
 

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO 2008 METŲ DARBO 

ATASKAITA 
 

Vadovaudamasis Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 175 „Dėl 
visuomenės informavimo apie teismų veiklą“, Šiaulių apygardos teismas teikia 2008 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. TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS TEISME 
 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-14 patvirtintas 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų sąrašas: 

Eil. 
Nr. 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Tarnybinio 
atlyginimo 
koeficientas 

1.  Informatikas (vyriausiasis specialistas) 1 13 
2. Vyriausiasis specialistas 2 13 
3. Vyresnysis specialistas civilinėms byloms 1 11 
4. Vyresnysis specialistas baudžiamosioms byloms 1 11 
5. Specialistas civilinėms byloms 1 10 
6.  Specialistas baudžiamosioms byloms 1 10 
7 Specialistas 1 10 
8. Specialistas-technikas 4 9 
9. Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene 1 13 
10. Vyresnysis buhalteris 1 13 
11. Vertėjas 1 11 
12. Archyvaras 1 10 
13. Ūkio skyriaus vedėjas 1 15 
14. Vairuotojas 1 8,8 
15. Komendantas 1 6 
16. Kurjeris 1 5,3 
17. Kopijuotojas 1 8 
18. Stenografistė-mašininkė 2 8 
19. Darbininkas 2 5,3 
20. Darbininkas (valytojas) 3 5,3 
21. Darbininkas (kiemsargis) 1 5,3 

2008 m. vyriausiojo specialisto, 2 specialistų-technikų, vertėjo, vairuotojo, komendanto, 
kopijuotojo, 2 stenografisčių-mašininkių, darbininko etatai buvo neužimti, šių darbuotojų funkcijos 
buvo pavestos atlikti kitiems teismo darbuotojams. 

 
Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtintas 

Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas: 
Pareigybės pavadinimas Lygis Kategorija Etatų skaičius 
Pirmininko patarėjas A 16 1 
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Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas A 14 1 
Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas A 14 1 
Pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene A 13 1 
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas A 12 11 
Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas A 12 9 
Raštinės vedėjas (vyriausiasis specialistas) A 11 1 
Teismo finansininkas (vyriausiasis specialistas) A 11 1 
Raštinės vyriausiasis specialistas (darbui su 
įslaptinta informacija) 

A 10 1 

Raštinės vyriausiasis specialistas (lituanistas) A 9 1 
Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyriausiasis 
specialistas 

A 10 1 

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyriausiasis 
specialistas 

A 10 1 

Administracijos sekretorius A 6 1 
Teismo sekretoriato posėdžių sekretorius B 4 15 

2008 metais buvo neužimti 8 teisėjų padėjėjų, raštinės vyriausiojo specialisto (lituanisto), 
administracijos sekretoriaus, 3 posėdžių sekretorių etatai. 

 
 

TEISMO STRUKTŪRA, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DARBO 
ORGANIZAVIMAS 

 
 

 
 
 

 Teismo ir jo struktūrinių padalinių darbas organizuojamas vadovaujantis jų nuostatais. 
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas įsakymais patvirtino šių struktūrinių padalinių nuostatus:  

1. 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-74 Šiaulių apygardos teismo nuostatus; 
2. 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1-31 Raštinės nuostatus ir ūkio skyriaus nuostatus; 
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3. 2005 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1-91 Civilinių bylų skyriaus raštinės nuostatus ir 
Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės nuostatus; 

4. 2006 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-64 Sekretoriato nuostatus. 
 
 

DARBO SĄLYGOS, DARBUOTOJŲ MOKYMAI 
 

 Bendras pastato plotas 1816,42 kv. m. Pastato pusrūsis, kurio plotas 487,56 kv. m., dėl labai 
ribotų rekonstravimo galimybių (saugomas kaip kultūros vertybė) negali būti pritaikytas kabinetams 
ar salėms įrengti, jame įrengtas 45,83 kv. m. ploto teismo archyvas, šilumos mazgas, konvojavimo 
patalpos, budinčio policijos pareigūno darbo vieta, planuojama įrengti rūbinę. Pastato I-o ir II-o 
aukštų plotas 1328,86 kv. m. Teisme dirba 20 teisėjų, kurių dvidešimties kabinetų plotas – 355,65 
kv. m. (teismo pirmininko 44,23 kv. m., skyrių pirmininkų 25,22 ir 29,81, kitų teisėjų – nuo 12,46 
iki 21,18 kv. m.). Kitų 55 teismo darbuotojų darbo vietos išdėstytos 18 kabinetų, kurių bendras 
plotas 296,67 kv. m., t.y. vienam darbuotojui vidutiniškai tenka  5,39 kv. m. Daugelio teismo 
tarnautojų darbo vietos neatitinka darbo aplinkos erdvės reikalavimų, nurodytų LR Sveikatos 
apsaugos ministro 2004-02-12 įsakyme Nr. V-65 (darbo su videoterminalu vietai turi tekti 6 kv. 
metrai ploto), teisme yra darbo vietų, kuriose dirbama su videoterminalais ir kurioms tenka 4,4 
kvadratinių metrų darbo ploto. Šiuo metu teisme yra laisvi 8 teisėjų padėjėjų, 3 posėdžių sekretorių, 
administracijos sekretorės, komendanto, specialisto-techniko ir kt. viso 19 etatų, į šias laisvas vietas 
teismas neturi galimybės priimti naujų darbuotojų, nes nėra kur įrengti naujų darbo vietų. Priėmus 
visus darbuotojus pagal etatus, vienam teismo dirbančiajam tektų 4,01 kv. m. darbo vietos plotas.  
 Visi teismo darbuotojai turi įrengtą kompiuterinę darbo vietą, kompiuterių kiekis ir 
techniniai parametrai atitinka teismo poreikius. 
 Teismo serverinė įrengta viename iš darbuotojų darbo kabinetų, įrengti atskiroje patalpoje 
nėra galimybės dėl vietos stygiaus. Teisme nėra galimybių įrengti vyriausiojo specialisto darbui su 
įslaptintais dokumentais kabineto, atitinkančio tokių dokumentų apsaugą reglamentuojančių 
norminių aktų reikalavimus.  Centrinėje raštinėje dirba keturi darbuotojai, vykdantys dokumentų 
registravimo, išsiuntimo, archyvaro funkcijas, darbo sąlygos dėl nuolatinio jų bendravimo su pašto 
kurjeriais, asmenimis, atnešančiais dokumentus, pageidaujančiais archyvinių bylų, neatitinka 
minimalių darbo vietos įrengimo reikalavimų. Civilinių bylų skyriaus raštinėje nėra galimybės 
pastatyti seifų, skirtų civilinėms byloms laikyti, dėl vietos stokos įrengta tik viena vieta proceso 
dalyviams susipažinti su bylų medžiaga. 
 Šiaulių apygardos teisme yra šešios posėdžių salės. Vienam teisėjui tenka 0,3 posėdžių 
salės. Salių plotas nuo 36,60 kv. m. iki 60,76 kv. m., viena salė, skirta susirinkimams, 
konferencijoms bei seminarams – 102,78 kv. m. ploto. 3 posėdžių salės turi įėjimus iš dviejų pusių, 
kitos trys turi vieną įėjimą. Šalia posėdžių salių nėra pasitarimų kambarių, anksčiau buvę dėl vietos 
stygiaus buvo pertvarkyti į kabinetus. 
 Dėl šiais metais prasidėsiančios teismo rekonstrukcijos tikimasi, kad ateityje darbo 
sąlygos Šiaulių apygardos teisme atitiks norminių aktų reikalavimus. 

2008 metais trylika Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų pradėjo lankyti ECDL 
kompiuterinio raštingumo kursus. Teismo finansininkė dalyvavo: „Biudžetinių įstaigų sąskaitų 
planas. Finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnauda apskaita (pagal VSAFAS)“; „Viešojo sekretoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymas“; „Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, 
trumpalaikio turto apskaita ir turto nuvertėjimas (pagal VSAFAS)“;  „Finansinių ir biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkiniai ir jų rengimas pagal VSAFAS“. Teismo raštinės vedėja, vyriausieji 
specialistai dalyvavo 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto “Žmogiškųjų 
išteklių plėtra“ 2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“ projekto „Valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas personalo valdymo srityje“ 
programos „personalo valdymas viešojo administravimo įstaigose“ 1 modulyje „Mokymo poreikių 
nustatymas ir mokymo planų sudarymas“  ir 3 modulyje „VATIS nauda įstaigos personalo 
valdymui“.  
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PERSONALINIAI PASIKEITIMAI 

 
Per 2008 metus iš Šiaulių apygardos teismo du valstybės tarnautojai (posėdžių sekretorė ir 

teisėjo padėjėjas) buvo atleisti vadovaujantis Valstybė tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1  dalies 1 
punktu; vienas valstybės tarnautojas (teisėjo padėjėjas) vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 
18 straipsnio 2 dalimi, perkeltas į Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės ir 
veiklos organizavimo skyriaus vedėjo pareigas. Valstybė tarnautoja (teisėjo padėjėja) vadovaujantis 
Valstybė tarnybos įstatymo 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. 
nutarimu Nr. 1114 valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į Klaipėdos apygardos 
teismo teisėjo padėjėjo pareigas.  

Suteikus šešeriems valstybės tarnautojams atostogas vaiko priežiūrai, priimti pakaitiniai 
valstybės tarnautojai: trys teisėjų padėjėjai ir viena posėdžių sekretorė. Su dviem darbuotojais 
dirbančiais pagal darbo sutartį buvo nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu 
127 str.   

2008 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 20 teisėjų, 39  valstybės tarnautojai, 
18 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis. 
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II. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2008 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-6 buvo patvirtinti 
2008 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; gautų bylų paskirstymo tvarkos laikymosi patikrinimas; skundų, kurių 
objektu nėra teisingumo vykdymas, tyrimo patikrinimas; bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame 
posėdyje, bylų pradėjimo nagrinėti teisiamajame posėdyje baudžiamosiose bylose, procesinių 
veiksmų atlikimo pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje civilinėse bylose terminų 
laikymosi patikrinimas; bylų, neišnagrinėtų per 12 mėn. nuo jų gavimo teisme, patikrinimas; 
registracijos žurnalų bei kitų dokumentų vedimo tvarkos patikrinimas; nuosprendžių ir sprendimų 
įteikimo savalaikiškumo patikrinimas, įvykdytų bylų perdavimo archyvui patikrinimas; apeliacine 
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tvarka išnagrinėtų bylų  išsiuntimo terminų patikrinimas; daiktinių įrodymų saugojimo ir jų 
tvarkymo patikrinimas, duomenų registravimo informacinėje sistemoje LITEKO patikrinimas. Visi 
patikrinimai atlikti, visi teisėjai su patikrinimo aktais supažindinti. 

2008 metais atlikti 21 Šiaulių apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 
teismų teisėjų administracinio darbo patikrinimas bei du kompleksiniai patikrinimai – Šiaulių ir 
Mažeikių rajonų apylinkių teismų planiniai kompleksiniai. Pagal skundus administracinės 
priežiūros tvarka buvo atlikti Šiaulių miesto, Šiaulių, Telšių, Joniškio, Mažeikių, Radviliškio, 
Akmenės, Raseinių rajonų apylinkių teismų teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. 
Patikrinimų objektai buvo: nepagrįstai ilgas bylų nagrinėjimas, atsisakymas pateikti bylų medžiagų 
kopijas, teismo procesinio sprendimo nepateikimas šalims, nuosprendžio nuorašo įteikimo 
nuteistajam terminų pažeidimas, trukdymas susipažinti su bylos medžiaga, nepagrįsto skundo 
grąžinimo pareiškėjui, procesinio dokumento vertimo nepateikimas. Patikrinimų aktai išsiųsti 
apylinkių teismų, kurių teisėjų veikla buvo tikrinama, pirmininkams susipažinti, supažindinti 
teisėją, kurio administracinė veikla buvo tikrinama.  
  

 

III. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka išnagrinėtų  

baudžiamųjų bylų paskirstymas pagal apylinkes 
 

48,5%

10,9%
6,9%

5,9%

4,0%

5,9%

3,0%
4,0%

5,0% 5,9%

Šiaulių m. Radviliškio raj. Mažeikių raj. Šiaulių raj.
Pakruojo raj. Raseinių raj. Joniškio raj. Kelmės raj.
Akmenės raj. Telšių raj.

 
 
 
 
 
 



 

 

6 

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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Šiaulių rajono apylinkės teismas 
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Joniškio rajono apylinkės teismas 
15,0%

15,0%

70,0%

Pakeista Panaikinta Nepakeista

22,2%

8,3%

69,4%

46,7%

0,0%

53,3%

15,0%15,0%

70,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2006 2007 2008

Pakeista Panaikinta Nepakeista
 

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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Apeliacinių skundų dėl apylinkių teismų nuosprendžių 
nagrinėjimas 

 
2008 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka buvo išnagrinėta 395 baudžiamųjų 

bylų 488 asmenų atžvilgiu.  
 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos, išnagrinėjusios apeliacinius 
skundus, paliko nepakeistus  apylinkių teismų  nuosprendžius 314 (64 proc.)  asmenų atžvilgiu, 116 
(24 proc.) asmenų atžvilgiu nuosprendžiai buvo pakeisti,  58 (12 proc.) asmenų atžvilgiu – 
panaikinti. 
 

2008 m. rodikliai 
 

Išnagri- 
nėta 
bylų 

Apskųsta 
nuospren- 

džių 
(asmenų 
atžvilgiu) 

Pakeista 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

Panaikinta 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

Nepakeista 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

 

vnt. vnt. vnt. proc. vnt. proc. vnt. proc. 
Šiaulių m. 187 237 50 21 28 12 159 67 
Šiaulių r. 23 27 9 33 8 30 10 37 
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Radviliškio r. 41 54 18 33 6 11 30 56 
Joniškio r. 13 13 2 15 2 15 9 69 
Akmenės r. 23 26 9 35 2 8 15 58 
Raseinių r. 25 30 4 13 0 0 26 87 
Mažeikių r. 31 36 9 25 8 22 19 53 
Kelmės r. 15 18 5 28 0 0 13 72 
Telšių r. 23 29 7 24 2 7 20 69 
Pakruojo r. 14 18 3 17 2 11 13 72 
Viso 395 488 116 24 58 12 314 64 

 
Nepagrįstai nuteisti asmenys 

 
 2008 metais Šiaulių apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas  
konstatavo, jog 7 baudžiamosiose bylose asmenys buvo nepagrįstai nuteisti pagal visus ar dalį jiems 
pareikštų kaltinimų (2007 metais konstatuota, kad nepagrįstai buvo nuteista 13 asmenų). 

