščiuose „Respublika“, „Šiaulių kraštas“, informaciją 
įvairiais klausimais suteikusi spaudos tarnyba cituota ir kituose leidiniuose. Šiaulių apygardos 
teismo spaudos tarnyba, kaip oficialiu teismo informacijos šaltiniu, 2007 metais dažnai naudojosi 
vadinamoji elektroninė spauda, pavyzdžiui, Delfi portalo žurnalistai. Tarnybos komentarai apie 
įvairių teisme nagrinėjamų bylų eigą buvo cituojami  taip pat Alfa.lt portale.  

 2007 metais Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnybos pateikta informacija buvo 
cituojama ir Nacionalinėje televizijoje, LNK, TV3 televizijos kanaluose, per Nacionalinį Lietuvos 
radiją.  Lietuvos žiniasklaidos dėmesio teismas sulaukė dėl ikiteisminio tyrimo teisėjų, jų darbo. 
Žiniasklaidos atstovams nuolat tenka išaiškinti, kodėl teismas negali suteikti informacijos bylose, 
kur yra atliekamas ikiteisminis tyrimas.        
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