 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-258-300/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) apeliacinės 

instancijos teisme buvo konstatuota, kad vienas asmuo nepagrįstai nuteistas. Byloje be  nenuoseklių 
nukentėjusiosios parodymų, kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų kaltinamojo kaltę, nėra. 
Apylinkės teismas apkaltinamąjį nuosprendį grindė prieštaringais nukentėjusiosios parodymais, 
nepašalino juose esančių esminių prieštaravimų ir tinkamai neanalizavo kitų bylos įrodymų, o 
nukentėjusiosios parodymus vertino tendencingai.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-29-300/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas. LR BK 242 str. numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas 
būdamas nuteistas arešto ar laisvės atėmimo bausme, tačiau dar nesuimtas, vengė atlikti paskirtą 
bausmę arba būdamas laikinai išleistas iš areštinės ar įkalinimo arba kardomojo kalinimo vietos be 
svarbios priežasties nustatytu laiku negrįžo. Išnagrinėjęs byloje surinktus duomenis, apeliacinės 
instancijos teismas padarė išvadą, jog nuteistojo padarytoje veikoje nėra LR BK 242 str. 
dispozicijoje nustatytų vengimo atlikti laisvės atėmimo bausmę objektyviųjų ir subjektyviųjų 
požymių. Šio nusikaltimo objektyvioji pusė pasireiškia kaltininko vengimu atlikti paskirtą laisvės 
atėmimo bausmę. Vengimas atlikti laisvės atėmimo bausmę yra procesas, kurio metu nuteistasis 
aktyviais veiksmais stengiasi išvengti bausmės atlikimo. Subjektyvioji minėto nusikaltimo sudėties 
pusė pasireiškia tiesiogine tyčia – kaltininkas žino ir supranta savo pareigą vykdyti jam paskirtą 
laisvės atėmimo bausmę, tačiau slapstydamasis ar kitokiais veiksmais sąmoningai stengiasi išvengti 
jos atlikimo. Asmuo buvo nuteistas ir jam paskirta laisvės atėmimo bausmė, jam buvo paskirtos 
kardomosios priemonės - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti, kurios, nuosprendžiui įsiteisėjus buvo panaikintos. Šiaulių m. apylinkės 
teismo 2006-09-29 nuosprendis įsiteisėjo 2007-01-04 ir 2007-01-11 Šiaulių m. apylinkės teismo 
patvarkymu buvo pateiktas vykdyti Šiaulių m. VPK. Vadinasi, nuo 2007-01-04 nuteistajam 
nebetaikomas kardomosios priemonės - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kaip teisiamojo posėdžio metu parodė nuteistasis, jis niekur 
nesislapstė nuo jam paskirtos bausmės atlikimo, nekeitė savo gyvenamosios vietos, dirbo 
Klaipėdoje, po darbo grįždavo į namus. Byloje buvo visa tai patvirtinanti medžiaga. Byloje esantys 
tyrėjų tarnybiniai pranešimai, kuriuose nurodyta, jog patikrinimų metu nuteistasis savo 
gyvenamojoje vietoje nebuvo rastas, nesudaro pagrindo laikyti, kad jis slapstydamasis vengė atlikti 
laisvės atėmimo bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-45-282/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad, pasitelkdamas kitą asmenį gabeno 
nukentėjusiąją iš LR jos sutikimu neva prostitucijai. Apeliacinės instancijos teismas pripažino 
neįrodyta nusikalstamos veikos sudėties požymio – tikslo buvimo. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-320-354/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 281str. 1d.  Pirmos instancijos teismas 
neaptarė ir neanalizavo visų ekspertų ir specialistų pateiktų išvadų bei sąlygų.  Apylinkės teismas 
specialistų išvadas aptarė tik tas, kurios patvirtina kaltinamojo kaltumą. Be to, pirmos instancijos 
nuosprendyje teismas, nurodydamas, kad ekspertų išvados nėra paneigtos, suformulavo užuominą 
apie tai, jog kaltinamasis neįrodė savo nekaltumo, kas iš esmės prieštarauja Baudžiamojo proceso 
įstatymo nuostatoms.  

Be to, apeliacinės instancijos teismas konstatavo nepagrįstą asmenų nuteisimą pagal dalį ar 
visus jiems pareikštus kaltinimus baudžiamosiose bylose Nr. 1A-230-300/2008 (Šiaulių miesto 
apylinkės teismas), 1A-236-300/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas),  1A-251-332/2008 
(Joniškio rajono apylinkės teismas). 

 
 

Nepagrįstai išteisinti asmenys 
 

Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas pagal apeliacinius skundus 13 
bylų konstatavo, jog apylinkių teismai nepagrįstai išteisino 18 asmenų pagal visus ar dalį jiems 
pareikštų kaltinimų. 2007 metais konstatuota, kad nepagrįstai buvo išteisinti 5 asmenys.  
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-295-332/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) trys 
asmenys nepagrįstai išteisinti: Pirmos instancijos teismas betarpiškai neištyręs ir neįvertinęs visų 
bylos duomenų, nepagrįstai asmenis išteisino pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. Teismas, 
vertindamas kaltinamųjų parodymus, kuriais jie neigė sukėlę muštynes, nepagrįstai, kaip 
kaltinamųjų versiją patvirtinančiais duomenimis, vadovavosi kai kurių liudytojų parodymais. Minėti 
liudytojai yra kaltinamųjų draugai ir yra suinteresuoti sprendimo kaltinamųjų naudai priėmimu. Be 
to, kaip pagrįstai apeliaciniame skunde nurodė Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra, iš teisiamojo 
posėdžio protokolų ir iš parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad šie liudytojai 
nematė, kas inicijavo konfliktą, todėl neaišku, kodėl apylinkės teismas, nepagrįstai suabejodamas 
liudytojo kaip galimai suinteresuoto asmens, parodymais, besąlygiškai vadovavosi jo bei kitų 
galimai suinteresuotų liudytojų parodymais. Esant išdėstytoms aplinkybėms, daroma išvada, kad 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą teikė kaltinamųjų ir jų išteisinimu suinteresuotų 
liudytojų parodymams, atmesdamas išteisintųjų kaltę pagrindžiančius įrodymus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-37-282/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas: apeliacinės instancijos teismas pripažino įrodytu išteisintojo dalyvavimą 
nusikaltimo (automobilio pagrobimo iš nesaugomos aikštelės) padaryme. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-372-135/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas: išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių. Pirmos instancijos 
teismas nepagrįstai konstatavo, jog neginčijamų įrodymų dėl išteisintojo pateikto kaltinimo byloje 
nėra surinkta, ir neatsižvelgė į tai, kad nukentėjusysis nuo pat pradžių ir viso tyrimo metu teigė 
įsidėmėjęs asmenį, šokinėjusį ant jo automobilio stogo, šį asmenį atpažino policijos komisariate. 
Nukentėjusysis tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir  teisminio bylos nagrinėjimo metu nuosekliai 
tvirtino, kad jo automobilį sugadino būtent išteisintasis, o ne koks nors kitas asmuo. Netikėti šiais 
nukentėjusiojo parodymais nėra pagrindo, nes juos patvirtina ir liudytojo policijos pareigūno 
parodymai. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad išteisintasis, po savaitės susitikęs su 
nukentėjusiuoju, siūlėsi suremontuoti pastarojo automobilį ir tik jiems nesusitarus dėl padarytos 
žalos dydžio, savo ketinimų atsisakė bei toliau neigė padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. 

Be to, apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiais buvo konstatuota, jog asmenys 
nepagrįstai buvo išteisinti šiose baudžiamosiose bylose: Nr. 1A-253-282/2008, Nr. 1A-129-
64/2008, Nr. 1A-26-210/2008, Nr. 1A-58-332/2008, Nr. 1A-8-154/2008  (Šiaulių miesto apylinkės 
teismas), Nr. 1A-117-282/2008, Nr. 1A-206-210/2008  (Radviliškio rajono apylinkės teismas), Nr. 
1A-23-300/2008 (Pakruojo rajono apylinkės teismas), Nr. 1A-238-300/2008 (Akmenės rajono 
apylinkės teismas). 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-140-135/2008 (Kelmės rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nurodė netinkamą asmens išteisinimo iš vieno iš pareikštų jam  kaltinimų 
pagrindą pagal LR BPK 212 str. 1 d. 2 p. Šis straipsnis numato ikiteisminio tyrimo nutraukimą 
ikiteisminio tyrimo stadijoje, o ne teisminiame bylos nagrinėjime. Šiuo atveju tik išnagrinėjus 
baudžiamąją bylą teisme buvo nustatyta, kad nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių 
asmens kaltę pagal LR BK 149 str. 3 d., todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo nurodyti LR 
BPK 303 str. 5 d. numatytą vieną iš išteisinimo pagrindų. Šioje dalyje pirmos instancijos teismo 
nuosprendis pakeistas (LR BPK 328 str. 3p.), nurodant LR BPK 303str. 5d. 1p. numatytą 
išteisinimo pagrindą – nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių. 

 
Netinkamai kvalifikuotos veikos 

 
2008 metais Šiaulių apygardos teismas 11 baudžiamųjų bylų nuteistiesiems perkvalifikavo 

jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. 2007 metais analogiški pažeidimai buvo konstatuoti 17 
baudžiamųjų bylų.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-259-332/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) buvo 
konstatuota neteisinga veikos kvalifikacija: pirmos instancijos teismas nuteisė asmenį pagal 
Lietuvos Respublikos BK 178str. 1 d. už tai, kad iš nukentėjusiojo sodybos kiemo slapta pagrobė 
nukentėjusiajam priklausančius daiktus. Be to, asmuo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 
str. 2 d. už tai, kad, ištraukdamas durų skląstį, įsibrovė į nukentėjusiajam priklausantį ūkinį pastatą 
ir iš ten pagrobė įvairaus turto. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis nukentėjusiojo turtą 
pagrobė vientisa nusikalstama veika, kurią sudaro nuoseklūs vienas po kito vienu metu sekę 
neteisėti nuteistojo veiksmai – vienu metu nukentėjusiojo sodyboje nuteistasis pagrobė kieme 
buvusį turtą, įsibrovė į patalpą - ūkinį pastatą, iš kurio pagrobė kitą turtą, nuteistojo veikoje yra 
vieninga tyčia pagrobti nukentėjusiojo turtą. Esant išdėstytoms aplinkybėms nuteistojo 
nusikalstama veika kvalifikuotina viena veika pagal sunkesnį baudžiamąjį įstatymą, numatantį jo 
veiką – LR BK 178str. 2d. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-22-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) netinkamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas: nepagrįstai padidinta apgaule įgyto turto vertė, todėl veika 
nepagrįstai nebuvo kvalifikuota kaip nedidelės vertės svetimo turto įgijimas apgaule. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-231-282/2008 (Šiaulių rajono apylinkės teismas) konstatuota 
neteisinga veikos kvalifikacija: pirmos instancijos teismas nuteistojo veiką neteisingai kvalifikavo 
pagal LR BK 180str.1d., nors kaltininkas prieš nukentėjusįjį  demonstravo šaunamąjį ginklą – 
pistoletą. Savo sprendimą pašalinti iš kaltinimo šaunamojo ginklo panaudojimą pirmosios 
instancijos teismas argumentavo tuo, kad pistoletas nusikaltimo padarymo metu nebuvo tinkamas 
naudoti pagal paskirtį – šaudyti, nes jame nebuvo nei vieno šovinio, nebuvo dėtuvės. Iš bylos 
duomenų matyti, kad pistoletas, kurį naudojo nuteistasis, yra tinkamas šaudymui ,,D“ kategorijos 
dujinis-garsinis šaunamasis ginklas. Specialistas teisiamajame posėdyje, patvirtino, kad nors ginklas 
ir nebuvo tvarkingas, tačiau šaudyti buvo tinkamas, jei ginklas būtų užtaisytas. Specialistas taip pat 
nurodė, kad ir nesant šovinių dėtuvės, vieną šūvį iš ištirto ginklo būtų galima atlikti, jei šovinys 
būtų lizde. Taip pat pažymėtina, kad šaunamojo ginklo panaudojimas BK 180str. 3d. prasme yra ne 
tik jo tiesioginis panaudojimas, konkrečiu atveju šaudymas, bet ir grasinimas turimu ginklu, 
pasireiškiantis žodžiu, gestais, akivaizdžiu demonstravimu, užuominomis panaudoti šaunamąjį 
ginklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 52). Kad turėjo 
ginklą, patvirtino pats nuteistasis, kad nuteistasis akivaizdžiai demonstravo turėtą ginklą ir buvo jį 
įrėmęs į nukentėjusįjį, tvirtino ne tik nukentėjusysis bet ir liudytojas. Be to nukentėjusysis aiškiai 
parodė, kad nuteistasis įrėmęs ginklą į jį ir prašydamas atiduoti pinigus, grasino jį nušauti, tada, 
pasak nukentėjusiojo, jam buvo kilusi mintis, kad jį nušaus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-196-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmens 
veika neteisingai kvalifikuota: asmens, pasirinkusio prekių, kurių bendra vertė 150,46 Lt, ir 
norėjusio atsiskaityti bei pateikusio kasininkei-operatorei neteisėtai įgytą kito asmens vardu išduotą 
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mokėjimo kortelę, apgaule pasikėsinusio užvaldyti nukentėjusiojo turto už 150,46 Lt, t.y. turto, 
kurio vertė viršija 1 MGL ir neviršija 3 MGL, tačiau faktiškai užvaldžiusio turto tik už 9,49 Lt, nes 
nukentėjusiojo sąskaitoje nebuvo tiek (150,46 Lt) pinigų, veiką pirmos instancijos teismas 
nepagrįstai įvertino kaip baigtą baudžiamąjį nusižengimą. Be to, bendrinant paskirtą bausmę su 
ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausmę, į galutinės bausmės laiką nebuvo įskaityta pagal 
ankstesnį nuosprendį atlikta bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-285-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) neteisinga 
veikos kvalifikacija: nuteistasis pagrobė svetimą turtą – mobiliojo ryšio telefoną „Motorolla E 398“ 
su Omnitel Extra SIM pokalbių kortele bendros 300 Lt vertės. Pagrobto turto vertė neviršija 3 MGL 
dydžio, t.y. nedidelės vertės turtas LR BK 190str. prasme, todėl veika turi būti kvalifikuojama pagal 
LR BK 178str. 4d. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-64-332/2008 trims asmenims nepagrįstai pripažintas asmens 
veiką kvalifikuojantis požymis – peilio panaudojimas, paskirtos per griežtos bausmės 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-342-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas)  nuteistojo 
veika netinkamai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d.  Pirmos instancijos teismas padarė 
neteisingą išvadą, kad nuteistasis pasinaudojo apgaule kaip priemone prieiti prie turto, kurį ketino 
pagrobti, ir įsibrovė į patalpas. Teismas nustatė, kad nukentėjusioji skelbėsi ieškanti gyvenimo 
draugo, pati tarėsi dėl susitikimo su nuteistuoju ir jį įsileido sava valia. Vėliau, dėl neaiškių 
aplinkybių, nukentėjusioji parodymus keitė, tvirtindama, kad buvo skelbimas, kuriame ji ieškojo 
kompiuterio meistro, o dėl  pažinčių skelbimo aiškino, kad jį galėjo paskelbti draugės. Šiuo atveju 
faktinės bylos aplinkybės rodo, kad apgaule nebuvo pasinaudota kaip priemone norint pagrobti 
svetimą turtą, nusikalstama veika nebuvo iš anksto planuojama, todėl kvalifikuotina pagal  LR BK 
178 str. 1 d., paskirta per griežta bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-13-116/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) tęstinė veika 
neteisingai kvalifikuota kaip dvi atskiros veikos. Asmuo, turėdamas vieningą tyčia, tuo pačiu metu, 
toje pačioje vietoje, iš to paties asmens įgijo psichotropinę ir narkotinę medžiagą. Vadinasi, 
nuteistasis įvykdė vieną tęstinę nusikalstamą veiką.  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 
nutarime Nr. 37 nurodyta, kad jei asmuo įgyja ir laiko skirtingas psichotropines ar narkotines 
medžiagas, ir vienų medžiagų kiekis yra nedidelis, o kitų viršija nedidelio kiekio ribas, jis atsako 
pagal BK 259 str. 1 d. už visų psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimą ir laikymą. Nuteistasis 
disponavo psichotropinėmis medžiagomis ir nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų, bet šias 
medžiagas jis įgijo tęstinės nusikalstamos veikos metu, tad jo veika turėjo būti kvalifikuota pagal 
BK 259 str. 1 d.  , ne pagal LR BK 259str.1d ir 2d. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-225-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas)  konstatuota 
neteisinga veikos kvalifikacija, paskirta neteisinga bausmė: nukentėjusysis, neturėdamas paso, 
paprašė nuteistojo įkeisti lombarde televizorių pastarojo vardu, ką šis ir padarė, o lombardo kvitą 
pasiimti pamiršo ir jis liko pas  nuteistąjį. Po kelių dienų nuėjęs į lombardą pasiimti televizoriaus 
sužinojo, kad jį jau pasiėmė vyriškis, pateikęs kvitą. Iš nuteistojo parodymų matyti, kad jis neneigia 
savo patėvio nukentėjusiojo leidimu įkeitęs lombarde televizorių, kurį jis manė esant nukentėjusiojo 
nuosavybe, ir kurį vėliau (sumokėjęs likusią televizoriaus vertę ir už lombardo paslaugas), pasiėmęs 
iš lombardo bei pardavęs nepažįstamai moteriškei. Nors kolegija sutinka su pirmos instancijos 
teismo išvada, kad nuteistasis, pasiimdamas iš lombardo jo vardu įkeistą televizorių „PROMUS 29 
K65 PF SXS“ jo nepavogė, o pasisavino, tačiau iš byloje esančio prekės perdavimo-priėmimo akto 
bei išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties matyti, kad nors UAB „Snoro lizingas“ 
perdavė nukentėjusiajam atlygintinai valdyti ir naudotis jai nuosavybės teise priklausantį 629,- Lt 
vertės televizorių „PROMUS 29 K65 PF SXS“, kuris ir buvo užstatytas lombardui, dalį pinigų, t.y. 
300 litų nukentėjusysis jau buvo gavęs iš lombardo.  Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis 
teismui patvirtino, kad įkeitus televizorių  „PROMUS 29 K65 PF SXS“ iš lombardo gavo 300,- litų, 
iš kurių 250, - litų pasiliko sau, o 50,- litų davė nuteistajam už tai, kad pastarasis jo prašymu įkeitė 
televizorių savo vardu. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad nuteistojo nusikalstama 
tyčia buvo nukreipta pasisavinti ne 629,- litų, o tik 329,- litų vertės svetimą turtą, dėl ko jo veika 



 

 

17 

kvalifikuotina ne pagal LR BK 183 str. 1 dalį, o pagal LR BK 183 str. 3 dalį kaip baudžiamasis 
nusižengimas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-108-282/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
konstatuota neteisinga nuteistojo veikos kvalifikacija: iš nuosprendyje išdėstytų įrodymų matyti, 
kad nuteistasis, būdamas akivaizdžiai stipresnis už nukentėjusiąją, reikalavo jos pinigų, 
nukentėjusiajai pasakius, kad pinigų neturi, panaudojo prieš ją smurtą, t. y., mušė ją rankomis, 
kojomis, grindų šepečio kotu, sudavė per galvą indu. Nukentėjusiajai pinigų neduodant, pats ieškojo 
pinigų, versdamas drabužius, daiktus. Nukentėjusioji teisiamojo posėdžio metu apie peilio 
panaudojimą parodė, kad nuteistasis tai padarė ne reikalaudamas pinigų, o supykęs, kad jų nerado 
ir, įdūręs peiliu į krūtinę, iš kart išėjo. Nukentėjusiosios parodymai nepatvirtina tos aplinkybės, kad 
Nuteistasis, reikalaudamas pinigų ir jų ieškodamas, būtų akivaizdžiai demonstravęs peilį ar grasinęs 
juo, dėl ko nukentėjusiajai būtų kilęs didesnio pavojaus įspūdis. Nukentėjusioji pirmosios 
instancijos teisme nurodytą aplinkybę, kuomet išeidamas apeliantas dūrė peiliu ir pasakė 
,,...nudursiu, per balkoną iš antro aukšto išmesiu...“, kaip buvo minėta, įvertino tik kaip nuteistojo 
pykčio protrūkio pasėkoje atsiradusias pasekmes. Tokie bylos duomenys rodo, jog reikalaudamas 
pinigų, t. y., vykdydamas plėšimą, nuteistasis peilio nenaudojo, ir tik nepavykus užvaldyti 
nukentėjusiosios pinigų, iš pykčio dūrė jai bute buvusiu peiliu ir tuoj pat išėjo iš buto 
nebereikalaudamas pinigų ir jų nebeieškodamas. Tokiu būdu, kolegijos nuomone, nukentėjusiajai 
peiliu padarytas sužalojimas nesudaro plėšimo kvalifikuojančio požymio – peilio panaudojimo, 
todėl jo veika plėšiant kvalifikuotina pagal BK 22str. 1d. ir 180 str. 1d., o dūris peiliu 
nukentėjusiajai į krūtinę, kvalifikuotinas pagal BK 140str. 1d. kaip nežymus nukentėjusiosios 
sveikatos sutrikdymas dėl asmeninių paskatų.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-184-300/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) 
pasikėsinimas neteisingai kvalifikuotas kaip baigta veika. Nuteistasis, vos tik išėjęs pro įėjimo į 
prekybos centrą vartelius buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų, jį apžiūrėję apsaugos darbuotojai 
rado už rūbų užkištą televizorių, todėl jis ir galimybės disponuoti pagrobtu turtu neturėjo. Tai 
reiškia, kad nuteistojo veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje. LR BK 22 str. 1 d. nurodyta, kad 
pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra tyčinė veika, kuria tiesiogiai pradedamas daryti 
nusikaltimas, jeigu veika nebuvo baigta dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Šiuo 
atveju kaltininkas nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes jis, darant 
nusikaltimą, buvo pastebėtas ir sulaikytas nespėjęs užvaldyti svetimo turto 
 

 
Netinkamai nustatytos atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės 

  
2008 metais Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs apylinkių teismų baudžiamąsias bylas 

pagal apeliacinius skundus 9 bylose konstatavo, jog teismai neteisingai išsprendė kaltininko 
atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių  bei jų įtakos bausmių 
individualizavimui klausimus. 2007 metais atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių 
klausimai neteisingai buvo išspręsti 19 baudžiamųjų bylų. 
 

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog  7    baudžiamosiose bylose apylinkių teismai 
neteisingai išsprendė nuteistųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių klausimus. 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-88-354/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis, sužinojęs apie paskelbtą jo paiešką, pats 
grįžo į Lietuvą ir prisistatė policijos pareigūnams, ir  nepagrįstai nepripažino to atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe,  paskyrė  per griežtą bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-96-152/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nepagrįstai 
nepripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad kaltininkas prisipažino dėl 
padarytos veikos ir gailisi, nes iš bylos duomenų matyti, jog asmuo nuo pat ikiteisminio tyrimo 
pradžios bei bylos nagrinėjimo teisme metu prisipažino dėl nusikalstamos veikos ir gailisi. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-296-116/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
nepagrįstai pripažinta nuteistosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad ji nusikalstamą veiką 
padarė dėl labai sunkios materialinės padėties. Nusikalstama veika, padaryta dėl labai sunkios 
turtinės padėties (LR BK 59 str. 1 d. 4 p.), yra aplinkybė, apibūdinanti ne tik objektyvias 
nusikalstamos veikos padarymo prielaidas, bet ir jos subjektą. Tai tokia situacija, kai kaltininkui 
susiklostė tokios objektyvios išorinio gyvenimo aplinkybės, kurios padarė tiesioginį poveikį jo 
elgesio pasirinkimui, t. y. kai kaltininkas pagal savo suvokimą taip įvertina konkrečiai jam 
susidariusią gyvenimo situaciją, kad išeitį randa tik darydamas nusikalstamą veiką. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl teismų praktikos taikant 
bendruosius bausmių skyrimo pradmenis" 10 punkte teismams buvo išaiškinta, kad ši atsakomybę 
lengvinanti aplinkybė pripažįstama tuomet, kai susiklosčiusios objektyvios sąlygos (priverstinis 
nedarbas, turto praradimas, kaltininko ar jo šeimos nario liga, netinkamas artimo elgesys ir pan.) 
turi tiesioginės įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų 
matyti, kad nuteistoji nusikalstamų veikų padarymo metu nedirbo, nebuvo registruota darbo biržoje, 
seniūnijos ji buvo charakterizuojama neigiamai, kaip laisvo elgesio asmuo, mažai rūpinosi savo 
mažamečiu vaiku, jos elgesys nebuvo tinkamas, nuteistoji gaudavo socialines išmokas savo 
mažamečiui vaikui išlaikyti, gyveno šeimoje, kurioje kiti asmenys buvo dirbantys. Be to, iki 
nusikalstamų veikų padarymo kaltininkė buvo teista už nusikaltimų nuosavybei padarymą, grobė 
kitiems asmenims priklausantį turtą siekdama pasipelnyti, nusikaltimus padarė prieš savo artimą 
žmogų, paskirtų laisvės atėmimo bausmių vykdymas buvo atidėtas, bausta administracine tvarka, 
vagystės metu kaltininkė pagrobė ne tik maisto produktus, bet ir alkoholinius gėrimus, teisiamojo 
posėdžio metu pati nuteistoji nurodė vagystes padariusi dėl to, kad nenorėjo dirbti, o nusikalstamu 
būdu gautus pinigus norėjo išleisti linksmybėms. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, 
kad nusikalstamų veikų padarymo metu kaltininkės ar jos šeimos turtinė padėtis buvo labai sunki ir 
tai nelėmė nusikalstamų veikų padarymą, o priešingai, pačios nuteistosios iki nusikalstamų veikų 
padarymo susiformavusios antivisuomeninės nuostatos. Kadangi nusikalstamas veikas nuteistoji 
padarė dėl kitų savo siekių – iš savanaudiškumo, o ne dėl labai sunkios turtinės padėties.   

Nepagrįstai nepripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir paskirta per griežta 
bausmė baudžiamojoje byloje Nr. 1A-315-332/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-346-154/2008 (Pakruojo rajono apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai nepripažino nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe jo 
bandymo išvengti sunkesnių padarinių (LR BK 59 str. 1 d. 1 p.), nes iš byloje surinktų duomenų 
matyti, kad nuteistasis iš karto po eismo įvykio bandė skambinti greitajai medicinos pagalbai, 
sustabdęs pravažiuojantį automobilį, padėjo į jį įkelti nukentėjusiąją ir važiavo kartu su ja į 
Pakruojį, kur nukentėjusioji buvo perduota medikų priežiūron.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-300-354/2008 (Joniškio rajono apylinkės teismas) nepagrįstai 
pripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino dėl padarytos 
veikos ir nuoširdžiai gailisi, kadangi jis nelinkęs kritiškai vertinti savo elgesio, nesistengė 
pasitaisyti, ir toliau elgėsi nusikalstamai, neįsidarbino, nesiregistravo darbo biržoje, neatlygino 
padarytos žalos. Paskirta per švelni bausmė. Be to, šioje byloje pirmos instancijos teismas 
nepagrįstai nuteistojo nelaikė recidyvistu, nepagrįstai, taikant LR BK 75 str.3d., ir atidedant laisvės 
atėmimo bausmės vykdymą  nenustatė paskirtų įpareigojimų įvykdymo termino. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-390-354/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nepagrįstai nepripažino nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad 
jis  atlygino nukentėjusiajai nusikaltimu padarytą žalą. Paskirta per griežta bausmė. 
 

Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog     2    baudžiamosiose bylose apylinkių teismai 
neteisingai išspręstas atsakomybę sunkinančių aplinkybių klausimas. 

 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-377-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) neteisingai 

suformuluota nuteistojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė: kadangi byloje nustatyta, jog 
nukentėjusįjį nuteistasis apiplėšė ir pagrobė jo asmens dokumentus bendrininkų grupėje su kitais 
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dviem asmenimis o taip pat, kad UAB „Stilsas“ automobilio žibintus 2006 m. sausio 3 d. naktį 
nuteistasis pagrobė bendrininkų grupėje su kitais dviem asmenimis, darytina išvada, kad nuteistojo 
atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas  jis padarė bendrininkų grupėje 
(LR BK 60 str.1d.1p.), o ne organizuotoje grupėje, kaip yra nurodyta skundžiamame nuosprendyje.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-188-64/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
nepagrįstai pirmos instancijos teismo nuosprendyje nustatyta, kad nuteistasis nusikaltimą padarė 
bendrininkų grupėje ir tai nepagrįstai pripažinta jo atsakomybę sunkinti aplinkybė. 

 
 

Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai  
 

2008 metais, kaip ir 2007 metais,  Šiaulių apygardos teismas  8   baudžiamosiose bylose 
konstatavo esminius baudžiamojo proceso pažeidimus. 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-66-154/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) buvo 
konstatuota, jog pirmos instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, nesilaikė  Baudžiamojo 
proceso kodekso reikalavimų, reglamentuojančių nuosprendžio surašymą, nesivadovavo LAT 
senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso 
kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“. Minėtame nutarime yra nurodyta, 
jog sutrumpinto įrodymų tyrimo atveju (kaip matyti iš bylos medžiagos, ji buvo nagrinėjama LR 
BPK 273 str. tvarka), nuosprendis surašomas pagal bendrąsias taisykles, jo turinys turi atitikti LR 
BPK 304, 305, 307 straipsnių reikalavimus, t.y. nuosprendžio aprašomojoje dalyje turi būti 
nurodomos įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, išsamiai išdėstomi kaltinamojo 
parodymai ir teisiamojo posėdžio pirmininko perskaitytų ar LR BPK 291 str. 2 d. nustatyta tvarka 
išvardytų kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų apklausų protokolų, ekspertizės aktų, specialisto 
išvadų, bylos dokumentų ir kitų įrodymų turinys. Aprašomoji nuosprendžio dalis turi atitikti LR 
BPK 305 str. 3 d. reikalavimus, joje privalo būti išdėstyti ir įrodymų vertinimo motyvai. Be to, 
atkreiptinas dėmesys, kad LR BPK 306 str., kuriuo 2007 m. lapkričio 6 d. surašydamas nuosprendį 
vadovavosi pirmosios instancijos teismas, 2007 m. rugsėjo 1 d. neteko galios.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-203-64/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) buvo 
nustatytas esminis LR BPK pažeidimas: ikiteisminio tyrimo metu surašytas kaltinamasis aktas 
neatitinka LR BPK 219 str. reikalavimų: ir prokuroras kaltinamajame akte, ir pirmos instancijos 
teismas apkaltinamajame nuosprendyje, nenurodydami nuteistojo nusikalstamų veiksmų, pažeidė 
nuteistųjų teises žinoti kuom jie yra kaltinami (BPK 22 str.) bei įstatymų nustatytomis priemonėmis 
ir būdais gintis nuo kaltinimų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-134-282/2008 Šiaulių miesto apylinkės teismas, nuosprendžiu 
pašalindamas iš kaltinimo konkrečias sumas, iš kaltinimo pašalino svarbias objektyviosios pusės 
nusikalstamos veikos aplinkybės ir tuo suvaržė įstatymo garantuotas kaltinamojo G. Čečkausko 
teises, dėl ko padarė esminį BPK pažeidimą, kas sukliudė teismui priimti teisingą nuosprendį (BPK 
369 str. 3 d.). Šis pažeidimas buvo ištaisytas apeliacinės instancijos teisme. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-111-64/2008 (Kelmės rajono apylinkės teismas) buvo 
padarytas esminis baudžiamojo proceso pažeidimas, kuris buvo ištaisytas apeliacinės instancijos 
teisme: byloje esančiame prokuroro pareiškime dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka 
nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 
d., tačiau po aprašytos kaltininko padarytos nusikalstamos veikos, nurodytas baudžiamasis 
įstatymas, numatantis atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, yra LR BK 178 str. 2 d. Tai, jog 
ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir vyko dėl nusikalstamos veikos pagal LR BK 178 str. 1 d. 
patvirtina ir kaltininkui pareikštas ir pasirašytas įtarimas, kito įtarimo, kad kaltininko veika atitiktų 
LR BK 178 str. 2 d. ikiteisminio tyrimo metu nėra. Prokuroro pareiškime dėl bylos nagrinėjimo 
pagreitinto proceso tvarka kaltinimo formuluotė nusikalstamos veikos kvalifikavimo aspektu 
skiriasi nuo įtarimo formuluotės, nurodytos pagal LR BPK 187 str. įtariamajam įteiktame 
paskutiniame pranešime apie įtarimą, nors nusikalstamos veikos aplinkybės yra tos pačios. 
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Atsižvelgiant į šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad prokuroro 
pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka iš esmės neatitinka LR BPK 427 str. ir 
219 str. reikalavimų. Tokiu būdu buvo pažeista kaltinamojo teisė žinoti kuo jis yra kaltinamas (LR 
BPK 22 str. 3 d.). Be to, po kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų apklausos, teismas priėmęs  
prokuroro  prašymą  dėl  kaltinimo pakeitimo LR BPK 256 str. tvarka, patvirtino faktą, kad  bylos  
aplinkybės  nėra  pakankamai aiškios, kad  kyla abejonių, ar veika tinkamai kvalifikuota, todėl 
pirmosios instancijos teismas turėjo išspręsti klausimą dėl galimumo nagrinėti bylą pagreitinto 
proceso tvarka. Be to, baudžiamoji byla nagrinėta nesilaikant teismų praktikoje susiformavusios 
tokių kategorijų bylų nagrinėjimo tvarkos. LR BPK 432 str. 1 d. numato, kad bylos nagrinėjimas 
teisme pagreitinto proceso tvarka vyksta laikantis LR BPK V dalyje nustatytų taisyklių. Pagrindinis 
akcentas nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, yra kaltinamojo sutikimas būti tuoj pat teisiamam, o 
šiam sutikus, teismo sprendimas surengti bylos nagrinėjimą teisme tuoj pat įforminamas nutartimi, 
kuri įrašoma į teismo posėdžio protokolą. Jei bylos nagrinėjimas teisme surengiamas prokuroro 
atvykimo dieną, perėjimo momentas nuo pagal LR BPK 428 str. vykstančio posėdžio prie 
teisiamojo posėdžio turi būti pastebimas ir suprantamas visiems proceso dalyviams. Jeigu tarp šių 
posėdžių nedaroma trumpa pertrauka, teisėjas turi paskelbti, kada pradedamas teisiamasis posėdis. 
Nuo jo pradžios turi būti rašomas naujas – teisiamojo posėdžio protokolas pagal LR BPK 261 str. 
reikalavimus. Pradėjus teisiamąjį posėdį, turi būti atliekami visi teisiamojo posėdžio 
parengiamosios dalies veiksmai, nors kai kurie panašūs veiksmai atlikti pradedant posėdį pagal LR 
BPK 428 str. Iš bylos matyti, kad buvo rašomas vienas teisiamojo posėdžio protokolas, iš kurio 
negalima nustatyti, kada buvo pereita prie teisiamojo posėdžio stadijos, nes protokolas pavadintas 
„Teisiamojo posėdžio protokolas“, nėra dviejų procesinių dokumentų – teismo posėdžio protokolo, 
kuriame būtų matyti, jog išspręstas klausimas dėl bylos nagrinėjimo tuoj pat ir teisiamojo posėdžio 
protokolo. Protokole, prieš išsprendžiant klausimą, ar kaltinamasis sutinka būti tuoj pat teisiamas, 
nurodyta, kad pradedamas įrodymų tyrimas, kuris galimas tik pradėjus bylos nagrinėjimą 
teisiamajame posėdyje pagal LR BPK 261 str. nuostatas, t.y. iš naujo nustačius kaltinamojo 
asmenybę, paskelbus teismo sudėtį, išaiškinus tiek kaltinamajam, tiek ir nukentėjusiajam jų teises ir 
pareigas, bei išsprendus kitus klausimus prieš pradedant įrodymų tyrimą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-25-64/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nustatyti 
esminiai LR BPK pažeidimai, nuosprendis surašytas nesilaikant LR BPK305str.1d. reikalavimų, 
pažeistos nuteistojo teisės žinoti, kuo yra kaltinamas. Į nuosprendžio aprašomąją dalį teismas 
perrašė iš privataus kaltinimo skundų nurodytus veiksmus, tačiau nesuformulavo kaltinimo, todėl  
neįmanoma suprasti, kokią asmuo padarė veiką, už kurią jis skundžiamu nuosprendžiu pripažintas 
kaltu, neįvardino baudžiamojo įstatymo dispozicijoje nurodytos nusikalstamos veikos – padarė 
nežymų sveikatos sutrikdymą, sukėlė  fizinį  skausmą, ar padarė kitą veiką. Nuosprendžio 
aprašomojoje dalyje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad asmuo buvo kaltinamas dėl trijų 
nusikalstamų veikų epizodų, tai yra dėl trijų laikotarpių, kuriais jis buvo kaltinamas padaręs 
nusikalstamas veikas. Taigi, aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodytos aplinkybės dėl pareikšto 
kaltinimo prieštarauja nuosprendžio rezoliucinei daliai, kurioje asmuo pripažintas kaltu, o dėl kitų 
kaltinimų išteisintas. Iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad asmuo buvo 
kaltinamas iš viso dėl 6 nusikalstamų veikų. Iš nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad 
nuteistasis pripažintas kaltu tik dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo, numatyto LR BK 140 str. 1 d., 
tačiau neaišku dėl kurio sveikatos sutrikdymo, nes  teismas nepasisakė dėl kitų dviejų kaltinimų 
pagal LR BK 140 str. 1 d. Pirmos instancijos teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nenurodė 
už kokią padarytą nusikalstamą veiką asmuo pripažintinas kaltu, o dėl kokių veikų – išteisintinas. 
Kadangi byla buvo perduota tik dėl trijų nusikalstamų veikų, tai nutartyje perduoti bylą nagrinėti 
teisiamajame posėdyje ir nuosprendyje nurodyta kaltinimo apimtys yra skirtingos ir  tai  duoda  
pagrindą  išvadai, kad nagrinėdamas bylą, teismas buvo šališkas. Be to, pirmosios instancijos teisme 
buvo pažeistos nuteistojo teisės: teisiamuosiuose posėdžiuose: tiek taikinamuosiuose, tiek ir bylą 
perdavus nagrinėti teisiamajame posėdyje kaltininkui nebuvo išaiškintos teisės, numatytos LR BPK 
22 str., 261 str. 6. ,taip pat sprendžiant klausimą dėl jam skirtinos kardomosios priemonės, savo 
nuomonės neišreiškė posėdyje dalyvavusi kaltinamojo gynėja, nors gynėjos dalyvavimą 2007-03-09 
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teisiamajame posėdyje ir išsakytą nuomonę spręstinais klausimais, patvirtina ne tik teisiamojo 
posėdžio protokolas, bet ir teismo nutartis. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-60-64/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuotas 
esminis LR BKP pažeidimas: asmuo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, dėl kurios jis 
nebuvo perduotas teismui, t.y. peržengtos nagrinėjimo teisme ribos. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-262-300/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) padaryti 
esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai, teismo nuosprendis surašytas nesilaikant Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 1 dalies reikalavimų, pažeistos Z.Š. teisės 
į gynybą, nuosprendžio motyvai neišsamūs, nepašalinti prieštaravimai tarp parodymų ir padarytos 
nenuoseklios ir paviršutiniškos išvados. Be to, bylos aplinkybės liudija, kad pirmosios instancijos 
teismas, išeidamas už kaltinimo ribų, nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodė, jog bylos 
duomenimis nustatyta, kad Z. Š. panaudojo fizinį smurtą ir padarė nukentėjusiajam nežymų 
sveikatos sutrikdymą, padarydamas jam veido, kairės čiurnos sąnario sumušimą, kraujosruvas 
dešinės akies viršutiniame voke ir kairės čiurnos sąnario srityje, nors pats nukentėjusysis T. K. to 
nenurodė, ir taip pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas ir savo iniciatyva išplėtė 
kaltinimo ribas.  Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, iš taikinamojo ir teisiamojo posėdžio 
protokolų, apylinkės teismas, pažeidė Baudžiamojo kodekso normas išaiškindamas nuteistajam Z. 
Š. jo teises, taip pažeisdamas nuteistojo teisę į gynybą. Buvo pažeistos Baudžiamojo proceso 
kodekso 410 str. įtvirtintos nuostatos, numatančios priešpriešinio skundo padavimo galimybę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-249-354/2008 asmuo pripažintas kaltu dėl veikų, dėl kurių jis 
nebuvo perduotas teismui. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą perduoti 
baudžiamąją bylą, kurioje G. R. kaltinamas padaręs tris nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 
140 str. 2 d., pakeitė esmines kaltinimo aplinkybes – nurodė kitokią dviejų nusikalstamų veikų 
padarymo datą (vienoj 2006 metų nurodė 2007 metus), o 2007 m. gruodžio 20 d. padarytos 
nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 140 str. 2 d., pakeitė kaltinime nurodytas faktines 
nusikaltimo aplinkybes ir kilusias pasekmes, nurodydamas ne tai, kuo buvo kaltinamas G. R. (T. R. 
dešinio kelio sąnario raiščių patempimu, sukėlusiu nežymų R. R. sveikatos sutrikdymą), o 
nurodydamas, kad G. R. kaltinamas padaręs T. R. kraujosruvas kelio srityje ir sukėlęs jam fizinį 
skausmą.  Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, kaltinimas nebuvo keičiamas. 

 
Netinkamai surašytas kaltinamasis aktas 

 
2008 metais Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka, 

konstatavo, jog vienoje byloje buvo netinkamai surašytas kaltinamasis aktas. 2007 metais 
netinkamas kaltinamųjų aktų surašymas buvo konstatuotas penkiose bylose. 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-185-282/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) konstatuota, 
kad kaltinamasis aktas ikiteisminio tyrimo metu surašytas iš esmės nesilaikant  LR BPK 219str. 
reikalavimų. 

Pirmosios instancijos teismas asmenis nuteisė dėl nusikalstamos veikos, kurios padarymo 
aplinkybės iš esmės skiriasi nuo kaltinamajame akte išdėstytų, o nuteisdamas pagal BK 24 str. 6 d. 
ir 180 str. 1 d. kaip bendrininką-padėjėją dar vieną asmenį, visai neaprašė jo veiksmų – kuo 
pasireiškė jo padėjimas, darant nusikalstamą veiką, kas, sutinkamai su  BPK 305 str. nuostatomis, 
yra privaloma. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, pareikštas kaltinimas nebuvo 
keičiamas, kaip numatyta BPK 256 str., teismas iš esmės nagrinėjo bylą ir priėmė apkaltinamąjį 
nuosprendį dėl nusikalstamos veikos, kurios padarymo aplinkybės nebuvo nurodytos kaltinamajame 
akte. Dėl to teismas esminiai pažeidė BPK 254 str. 3 d., 255 str., 256 str. reikalavimus. 
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Teismo šališkumas 

 
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylas 

apeliacine tvarka 7 baudžiamosiose bylose konstatavo, jog bylas išnagrinėjo šališkas pirmos 
instancijos teismas. 2007 metais tokių pažeidimų buvo rasta 6 bylose. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-99-300/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuotas 
pirmos instancijos teismo šališkumas: apylinkės teismas, peržengdamas privataus kaltinimo tvarka 
paduotu skundu nustatytas nagrinėjimo teisme ribas, nuteisė asmenį už nusikalstamą veiką, kurios 
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo išdėstytų priešpriešiniame skunde, pats savo iniciatyva 
suformuluodamas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. Be to, teismas, gavęs priešpriešinį 
skundą 2006-12-11, nei nurodytos datos, nei vėlesniuose posėdžiuose nepaskelbė šio skundo 
turinio, neklausė proceso dalyvių nuomonės dėl pateikto priešpriešinio skundo, nesprendė skundo 
priimtinumo, atsižvelgiant į LR BPK 412 str. įtvirtintus privataus kaltinimo tvarka  paduodamo 
skundo turiniui keliamus reikalavimus, klausimo, tik pridėjo jį prie bylos medžiagos kaip eilinį 
dokumentą. Kaip matyti iš priešpriešinio skundo, jame nenurodytas nei nusikalstamos veikos 
padarymo laikas, nei vieta, nei aiškus sužalojimo padarymo mechanizmas, tai reiškia, kad šis 
skundas neatitinka LR BPK 412 str. 2 d. numatytų reikalavimų. Teismas, nesiaiškinęs, kada, kur ir 
kokiu būdu kaltinamajam galėjo būti padaryti jos nurodyti sužalojimai, pažeidė ir LR BPK 410 str. 
1 d. įtvirtintą nuostatą, kad kaltinamasis turi teisę paduoti skundą prieš nukentėjusįjį, ir kaltinimai 
nagrinėjami vienoje byloje, tik jeigu ši veika yra susijusi su jam pareikštu kaltinimu. Kadangi, kaip 
jau minėta, priešpriešinis skundas surašytas nesilaikant LR BPK 412 str. 2 d. numatytų reikalavimų, 
teismas neturėjo jokio pagrindo nuspręsti, kad kaltinimai yra susiję, ir juos nagrinėti vienoje byloje, 
todėl darytina išvada, kad teismas priėmė nagrinėti priešpriešinį skundą, nenustatęs, ar 
priešpriešinis skundas yra susijęs su jai pačiai pareikštu kaltinimu. Apeliacinės instancijos teismas 
konstatavo, jog aptarti pažeidimai suvaržė nusikalstamos veikos padarymu kaltinamos teisę į 
gynybą, nes ji nežinojo, nuo kokio kaltinimo jai reikia gintis. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 
teismas neįvykdė LR BPK 414 str. 3 d. numatyto reikalavimo ne vėliau kaip prieš tris dienas iki 
teisiamojo posėdžio pradžios kaltinamajam įteikti nukentėjusiojo skundo nuorašą, supainiodamas 
kaltinamojo ir nukentėjusiojo procesines teises, pirmos instancijos teismas privertė asmenį duoti 
parodymus prieš save, tuo suvaržydamas įstatymo garantuotas kaltinamojo teises į gynybą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-374-282/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuota, 
kad bylą išnagrinėjo šališkas teismas: bylą nagrinėjęs teisėjas minėtuose procesiniuose 
sprendimuose (nutartyse dėl vieno iš kaltinamųjų atvesdinimo, kardomosios priemonės 
pakeitimo, bylos išskyrimo) išreiškė savo išankstinę nuomonę apie tai, kad asmuo (vėliau 
nuteistasis) padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. l d., ir yra 
kaltas dėl to. Paminėtos aplinkybės rodo, kad skundžiamą nuosprendį priėmęs teisėjas turėjo 
išankstinę nuomonę dėl jo kaltės, todėl priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį minėto asmens 
atžvilgiu buvo šališkas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-183-135/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) asmuo 
buvo kaltinamas vagystę įvykdęs bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, o plėšimą bendrininkų 
grupėje su trimis asmenimis, tačiau baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo išskirta, o bendrininkai 
Radviliškio rajono apylinkės teismo 2008-02-29 apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažinti kaltais ir 
nuteisti. Teismas minėto nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kurioje išdėstytos įrodytomis 
pripažintos nusikalstamų veikų aplinkybės, nurodė, kad nuteistieji sunkinančiomis aplinkybėmis – 
bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, pro langą įsibrovė į patalpą, iš kur 
pagrobė svetimą turtą, kad nuteistieji bei asmeniui, kurio atžvilgiu byla išskirta (nurodoma asmens 
pavardė bei vardas) duodant nurodymus, laikydamiesi padėjėjos nurodymų ir patarimų, įsibrovę į 
patalpą, įvykdė plėšimą. Tokiu būdu teismas priimtame nuosprendyje išreiškė savo išankstinę 
nuomonę dėl asmens dalyvavimo vagystėje ir plėšime. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-252-154/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas)  buvo 
pažeistas rungimosi ir lygiateisiškumo principas. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad į 
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teisiamąjį posėdį neatvykus nukentėjusiajam bei liudytojams ir kaltinamojo gynėjui, pirmos 
instancijos  teismas lyg ir buvo pradėjęs spręsti klausimą dėl  galimumo nagrinėti bylą 
nedalyvaujant minėtiems asmenims, tačiau išsprendė klausimą tik dėl vieno kaltinamojo gynėjo 
dalyvavimo teismo posėdyje. Klausimas dėl galimumo nagrinėti bylą nedalyvaujant 
nukentėjusiajam ir liudytojams liko nespręstas. Atkreipiamas dėmesys, jog nukentėjusysis į 2008-
05-20 vykusį teisiamąjį posėdį net nebuvo kviečiamas, nes duomenų, patvirtinančių, kad šiam 
nukentėjusiajam buvo siųstas teismo šaukimas, byloje nėra. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog į 
teisiamuosius posėdžius neatvykstant liudytojai, teismas nesiėmė jokių priemonių pastarosios 
gyvenamajai vietai nustatyti ir nors teismo šaukimuose ne kartą buvo pažymėta,  kad minėta 
liudytoja šaukimuose nurodytu adresu negyvena, o tarnybiniame pranešime buvo nurodyta, kad 
liudytoja gyvena kitoje vietoje, šaukimai buvo siunčiami buvusiu adresu.  Byloje nėra duomenų, 
kad į teismo posėdį buvo kviestas liudytojas K.Š. nors 2008-01-10 teismo nutartyje dėl bylos 
perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje, buvo nutarta kviesti visus liudytojus, išvardintus sąraše 
prie kaltinamojo akto (tame tarpe liudytoją K.Š.) ir kitokios teismo nutarties dėl šio liudytojo 
iškvietimo ir apklausimo teismo posėdyje nėra. Nors teismo šaukimai liudytojams M.Š. ir K. S. dėl 
dalyvavimo 2008-05-20 teismo posėdyje buvo įteikti, tačiau teismas nesiaiškino šių liudytojų 
neatvykimo priežasčių, neįvertino jų reikšmingumo ir netyrė teismo posėdyje. Iš skundžiamo 
nuosprendžio matyti, kad nuteistųjų kaltės klausimą teismas sprendė remdamasis teisiamojo 
posėdžio metu pagarsintais į posėdį neatvykusių nukentėjusiojo K.A. ir liudytojos E.A. parodymais, 
duotais ikiteisminio tyrimo teisėjui bei teisiamojo posėdžio metu neištirtais  liudytojo M.Š. 
parodymais. Tuo teismas pažeidė LR BPK 276 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias 
nukentėjusiųjų ir liudytojų pirmiau duotų parodymų perskaitymo atvejus bei LR BPK 242 
straipsnio reikalavimus tiesiogiai ištirti bylos įrodymus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-335-116/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas taikydamas priverčiamąsias medicinos priemones nepakaltinamam asmeniui, 
padariusiam pavojingas veikas, išsprendė ir jų baudžiamosios atsakomybės bei bausmės skyrimo 
klausymus, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį nepakaltinamos L.R. atžvilgiu. Tuo buvo pažeisti 
LR BPK 403 str. 1 d. 3 p. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-68-64/2008 (Joniškio rajono apylinkės teismas) bylą 
išnagrinėjo šališkas teismas: L.B. buvo kaltinama jai inkriminuojamą veiką įvykdžius bendrininkų 
grupėje su S.M., tačiau, L.B. pasislėpus nuo teismo, baudžiamoji byla jos atžvilgiu buvo išskirta, o 
S.M. Joniškio rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 14 d. apkaltinamuoju nuosprendžiu 
pripažintas kaltu ir nuteistas už 9 nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 178 str. 2 d., 302 str. 1 d., 
22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., 178 str. 2 d., 180 str. 1 d. . Teismas minėto nuosprendžio aprašomojoje 
dalyje, kurioje išdėstytos įrodytomis pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, nurodė, jog 
„S.M. ir L.B., kurios atžvilgiu byla išskirta, 2004 m. Liepos 15 d. apie 13 val., įsibraudami į 
patalpas įvykdė svetimo turto vagystę, t.y. susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje. Tokiu būdu 
teismas šioje byloje 2005 m. birželio 14 d. priimtame nuosprendyje išreiškė savo išankstinę 
nuomonę dėl L.B. dalyvavimo vagystėje ir pasikėsinime įvykdyti vagystę V.K. atžvilgiu. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-19-116/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) apylinkės 
teismo nuosprendyje nurodoma, kad nėra surinkta pakankamai nenuginčijamų įrodymų, kad S.Š. 
padarė jai inkriminuojamą veiką. Nuosprendyje nurodoma, kad nukentėjusysis nepateikė jokių S.Š. 
kaltės įrodymų, kad ji sudavė smūgius nukentėjusiajam ir nuo jų atsirado ausies sužalojimai. Tačiau 
šios apylinkės teismo išvados nepagrįstos, nes apylinkės teismas neįvertino byloje esančių įrodymų 
visumos. Nuosprendyje neaptarti, neįvertinti liudytojų, nukentėjusiojo parodymai, specialisto 
išvada, nemotyvuota, kodėl nebuvo remtasi minėtais įrodymais. Nors nuosprendyje nurodyta, kad 
nukentėjusiojo ir kaltinamosios parodymai yra prieštaringi,  tačiau šių proceso dalyvių parodymų 
negretino su kitais byloje esančiais įrodymais, kurie patvirtina arba paneigia vienus ar kitus 
parodymus. Apylinkės teismas nuosprendyje nurodydamas, kad nepateikta įrodymų, kurie 
patvirtino S.Š. kaltę, nemotyvuotai atmetė nukentėjusiojo parodymus bei kitus įrodymus, kurie 
patvirtino J.Š. nurodytas aplinkybes, ir tokiu būdu parodė savo šališkumą. Antra, apylinkės teismas 
nurodydamas specialisto išvados prieštaravimą nukentėjusiojo parodymams, nepagrįstai sumenkino 
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nukentėjusiojo parodymų patikimumą. Be to, apylinkės teismas  nuosprendį surašė nesilaikydamas 
baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų.  Teismas aprašomojoje dalyje nurodo, kad S.Š. 
kaltinama jai inkriminuota veika, kai tuo tarpu rezoliucinėje dalyje jau teigiama, kad ji išteisinama.  
Be to, pažymėtina, kad privatus kaltintojas  prašė pripažinti kalta dėl kaltinamosios padarytų 
nusikalstamų veikų  dėl chuliganiškų paskatų, tačiau apylinkės teismas savo nuomonės dėl 
paminėtos aplinkybės  priimtame nuosprendyje nepareiškė. Pažymėtina ir tai, kad apylinkės teisme 
nebuvo išaiškintos procesinės teisės, numatytos BPK 261 str. 6 d.. 
 

Bausmės skyrimas 
 

Šiaulių apygardos teismas  9 baudžiamosiose bylose konstatavo, jog apylinkių teismai, 
skirdami kaltininkams bausmes, netinkamai vertino bylos aplinkybes, neatsižvelgė į kaltininkų 
asmenybę bei kitas bausmę individualizuojančias aplinkybes.  
 
Dėl per švelnios bausmės 
 
6 baudžiamųjų bylų buvo paskirtos aiškiai per švelnios bausmės: 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-212-332/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) neteisingai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas, paskirta per švelni bausmė: nuteistajam, kuris yra recidyvistas ir 
nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės (nusikaltimus padarė bendrininkų grupėje, viešąją 
tvarką pažeidė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos 
padarymui), atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, turinčiam galiojančių administracinių 
nuobaudų, nepagrįstai nebuvo pritaikytas LR BK 56str.1d. ir nepagrįstai paskirta ne laisvės 
atėmimo bausmė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-61-152/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) paskirta 
aiškiai per švelni bausmė: asmeniui 10 metų sistemingai darančiam nusikalstamas veikas, esant 
neišnykusiam teistumui, baustam administracine tvarka, girtaujančiam ir vartojančiam 
psichotropines medžiagas, nedirbančiam  pirmos instancijos teismas, pripažinęs kaltu pagal LR BK 
178str.1d., nepagrįstai paskyrė ne laisvės atėmimo, o arešto bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-387-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nuteistajam 
paskirta per švelni bausmė: skirdamas bausmę, apylinkės teismas motyvuotai nurodė, kad 
nuteistasis padarė du tyčinius apysunkius ir vieną nesunkų nusikaltimus, anksčiau yra vieną kartą 
teistas, naują tyčinį nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, todėl LR BK 27 straipsnio prasme yra 
laikomas recidyvistu. Nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pagrįstai pripažino tai, 
kad jis prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi. Pirmosios instancijos teismas taip pat 
atsižvelgė, kad nusikalstamas veikas V.P. padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir pastaroji 
aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, todėl minėtą aplinkybę pagrįstai pripažino jo 
atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Tačiau nepagrįstai nebuvo  atsižvelgta į 
tai, jog V.P. buvo nusikalstamų veikų iniciatorius, taip pat į tai, kad jis charakterizuojamas 
neigiamai, yra baustas administracine tvarka, nukentėjusiajam V.P. nusikalstamais veiksmais buvo 
padaryta nemaža 2841 Lt dydžio turtinė žala, kurios pastarasis visiškai neatlygino. Apylinkės 
teismas neatsižvelgė ir į tai, jog nukentėjusysis nesutiko su V.P. atsiprašymu ir pastarajam 
neatleido. Be to, iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad teismas, pažymėjęs, jog vadovaujantis LR 
BK 56 straipsniu recidyvistui paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė, nuspręsdamas neskirti 
V.P. laisvės atėmimo bausmės, šio savo sprendimo aiškiai nemotyvavo. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-355-316/2008 Mažeikių rajono apylinkės teismas skirdamas 
nuteistajam  bausmę,  netinkamai įvertino bylos aplinkybes (įstatymo ginamas vertybes, pagrobto 
dalyko vertingumą, padarytos žalos dydį ir mastą, nusikaltimo tikslus ir motyvus, nusikaltimo 
padarymo būdą, laiką ir vietą, žalingų pasekmių turinį ir sunkumą, kaltinamojo asmenybę) ir  
neteisingai ir nepagrįstai paskyrė 20 parų arešto bausmę. Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis 
buvo teisiamas devintą kartą, tyčinį nusikaltimą, už kurį buvo teisiamas, padarė neišnykus 
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teistumui. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27 str. nuteistasis yra recidyvistas. 
Pagal baudžiamąjį įstatymą recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria 
laisvės atėmimo bausmę (Lietuvos Respublikos BK 56 str.). Pirmos instancijos teismas neįvertino 
to, kad nuteistasis, būdamas teistas už analogiškų tyčinių nusikalstamų veikų padarymą, teistumui 
neišnykus, vėl padarė tyčinę veiką,  todėl, paskyrus kitokią, nei laisvės atėmimas, bausmės rūšį, 
nebus pasiekti bausmės tikslai ir nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus nubaustas tik simboliškai, 
neužkertant jam kelio daryti naujus nusikaltimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-370-210/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) 
nuteistajam neteisingai paskirta bausmė (LR BPK 328 str. 2 p.) ir netinkamai pritaikytas 
baudžiamasis įstatymas (LR BPK 328 str. 1 p.). Apylinkės teismo paskirtos bausmės dydis (trukmė) 
aiškiai neatitinka nuteistojo asmenybės ir nusikalstamos veikos pobūdžio bei pavojingumo laipsnio. 
Teismas tinkamai neįvertino bausmės skyrimui reikšmingų tiek su padarytu nusikaltimu, tiek su 
nuteistojo asmenybe susijusių aplinkybių. Asmuo keturis kartus teistas, nusikaltimą padarė praėjus 
trumpam laiko tarpui po paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, girtavo (visas nusikalstamas veikas, 
už kurias buvo nuteistas, padarė neblaivus), nedirbo, darbo biržoje nesiregistravo, baustas 
administracine tvarka, charakterizuojamas neigiamai, nebandė bent iš dalies atlyginti nusikaltimu 
padarytos žalos, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 
gailisi, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. 
Visos šios byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad R. B. yra linkęs nusikalsti, 
ankstesniais nuosprendžiais paskirtos bausmės jam pozityvaus poveikio nepadarė, jis toliau 
pažeidinėja įstatymus ir veda visuomenėje nepriimtiną ir smerktiną gyvenimo būdą – nedirba, 
piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais ir pažeidinėja visuomenėje priimtinas elgesio taisykles teisės 
ir moralės normas. Todėl pirmos instancijos paskirta bausmė - mažesnė nei sankcijoje už šią veiką 
numatytas bausmės vidurkis, yra aiškiai per švelni. Be to, pirmos instancijos teismas tokio 
sprendimo nemotyvavo.           Be to, neteisingai subendrintos bausmės: pirmos instancijos teismas, 
subendrindamas bausmes, teisingai vadovavosi LR BPK 64 str. nuostatomis, tačiau neteisingai 
paskaičiavo bausmės laiką, dėl ko paskyrė netinkamą galutinę bausmę, nes įskaičiavo ne visą atliktą 
laisvės atėmimo bausmės laiką. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-112-210/2008 (Kelmės rajono apylinkės teismas) nuteistajam 
paskirta aiškiai per švelni bausmė: pirmos instancijos teismas tinkamai neįvertino bausmės skyrimui 
reikšmingų tiek su padarytu nusikaltimu, tiek su nuteistojo asmenybe susijusių aplinkybių (asmuo 
aktyviais veiksmais bandė išvengti atsakomybės, darė poveikį liudytojams), kilusių itin neigiamų 
padarinių (autoįvykio metu žuvo žmogus, veika kvalifikuota pagal LR BK 281str.6d.), į tai, kad 
nuteistasis nebandė bent iš dalies atlyginti nusikaltimu padarytos žalos. Apeliacinės instancijos 
teismas konstatavo, kad nuteistajam paskirta 3 metų 6mėn. laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant 
atvirojoje kolonijoje, yra per švelni ir paskyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.   
 
Dėl per griežtos bausmės 
 

3 baudžiamųjų bylų buvo paskirtos aiškiai per griežtos bausmės: 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-288-116/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) pažeidžiant 

proporcingumo principą paskirtos aiškiai per griežtos bausmės: nuteistajam ir jo bendrininkui buvo 
paskirtos vienodos laisvės atėmimo bausmės už tas pačias veikas, nors pastarojo asmenybė buvo 
aiškiai pavojingesnė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-102-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) netinkamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirta bausmė: pirmosios instancijos teismas 
nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis iš nusikaltimo naudos neturėjo, nukentėjusiajam 
veiksmais nebuvo padaryta didelė žala (51Lt), iš jo pavogti stiklainiai su marinuotais agurkais ir 
uogiene pastarajam buvo grąžinti, nukentėjusysis civilinio ieškinio nereiškė ir neprašė skirti 
nuteistajam griežtą bausmę, todėl buvo paskirta per griežta bausmė. Be to, į bausmės laiką  
nepagrįstai ir neteisingai buvo du kartus įskaitytas suėmime ir sulaikyme praleistas laikas. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-192-300/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) 
nuteistajam neteisingai paskirta bausmė. Asmuo padarė neatsargų nusikaltimą, kvalifikuotą pagal 
LR BK 281 str. 1 d. ) neteistas, dirba, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių 
nenustatyta. Atsižvelgusi į tai, bei įvertinus nuteistojo realią galimybę sumokėti paskirtą baudą ir 
atlyginti nukentėjusiajai nusikaltimu padarytą žalą (jai pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o 
klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka), konstatuota, jog 
nuteistajam paskirta 40 MGL (5000 Lt) dydžio bauda akivaizdžiai prieštarauja teisingumo 
principui, yra aiškiai per griežta. Apeliacinės instancijos teismas  paskyrė 20 MGL (2500 Lt) dydžio 
baudą. 
 
Kitais bausmių, baudžiamojo poveikio bei auklėjamojo priemonių skyrimo klausimais 
 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-379-152/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas, atleisdamas S.Norkuvienę nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. 
pagrindu (kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius), nepagrįstai paskyrė baudžiamojo poveikio 
priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise, t.y. teise vairuoti kelių transporto priemones 
vienerių metų laikotarpiui, kadangi ji padarė nesunkų nusikaltimą pirmą kartą, anksčiau nebuvo 
bausta administracine tvarka, darbovietėje  charakterizuojama teigiamai, turi nuolatinį  teisėtą 
pragyvenimo šaltinį, pastovią gyvenamąją vietą, siekia aukštojo išsilavinimo – mokosi Šiaulių 
Universitete Socialinių mokslų fakultete, studijuoja ekonomiką, siekia magistro laipsnio. Visa tai 
rodo, kad S.N.  nėra sisteminga įstatymo, tame tarpe KET, pažeidėja, ir yra pagrindo manyti, kad 
baudžiamosios poveikio priemonės tikslai bus pasiekti ir paskyrus kitą, nei uždraudimas vairuoti 
transporto priemones, poveikio priemonę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-328-152/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) konstatuota, 
kad  pirmos instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus 
nuteistajam baudą. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis paskutiniu metu nedirbo, neturėjo kito 
teisėto pragyvenimo šaltinio, taigi, baudos skyrimas netikslingas nesant realios galimybės ją 
sumokėti. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-205-64/2008 Šiaulių miesto apylinkės teismas netinkamai 
pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai neuždraudė  nuteistajam naudotis specialia teise – 
vairuoti kelių transporto priemones maksimaliam terminui, nors asmuo padarė veiką, numatytą LR 
BK 281str.6d. būdamas 18 kartų baustas administracine tvarka iki nusikalstamos veikos padarymo 
bei 8 kartus po nusikalstamos veikos padarymo, iš jų 15 kartų baustas už transporto priemonės 
vairavimą būnant neblaiviam. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-56-300/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nuteistajam 
skiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, buvo nustatytas ilgesnis terminas, nei 
numato įstatymas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-349-354/2008 konstatuota, kad Radviliškio rajono apylinkės 
teismo sprendimas uždrausti nuteistajam naudotis specialia teise yra teisėtas ir logiškai pagrįstas, 
tačiau nepagrįstai nustatytas minimalus šio apribojimo terminas: apylinkės teismas, paskyręs laisvės 
atėmimo bausmę V. P. , jos vykdymą atidėjo. Tokiu būdu nuteistasis išvengė realaus bausmės 
atlikimo už jo padarytą nors ir netyčinį, tačiau negrąžinamus padarinius sukėlusį nusikaltimą – 
žmogaus žūtį. Tokiu būdu, apylinkės teismo nustatytas draudimas nuteistajam vairuoti transporto 
priemones vienerius metus yra neproporcingas V. P. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui 
ir nepadės pasiekti bausmės tikslus, numatytus Lietuvos respublikos BK 41 str. Nors nuteistasis ir 
neturi galiojančių administracinių nuobaudų ir Lietuvos respublikos ATPK 36 str. turinio prasme 
laikoma, kad tokios nuobaudos jam paskirtos nebuvo, tačiau byloje yra duomenų, kad nuteistasis 
2002 ir 2004 metais buvo baustas administracine tvarka už automobilio vairavimą esant neblaiviam 
pagal Lietuvos Respublikos ATPK 126 str. 1 d.  Minėti duomenys neigiamai apibūdina nuteistąjį ir 
leidžia daryti išvadą, kad automobilio vairavimas esant neblaiviam nebuvo jo atsitiktinis neigiamas 
poelgis. Akivaizdu, kad paskirtos administracinės nuobaudos už automobilio vairavimą esant 
neblaiviam V. P. pozityvaus poveikio nepadarė – jis vėl, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo 
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automobilį, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo 
žmogus.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-169-332/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) 
neteisingai parinktos auklėjamojo pobūdžio priemonės: nuteistajai, vienai auginančiai mažametį (10 
mėn. amžiaus) vaiką ir besimokančiai pagrindinės mokyklos 9 klasėje, apylinkės teismas, 
atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą, nepagrįstai paskyrė auklėjamojo poveikio priemones: 
elgesio apribojimą dvylikai mėnesių įpareigojant  dalyvauti valstybinių ir nevalstybinių įstaigų bei 
organizacijų rengiamose socialinio ugdymo priemonėse bei nemokamus auklėjamojo pobūdžio 
darbus paskiriant neatlygintinai išdirbti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo 50 val. 
sveikatos priežiūros, globos, ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi 
invalidais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, kadangi tai trukdys jai auginti ir 
auklėti vaiką, siekti mokslo. Šios priemonės apeliacinės instancijos teismo pakeistos įspėjimu bei 
elgesio apribojimu – uždraudimu be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios 
keisti gyvenamąją vietą.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-114-332/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) netinamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirtos bausmės trims asmenims: pirmos 
instancijos teismas nuteistajam L.F. už LR BK 187str. 3d. numatytą padarytą baudžiamąjį 
nusižengimą paskyrė bausmę – laisvės atėmimą, kuri nenumatyta LR BK 187str. 3d. sankcijoje. 
Taip pat pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pripažinęs K.P. kaltu pagal LR BK 178str. 2d. 
paskyrė bausmę - laisvės apribojimą, tačiau nenurodė draudimų ar įpareigojimų, numatytų LR BK 
48str. 5 ar 6 dalyse, nors subendrindamas pagal LR BK 178str. 2d. ir 187str. 3d. paskirtas bausmes 
paskyrė įpareigojimą bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei tęsti mokslą, 
kuris nebuvo paskirtas. Be to, apylinkės teismas R.B. už padarytą vagystę įsibraunant į patalpą, 
paskyrė laisvės atėmimo bausmę 4 mėnesiams, tačiau savo sprendimo dėl jos dydžio nemotyvavo, 
nuteistajam R.B. paskyrė bausmę švelnesnę netgi šią bausmę lyginant su kitam nuteistajam L.F. už 
tą patį nusikaltimą paskirtąja bausme, kai tuo tarpu L.F. nusikaltimo padarymo metu buvo 
nepilnametis. Tokiu būdu apylinkės teismas, nuteistajam R.B. paskyrė aiškiai per švelnią bausmę, 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-172-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmeniui, 
anksčiau neteistam, baustam administracine tvarka, gyvenamojoje vietoje, mokymosi įstaigoje ir 
darbovietėje charakterizuojamam teigiamai, dirbančiam komandiruotėse ir neturinčiam galimybės 
dirbti pagal gyvenamąją vietą, nepagrįstai buvo paskirtas laisvės apribojimas. 
 
Bausmių bendrinimas 

 
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos netinkamą bausmių 

bendrinimą konstatavo 17 baudžiamųjų bylų. 2007 metais analogiški pažeidimai buvo konstatuoti 
24 baudžiamosiose bylose.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-188-64/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
neteisingai subendrintos bausmės: LR BK 63str. 5d. 2p. numatyta, kad kai padarytos nusikalstamos 
veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar 
kategorijoms pagal BK 10 str. ar 11str., yra taikomas bausmių subendrinimas – bausmes apimant. 
M.B. pripažintas kaltu padaręs vieną baudžiamąjį nusižengimą ir du apysunkių nusikaltimų 
kategorijai priskiriamus nusikaltimus, todėl nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos skiriasi pagal 
pavojingumus ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms. Tokiu būdu, pirmosios 
instancijos teismas nuteistajam subendrindamas už nusikalstamas veikas paskirtas bausmes BK 63 
str. 4 d. pagrindu – bausmes iš dalies sudedant, neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-377-154/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas, subendrindamas skundžiamu nuosprendžiu paskirtas bausmes, taikė ne tą 
įstatymą, kurį turėjo taikyti, t.y. visas bausmes subendrino dalinio bausmių sudėjimo būdu (LR BK 
63 str.1, 4 dalis), nors bausmę, paskirtą nuteistajam pagal LR BK 180 str. 2 dalį su bausme, paskirta 
pagal LR BK 302 str. 1 dalį turėjo subendrinti bausmių apėmimo būdu, nes yra ideali nusikalstamų 
veikų sutaptis (LR BK 63 str.1d., 2 d., 5 d. 1p.).  
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-346-154/2008 (Pakruojo rajono apylinkės teismas)  
nuteistajam neteisingai paskirta subendrinta bausmė: nusikaltimą, už kurį yra nuteistas skundžiamu 
nuosprendžiu, A.P. padarė 2005 m. lapkričio 12 d., t.y. iki Pakruojo rajono apylinkės teismo 2006 
m. sausio 30 d. nuosprendžio, pakeisto Šiaulių apygardos teismo 2006 m. birželio 14 d. 
nuosprendžiu, priėmimo, todėl jam minėtais nuosprendžiais paskirtos bausmės pagrįstai 
subendrintos vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d. taisyklėmis. Teismas, subendrindamas bausmes 
teisingai pasirinko bausmių apėmimo būdą (LR BK 63 str.2d., 5d. 2p.). Tačiau subendrinęs 
bausmes pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė galutinės subendrintos  bausmės dydį – 
laisvės atėmimą 1 metams 2 mėnesiams, o ne 1 metams 10 mėnesių, nes Šiaulių apygardos teismo 
nuosprendžiu A.P. galutinė subendrinta bausmė buvo paskirta laisvės atėmimas 1 metams 10 
mėnesių, o bendrinant bausmes apėmimo būdu, griežtesnė bausmė apima švelnesnes (LR BK 63 str. 
2 d.). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-47-116/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) nuteistajam 
paskirta galutinė bausmė buvo subendrinta su Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. 
nutartimi galutine subendrinta bausme. Tačiau Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 2 d. 
nutartimi pakeitė Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. nutartį, galutinę bausmę 
nuteistajam paskiriant 6 metus. Kadangi skundžiamu nuosprendžiu bausmės buvo subendrintos su 
nepakeista Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi, kuria galutinė bausmė buvo paskirta didesnė, 
tad pakeitus nurodytą nutartį, atitinkamai paskirta galutinė bausmė turi mažėti.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-141-152/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) neteisingai 
parinktas bausmių subendrinimo pagrindas: skundžiamu nuosprendžiu nustatytą nusikalstamą veiką 
nuteistasis padarė iki apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal Lietuvos 
Respublikos BK 242str., priėmimo ir jam paskirta galutinė bausmė - laisvės atėmimas 4 metams. 
Todėl apylinkės teismas turėjo V.K. naujai paskirtą bausmę subendrinti su ankstesniu nuosprendžiu 
paskirta bausme taikydamas LR BK 63 str. , o ne LR BK 64 str. taisykles. 

 Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-53-135/2008 Telšių rajono apylinkės teismas, skirdamas 
kaltinamajam bausmę, iš esmės atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, tačiau visiškai 
nemotyvuotai priėmė sprendimą taikyti griežčiausią bausmių subendrinimo būdą - visišką bausmių 
sudėjimą, taip paskirdamas galutinę aiškiai per griežtą bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-34-354/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) netinkamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai pritaikytos bausmių subendrinimo taisyklės. LR BK 
63 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už 
kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę. Priimdamas 
skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas nesilaikė šio reikalavimo ir bendrindamas 
nuteistajam už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes, remdamasis Lietuvos Respublikos 
BK 63 str. 1 d., 4 d., nenurodė konkrečios paskirtos subendrintos bausmės. Kitam nuteistajam į 
bausmės laiką nebuvo įskaitytas sulaikyme praleistas laikas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-55-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) netinkamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirta bausmė: pirmos instancijos teismas, 
nurodęs, jog, bendrinant paskirtas bausmes taiko dalinį jų sudėjimo būdą, paskirtąsias bausmes 
sudėjo pilnai. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-173-354/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
neteisingai subendrintos bausmės: iš skundžiamame nuosprendyje išdėstytų įrodymų matyti, kad 
R.S. padarė tris apysunkius nusikaltimus pagal LR BK 178str. 2d. ir vieną baudžiamąjį nusižengimą 
pagal LR BK 187str. 3d., kurį padarė tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kai grobdamas ir 
pasikėsindamas pagrobti nukentėjusiojo S.Z. turtą sugadino nedidelės vertės svetimą, S. Z. 
priklausantį, turtą. Tokiu atveju yra akivaizdu, jog nukentėjusiojo S.Z. turto vagystė ir turto 
sugadinimas yra padaryti idealiojoje nusikalstamų veikų sutaptyje, todėl už minėtas nusikalstamas 
veikas R.S. paskirtos bausmės turėjo būti bendrinamos bausmių apėmimo būdu taikant LR BK 
63str. 5d. 1p., o ne 2p., kaip nurodė teismas, nuostatas ir subendrinta bausmė turi prilygti 
griežčiausiai iš šių paskirtų bausmių – laisvės atėmimui 10 mėnesių (BK 63 str. 2 d.). 



 

 

29 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-107-300/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
neteisingai nurodytas bausmių bendrinimo būdas. D.T. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2004 
m. gruodžio 22 d. nutartimi buvo lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos 3 mėnesiams 6 
dienoms. Tačiau realiai iš laisvės atėmimo vietos nuteistasis paleistas 2004 m. gruodžio 28 d. , tai 
yra praėjus 6 dienoms po nutarties priėmimo. Tad nuteistajam neatliktos bausmės dalis liko 3 
mėnesiai, tai yra tokia dalis, kokią pilnai pridėjo apylinkės teismas bendrindamas bausmes. 
Vadinasi, paskirtos bausmės buvo subendrintos ne dalinio, o visiško sudėjimo būdu. 
Neatsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija mano, kad tai nėra esminis pažeidimas, nes panaikinus D.T. 
inkriminuotą nusikalstamos veikos laikotarpį nuo 2004 m. gruodžio 28 d. iki 2005 m. rugpjūčio 5 
d., paskirta bausmė nebus bendrinama, nes nusikaltimo padarymo laikotarpiu D.T. jau buvo atlikęs 
ankstesniu nuosprendžiu paskirtą bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-363-135/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad nuteistasis tuoj pat po bausmės atlikimo pagal 2008-02-
28 nuosprendį vėl padarė kitą smurtinį nusikaltimą. Nusikalstama veika buvo padaryta 2007-09-02, 
t.y. iki 2008-02-28 nuosprendžio priėmimo už E.Račkausko 2006-07-20 įvykdytą nusikaltimą. 2008 
m. rugpjūčio mėn. E.Račkauskas bausmę pagal 2008-02-28 nuosprendį atliko, todėl, skiriant 
bausmę už 2007-09-02 padarytas nusikalstamas veikas, būtina taikyti LR BK 63 str. 9 dalį, įskaitant 
2008-02-28 nuosprendžiu paskirtą ir atliktą bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-122-210/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas, subendrindamas bausmes Š.A. ir M.G. pritaikė LR BK 64 str. nuostatas. Iš 
byloje esančio 2007-06-13 nuosprendžio matyti, kad M. G. ir Š.A. nuteisti 2007-06-13, tačiau jie iki 
nuosprendžio pirmoje byloje priėmimo dar buvo padarę nusikalstamas veikas (2007-04-02, 2007-
04-03) už kurias buvo nuteisti 2008-01-08. Taigi, esant šiai aplinkybei, pirmosios instancijos 
teismas negalėjo taikyti LR BK 64 str. nuostatų subendrindamas bausmes M.G. ir Š.A., o turėjo 
taikyti LR BK 63 str. nuostatas.  Be to, skiriant bausmę M.G. nepaskyrė auklėjamojo poveikio 
priemonės ir neteisingai įpareigojo M.G. būti namuose nuo 6 iki 22 val. ir tęsti mokslą. Tačiau 
nurodytu laikotarpiu jis turi mokytis, taigi remiantis šia aplinkybe M. G. turėjo būti paskirta 
auklėjamojo poveikio priemonė elgesio apribojimas (LR BK 87 str. ) ir jis turėjo būti įpareigotas 
būti namuose nuo 22 iki 6 val., tęsti mokslą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-282/2007 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas subendrindamas skundžiamu nuosprendžiu paskirtas bausmes LR BK 63str. 
pagrindu pirmiausia iš dalies jas sudėjo, o po to taikė bausmių apėmimo būdą – jau subendrinta 
bausme apimdamas pagal LR BK 187str. 3d. paskirtą bausmę. Tokiu būdu apylinkės teismas 
neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes BK 63 str. 6 d. numatyta, kad jei dalis paskirtų 
bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos, teismas pirmiausia taiko 
bausmių apėmimo, o po to sudėjimo ar dalinio sudėjimo būdus. 

Baudžiamojoje byloje 1A-299-64/2008 (Pakruojo rajono apylinkės teismas) neteisingai 
pritaikytos bausmių subendrinimo taisyklės, nepagrįstai bausmės buvo subendrintos LR BK 64 str. 
pagrindu, nes nusikalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo priimtas joks kitas nuosprendis. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-156-210/2008 (Joniškio rajono apylinkės teismas) neteisingai 
pritaikytos bausmių bendrinimo taisyklės. Vertinant nuteistojo padarytas nusikalstamas veikas ir 
materialiuoju ir formaliuoju kriterijais, jos ryškiai skiriasi pagal savo pavojingumą: visų pirma 
priskiriamos dviem skirtingom nusikalstamų veikų kategorijom: viena – nusikaltimams, kita - 
baudžiamiesiems nusižengimams (formalusis kriterijus), ir antra,- pagal materialųjį kriterijų – jos 
labai skiriasi ir pagal savo pavojingumą, veikos aplinkybes, sukeltus padarinius. Todėl pirmosios 
instancijos teismas, paskirdamas subendrintą bausmę  nepagrįstai bausmes iš dalies sudėjo, užuot 
pritaikęs paskirtų bausmių apėmimą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-219-154/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) 
netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas: bendrinant nuteistajai skundžiamu nuosprendžiu 
paskirtą bausmę su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme LR BK 64 str. pagrindu, buvo pridėta 
per didelė neatliktos bausmės dalis, kadangi nebuvo įvertinta, jog į pastaruoju nuosprendžiu 
paskirtą bausmę buvo įskaitytas laikas, praleistas suėmime. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-24-282/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismo nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo subendrinta su visais ankstesniais 
nuosprendžiais. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-142-332/2008 (Akmenės rajono apylinkės teismas) 
netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas: neteisingai parinktas bausmių subendrinimo 
pagrindas. Skundžiamu  nuosprendžiu asmuo nuteistas už nusikalstamas veikas, padarytas iki 
nuosprendžio priėmimo, dėl to pirmosios instancijos teismas, bendrindamas nauju ir ankstesniu 
nuosprendžiais  nuteistajam  paskirtas bausmes, turėjo vadovautis ne LR BK  64str., o  LR BK  
63str. 9d. taisyklėmis. 

 
Bausmių vykdymo atidėjimo klausimai 

 
Šiaulių apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas, 10 

baudžiamųjų bylų nustatė, jog  apylinkių teismai netinkamai sprendė paskirtų bausmių vykdymo 
atidėjimo klausimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-169-332/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas, skirdamas bausmes G.V. ir T.M. nepagrįstai atsižvelgė į jų vėlesnius teistumus 
bei nesprendė klausimo dėl bausmės vykdymo jų atžvilgiu atidėjimo. Kolegija mano, kad esant 
aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, LR BK 41str. 2d. numatyti bausmės tikslai bus pasiekti be 
realaus bausmės atlikimo, taikant G.V. atžvilgiu LR BK 75str. ir atidedant jam paskirtos laisvės 
atėmimo bausmės vykdymą, T.M. atžvilgiu taikant LR BK 92str. ir jam paskirtos laisvės atėmimo 
bausmės vykdymą atidedant bei nustatant nuteistiesiems teismo įpareigojimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-21-64/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nuteistąjį nepagrįstai laikė recidyvistu, kadangi vienas iš jo padarytų nusikaltimų 
buvo neatsargus. Dėl to, jam nepagrįstai buvo paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, nepagrįstai 
netaikytas bausmės vykdymo atidėjimas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-115-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) atidėdamas 
paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, pirmos instancijos teismas nesilaikė LR BK 75 str. 
reikalavimų, nes tinkamai neapsvarstė, ar yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai 
bus pasiekti be realaus jos atlikimo, savo sprendimo niekuo nepagrindė ir nemotyvavo. Nuteistasis 
padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, nusikaltimus daro nuo 14 metų amžiaus, jau yra penkis kartus 
teistas už tyčinius apysunkius nusikaltimus, visus penkis kartus bausmės vykdymas jam buvo 
atidėtas, jis nusikalto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, šiuo metu atlieka kitu nuosprendžiu 
paskirtą laisvės atėmimo bausmę, baustas administracine tvarka, taipogi ir už tai, kad būdamas 
neblaivus necenzūriniais žodžiais išplūdo policijos pareigūnus, būdamas jauno amžiaus nedirba ir 
nesimoko, nors, atidėjus paskirtos bausmės vykdymą ir paskyrus auklėjamojo poveikio priemonę, 
jam buvo nustatytas įpareigojimas tęsti mokslą ar dirbti. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-101-332/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nepagrįstai 
nuteistiesiems atidėtas bausmių vykdymas. Pirmos instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, 
kad bausmių tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, nes neįvertino, kad vienas nuteistųjų 
nusikalstamą veiką padarė vos praėjus keletui dienų po nuosprendžio priėmimo, o kito nuteistojo 
atžvilgiu jau 4 kartus buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, vieną kartą jis buvo atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės, tačiau ir toliau darė nusikalstamas veikas, nusikalstamų polinkių 
nepakeitė.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-75-116/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad asmuo nusikaltimus įvykdė būdamas 
nepilnametis, į tai, kad šiuo metu jis dirba ir yra teigiamai charakterizuojamas, padeda mamai 
prižiūrėti mažamečius vaikus, į jo vaidmenį nusikaltimo padaryme,  ir  nepagrįstai netaikė bausmės 
vykdymo atidėjimo. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-12-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) paskyręs 
bausmę, apylinkės teismas nesilaikė teisinio, įstatyme suformuluoto nuoseklumo ir dar 
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nenusprendęs atidėti paskirtos bausmės vykdymo jau paskyrė auklėjamojo poveikio priemones, taip 
įnešdamas į nuosprendį tam tikrą teisinį neaiškumą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-305-282/2008 (Raseinių rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas nesvarstė bausmės vykdymo atidėjimo klausimo nepilnamečiui nuteistajam, 
nors taikyti LR BK 92 str. kliūčių nebuvo. Nuteistajam nepagrįstai buvo netaikytas laisvės atėmimo 
bausmės atidėjimas: asmuo inkriminuotą nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnametis (16 
metų amžiaus), nusikaltimas padarytas atsitiktinai (automobilio vagystė yra daugiau atsitiktinė 
veika, o ne sąmoningas iš anksto kruopščiai ruoštas ir apgalvotas veiksmas. M. V. kartu su 
bendraamžiais ir vyresniais amžiumi bendrininkais pagrobė automobilį, kuriuo pasivažinėję naktį, 
parvarė ryte jį atgal ir paliko). Tiesa, nuteistasis BK 178 str. 2 d. dispozicijos prasme padarė baigtą 
nusikaltimą, tačiau nuteistojo elgesys po nusikaltimo padarymo atskleidžia mažiau pavojingą 
nusikalstamo sumanymo turinį, be to, nusikaltimas, labiau buvo įtakotas susidariusios momentinės 
socialinės aplinkos, į kurią dėl savo jauno amžiaus ir nepakankamos socialinės brandos pateko 
nuteistasis, bet ne ankščiau susiformavusių antivisuomeninių nuostatų. Be to, pirmosios instancijos 
teismas, skirdamas M. V. realią laisvės atėmimo bausmę neatsižvelgė arba nepakankamai įvertino 
jo teigiamus socialinius ryšius (gyvena su motina ir tėvu, kuris dirba pas ūkininką, turi jaunesniąją 
seserį, nuo 2008-05-13 ir pats pradėjo dirbti ūkininko ūkyje, darbdavio charakterizuojamas 
teigiamai. Be to, byloje yra duomenų ir apie M. V. draugės nėštumą), net nesvarstė bausmės 
vykdymo atidėjimo klausimo nepilnamečiui asmeniui, nors Baudžiamasis įstatymas nedraudžia 
atidėti nuteistajam bausmės vykdymą net kai naują nusikalstamą veiką asmuo padaro neatlikęs 
laisvės atėmimo bausmės. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-93-332/2008 (Raseinių rajono apylinkės teismas) nepagrįstai 
nebuvo atidėtas nuteistajam paskirtos bausmės vykdymas. Apylinkės teismas nustatė apelianto 
atsakomybę lengvinančią aplinkybę, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, nuteistasis visiškai 
atlygino nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą, taip pat byloje yra duomenų, patvirtinančių 
nuteistojo skunde nurodytas aplinkybes apie jo motinos ligą, iš Biržų rajono savivaldybės 
administracijos Širvėnos seniūnijos pažymos matyti, kad K.Ž. nuo 2006 m. padeda D.P. dirbti jos 
ūkyje. Visos šios aplinkybės yra pakankamas pagrindas manyti, kad K.Ž. paskirtos bausmės tikslai 
gali būti pasiekti be realaus laisvės atlikimo bausmės atlikimo. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-272-316/2008 (Pakruojo rajono apylinkės teismas) nepagrįstai 
nuteistajam buvo atidėtas bausmės vykdymas. Pirmos instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, 
kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, nes  asmuo, 
neišnykus ankstesniam teistumui už tyčinį nusikaltimą žmogaus gyvybei, policijos komisariato 
laikino sulaikymo kambaryje padarė tyčinį nusikaltimą - nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl 
chuliganiškų paskatų, buvo eilę kartų baustas už administracinių teisės pažeidimų padarymą, neturi 
legalaus pragyvenimo šaltinio, nėra registruotas darbo biržoje. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-83-282/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas)  netinkamai 
pritaikytas LR BK 75str. 2d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), kur imperatyviai 
nurodyta, kad teismas, atidėdamas bausmės vykdymą, paskiria nuteistajam vieną ar kelis 
įpareigojimus. Konkrečiu atveju, pirmosios instancijos teismas paskyrė V. S. tik vieną įpareigojimą 
– be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios 
vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Apylinkės teismas, priteisęs iš kaltininko atlyginti turtinę žalą 
nukentėjusiajam A. M., nenurodė jokių argumentų, dėl ko neskyrė V. S. dar vieno įpareigojimo, 
galinčio užtikrinti nukentėjusiojo interesus dėl žalos atlyginimo, tuo labiau, kad abu įpareigojimai 
būtų suderinami tarpusavy. 

 
Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimai 

 
Šiaulių apygardos teismas konstatavo, jog 4  baudžiamosiose bylose apylinkių teismai 

neteisingai išsprendė asmenų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimus: 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-339-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) sprendžiant 

nuteistojo kaltės klausimą, pirmosios instancijos teismas pažeidimų nepadarė, pagrįstai pripažino, 
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jog A. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., tačiau nepagrįstai 
nuteistojo atžvilgiu nepritaikė LR BK 37 str. nuostatų (atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės 
dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo). Pirmos instancijos teismas pervertino padarytos veikos 
pavojingumą, jį neteisingai susiedamas su žalos, kuri nebuvo šio nusikaltimo padarinys, atsiradimu 
ir nevertindamas visumos jo paties nustatytų veikos faktinių aplinkybių, tiesioginių veikos 
nusikalstamų padarinių. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė padarytos veikos vertinamųjų 
požymių, kurie ir sudaro esminę sąlygą šią veiką pripažinti mažareikšme, todėl nepagrįstai asmens 
neatleido nuo baudžiamosios atsakomybės. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-271-354 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) asmuo nepagrįstai 
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nes jis padarė veikas, kurios sudarė 
realią nusikaltimų sutapti. Taikant Lietuvos Respublikos BK 40 str. ir atleidžiant asmenį nuo 
baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,  viena iš būtinųjų sąlygų – asmuo turi būti pirmą kartą 
padaręs nusikalstamą veiką. AT Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija, formuodama vienodą 
bendrosios kompetencijos teismų praktiką ir atsižvelgdama į susiklosčiusią teismų praktiką, 2008 
m. gegužės 20 d. nutartyje Nr. 2K-P-85/2008 išanalizavo sąvokos pirmą kartą padarė nusikalstamą 
veiką problemą ir padarė išvadą, kad kelių pakartotinių nusikalstamų veikų padarymas pašalina 
galimybę pripažinti asmenį nusikaltusiu pirmą kartą. Plenarinė sesija išaiškino, kad asmuo laikomas 
pirmą kartą padariusiu nusikalstamą veiką, jeigu pripažįstama, kad jis, nebūdamas anksčiau 
nusikaltęs, yra padaręs tik vieną nusikalstamą veiką arba kelias nusikalstamas veikas, kurios viena 
kitos atžvilgiu nėra pakartotinės ir sudaro idealiąją sutaptį. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-213-116/2008 (Mažeikių rajono apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas neteisingai konstatavo, jog yra pagrindas manyti, jog nepilnametis toliau laikysis 
įstatymu ir nedarys naujų nusikalstamų veikų ir nepagrįstai atleido jį nuo baudžiamosios 
atsakomybės LR BK 93str.1d.3p. pagrindu. Atleisdamas nepilnametį nuo baudžiamosios 
atsakomybės, teismas turi įvertinti, ne tik  nusikaltimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, 
nepilnamečio asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, bet ir įvertinti kokią 
reikšmę nepilnamečiui turėjo įspėjamosios, prevencinės teisinės priemonės bei jų veiksmingumą. 
Nuteistasis nepilnametis ankstesniu teismo nuosprendžiu jau buvo atleistas nuo baudžiamosios 
atsakomybės už tokio pat pobūdžio nusikalstamą veiką. Be to, nusikalstamą veiką padarė 
pažeisdamas auklėjamojo poveikio priemones – elgesio apribojimo – sąlygas. Naujo tyčinio 
nusikaltimo vagystės padarymas rodo, kad asmuo nepateisino teismo jam pareikšto pasitikėjimo ir 
paskirta auklėjamojo poveikio priemonė nepadėjo sulaikyti nepilnametį nuo naujos nusikalstamos 
veikos padarymo. Jau ankstesniu nuosprendžiu  atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės jis  buvo 
įspėtas nedaryti naujų nusikalstamų veikų, tačiau praėjus trumpam laiko tarpui jis padarė naują 
vienarūšį apysunkį nusikaltimą. Tai leidžia  daryti išvadą, kad jo nusikalstami poelgiai nėra 
atsitiktiniai ir rodo, kad jis nepadarė išvadų dėl savo elgesio. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-321-135/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) nepagrįstai 
nuteistojo atžvilgiu nebuvo taikytas LR BK 38 str. ir asmuo nepagrįstai nebuvo atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės šiam susitaikius su nukentėjusiuoju. 
 
Civilinio ieškinio klausimai 

 
Apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų 

bylų skyriaus kolegija konstatavo, jog 13 baudžiamųjų bylų buvo neteisingai išspręstas civilinio 
ieškinio klausimas. 
 
Dėl turtinės žalos atlyginimo 
 

4 baudžiamosiose bylose buvo neteisingai išspręstas turtinės žalos atlyginimo klausimas: 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-171-332/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nepagrįstai 

atmestas nukentėjusiosios civilinis ieškinys  motyvuojant tuo, kad žalos atlyginimas nukentėjusiajai 
priteistas ankstesniu nuosprendžiu iš nusikaltimo bendrininkų. LR CK 6.279 str. nustatyta, kad 
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bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Ta aplinkybė, kad 
nukentėjusiosios ieškinys išspręstas kitoje (G.Ivoškaus bendrininkų) byloje, nėra pagrindas 
netaikyti G.Ivoškaus atžvilgiu LR CK 6.279 str. nuostatos. Įvykdęs savo solidarinę pareigą atlyginti 
nukentėjusiajai padarytą žalą, G.Ivoškus turės teisę atgręžtine tvarka reikalauti iš visų kitų 
bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius dalį, tenkančią jam pačiam. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-17-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) nepagrįstai 
nepriteistas civ. ieškinys: nepagrįstai policijos komisariatui nebuvo priteistos išlaidos už pagrįstai 
atliktą asmens girtumo patikrinimą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-180-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas neteisingai išsprendė prokuroro pareikštą civilinį ieškinį ginant viešąjį interesą, 
„Dėl gydymo išlaidų atlyginimo“ valstybinei ligonių kasai, patenkindamas prokuroro reikalavimą 
gydymo išlaidas priteisti iš nuteistųjų solidariai.  Baudžiamojo proceso įstatymas numato, kad 
nusikaltimu padaryta žala atlyginama taikant solidariąją kaltų asmenų atsakomybę. Tačiau tokiu 
būdu atlyginama tik tiesiogiai dėl nusikalstamų veiksmų padaryta žala. Gydymo išlaidos nėra 
tiesiogiai iš nusikaltimo kilusi žala, bet trečiųjų asmenų nuostoliai atsiradę dėl tyčinių nusikalstamų 
veiksmų. Tokiu atveju šiems nuostoliams atlyginti taikoma ne solidarioji, bet subsidiarinė (dalinė) 
atsakomybė. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-274-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas, tenkindamas regresinį ieškinį, nepagrįstai priteisė iš nuteistojo Policijos 
departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 35988,20 Lt turtinei žalai 
atlyginti, patirtai išmokant kompensacijas tarnybos metu sužalotiems pareigūnams atlyginti, nes  
Policijos departamentas tiesiogiai jokių materialinių nuostolių nepatyrė.   
  
Dėl neturtinės žalos atlyginimo 
 

8  baudžiamosiose bylose konstatuota, jog apylinkių teismai neteisingai išsprendė neturtinės  
žalos nukentėjusiesiems atlyginimo klausimus.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-190-354/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) neteisingai 
išspręstas neturtinės žalos dydžio klausimas: atsižvelgiant į tai, kad nuteistojo veikimas pasireiškė 
neatsargumo forma – jis sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiesiems dvasinių ir moralinių 
išgyvenimų, nukentėjusiajai priteista neturtinė žala dėl autoįvykio metu žuvusios jos dukters 
apeliacinės instancijos teisme buvo sumažinta nuo 100 000 iki 80 000. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-63-354/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas)  priteistas per 
mažas neturtinės žalos atlyginimas. Autoįvykio metu nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus 
sveikatos sutrikdymas: atviro dešinio šlaunikaulio, uždaro dešinio blauzdikaulio, uždaro dešinio 
žastikaulio lūžiai dėl ko nukentėjusysis buvo du kartus operuotas, pilnai negali remtis dešine koja, 
kenčia skausmą ir kitus nepatogumus, tik praėjus beveik metams po įvykio jam buvo leista 
vaikščioti be ramentų, kad ateityje dar numatomos medicininės procedūros, todėl apeliacinės 
instancijos teismas konstatavo, jog pirmos instancijos teismo nustatytas 5000 Lt neturtinės žalos 
atlyginimas yra per mažas ir padidino jį iki 9500 Lt. Be to, pirmos instancijos teismas nepagrįstai 
paliko nenagrinėtą civilinio ieškinio dalį dėl neturtinės žalos ir, nesant civilinio ieškinio draudimo 
bendrovei ir nepagrįstai nepriteisė šios žalos nukentėjusiajam iš kaltininko. Kaltininkas ir draudimo 
bendrovė, su kuria buvo sudaryta transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo sutartis, yra 
solidarūs skolininkai, todėl kaltininkas, atlyginęs žalą nukentėjusiajam, įgyja regreso teisę į 
draudiką, nes pastarasis nepagrįstai praturtėjo (CK 6.9 str. 1 d., 6.242 str.). Taigi, kaltininkas, 
atlyginęs žalą nukentėjusiajam savo lėšomis, turi teisę draudikui reikšti civilinį ieškinį dėl 
nepagrįsto praturtėjimo civilinio proceso tvarka (Baudžiamoji byla Nr. 2K-204-2005). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-154-282/2008 (Telšių rajono apylinkės teismas) atsižvelgus į 
nuteistojo kaltę bei į paties nukentėjusio neatsargų ir rizikingą elgesį bei jo neteisėtų veiksmų įtaką  
eismo įvykio ir dėl jo atsiradusių pasekmių kilimui, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir 
protingumo principais, kolegija konstatavo, kad neturtinė žala nukentėjusiesiems, t.y. žuvusiojo 
tėvams buvo priteista per didelė: pirmos instancijos teismas buvo priteisęs po 50 000 kiekvienam, o 
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apeliacinės instancijos teismas sumažino priteistos neturtinės žalos dydį iki 25 000 kiekvienam 
nukentėjusiajam. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-57-116/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) priteistas 
nepagrįstai didelis neturtinės žalos atlyginimas: per autoįvykį žuvusiojo pilnametei dukrai buvo 
priteistas 50000 Lt neturtinės žalos atlyginimas, t.y. tokio pat dydžio kaip ir žuvusiojo žmonai, nors 
duktė aštuonerius metus yra ištekėjusi ir  gyvena atskirai. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-371-354/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) neteisingai 
išspręsta civilinio ieškinio dalis dėl neturtinės žalos. Pirmosios instancijos teismas iš esmės 
neargumentavo savo sprendimo, kuriuo žymiai sumažino nukentėjusiesiems priteistinos neturtinės 
žalos sumas. Apylinkės teismo nuosprendyje nustatytos ir civiliniuose ieškiniuose išdėstytos 
aplinkybės, akivaizdžiai iliustruojančios žymiai didesnes nei minimalias neigiamas pasekmes, nėra 
proporcingos padarytai nusikalstamai veikai ir dėl jos kilusioms pasekmėms, bei neatitinka 
susiklosčiusiai teismų praktikai dėl neturtinės žalos atlyginimo (baudžiamosios bylos: 2K-
444/2006; 2K-338/2008). Taigi, apylinkės teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį 
nukentėjusiesiems nepakankamai įvertino bylai reikšmingų aplinkybių visumą.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-382-135/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmos 
instancijos teismas, priteisdamas turtinę žalą, galėjo ir turėjo spręsti klausimą ir dėl neturtinės žalos 
atlyginimo, neatsižvelgdamas į tai, kad posėdyje nedalyvavo civilinis ieškovas (LR BPK 252 str. 2 
d.). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-274-210/2008 (Šiaulių miesto apylinkės teismas) pirmosios 
instancijos teismas, svarstydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, neįvertino tos aplinkybės, kad 
dalis tokios žalos nukentėjusiesiems pareigūnams atlygino draudimo įstaiga, pervesdama 
kompensacinius pinigus Policijos departamentui, kuris juos išmokėjo nuo kaltininko nusikalstamų 
veiksmų nukentėjusiems pareigūnams, taip pat neatsižvelgė į tai, kad nusikalstami veiksmai, kuriais 
buvo sukelti neigiami padariniai, nebuvo tyčiniai, nes nusikaltimas, kurio padarymu pripažintas 
kaltu nuteistasis, yra neatsargus. Nesant ypatingų sąlygų, kurios aiškiai leistų teigti, kad 
nukentėjusiesiems ši kompensacija turi būti ypatingesnė nei kitose panašaus pobūdžio bylose, 
nepagrįstai priteistas neturtinės žalos dydis, didesnis už vidutinį analogiškose bylose.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-149-354/2008 netinkamai išspręstas civilinio ieškinio 
klausimas: sprendžiant klausimą dėl nukentėjusiojo L. T. patirtos turtinės ir neturtinės žalos 
atlyginimo, turi būti atsižvelgta ir į šioje nutartyje įvardintų nukentėjusiojo padarytų KET 
pažeidimų priežastinį ryšį su kilusiais padariniais ir jo kaltę dėl kilusių padarinių. LR CK 6.297 str. 
numatyta, kad jei nukentėjusysis ar turintis teisę reikalauti žalos atlyginimo asmuo dėl savo kaltės 
prisidėjo prie žalos atsiradimo ar padidėjimo, žalos atlyginimo dydis gali būti sumažintas arba žala 
apskritai gali būti neatlyginama. Apylinkės teismas šiuo aspektu civilinio ieškinio priteisimo 
klausimo nesvarstė. Iš bylos medžiagos matyti, kad dėl psichotraumuojančių pergyvenimų po eismo 
įvykio pablogėjo ir nuteistosios sveikata, jos gydymas buvo tęsiamas praėjus beveik metams po 
įvykio. Kaip buvo minėta, tiek nukentėjusiojo, tiek nuteistosios veiksmai yra tiesioginiame 
priežastiniame ryšyje su kilusiomis pasekmėmis, dėl to dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją 
patyrė ir nuteistoji. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nukentėjusiajam priteistos 
neturtinės žalos dydis turi būti sumažintas perpus, nemažinant iš kaltininkės priteistos sumos 
turtinei žalai atlyginti, kadangi jos nėra didelės ir neginčijamai pagrįstos. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-94-64/2008 (Radviliškio rajono apylinkės teismas) 
Neteisingai išspręstas civilinio ieškinio klausimas: LR CK 6.276str. 1d. numato, kad nepilnametis 
nuo 14 iki 18 metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais. Tais atvejais, kai nepilnametis 
nuo 14 iki 18 metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą 
žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Byloje 
nustatyta, kad nusikalstamas veikas D.M. padarė būdamas dar nepilnametis, dėl ko pagrįstai 
ikiteisminio tyrimo metu civiliniais atsakovais buvo pripažinti jo tėvai, tačiau paskelbiant 
nuosprendį, D.M. jau buvo pilnametis, todėl vadovaujantis LR CK 6.276 str. 3 d., nepilnamečio 
tėvų ar rūpintojo pareiga atlyginti žalą pasibaigė, kai žalą padaręs asmuo sulaukia pilnametystės.  
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IV. CIVILINIŲ BYLŲ PAGAL APELIACINIUS IR ATSKIRUOSIUS SKUNDUS 

NAGRINĖJIMO  2008 METAIS APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teisme 2008 metais buvo išnagrinėtos 249 civilinės bylos (2007 metais – 

220 civilinės bylos) pagal apeliacinius skundus ir 257 civilinės bylos (2007 metais –198 civilinės 
bylos) pagal atskiruosius skundus. 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės 
civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus,  131 byloje  sprendimus paliko nepakeistus, 
21 byloje sprendimus panaikino ir priėmė naujus sprendimus, 33 bylose sprendimus panaikino ir 
bylas perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismams, 43 bylose sprendimus pakeitė, 2 
bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 1 bylą nutraukė, nes šalys sudarė taikos sutartį ir 2 
apeliacinius procesus nutraukė apeliantams atsisakius nuo apeliacinių skundų.  

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 120 bylų pirmosios instancijos teismų nutartys paliktos 
nepakeistos, 38 bylose  nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 64 bylose nutartys 
panaikintos ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 5 bylose 
nutartys pakeistos. Apeliaciniai procesai nutraukti 22 bylose , 3 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų 
skundų . 

2008 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 
 

Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
( procentinė 

išraiška)  

Panaikinta 
sprendimų, 

nutarčių 
( procentinė 

išraiška) 
1.   Akmenės rajono apylinkės 10 3 

(30 %) 
1 

(10 %) 
2.   Joniškio rajono apylinkės 35 4 

(11,4 %) 
14 

(40 %) 
3.   Kelmės rajono apylinkės 25 2 

( 8 %) 
10 

(40 %) 
4.   Mažeikių rajono apylinkės 77 5 

(6.5 %) 
24 

(31 %) 
5.   Pakruojo rajono apylinkės 15 - 

(0 %) 
9 

(60 %) 
6.   Radviliškio rajono apylinkės 73 4 

(5,5 %) 
34 

(46,6 %) 
7.   Raseinių rajono apylinkės 30 3 

(10 %) 
10 

(33,3 %) 
8.   Šiaulių miesto apylinkės 176 23 

(13 %) 
51 

(29 %) 
9.   Šiaulių rajono apylinkės 26 1 

(3,8 %) 
11 

(42,3 %) 
10.   Telšių rajono apylinkės 42 2 

(4,7 %) 
13 

(31 %) 
  509 47 

( 9, 2 %) 
177 

(34,7 %) 
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CIVILINIŲ BYLŲ PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS NAGRINĖJIMO APŽVALGA 

Absoliutus pirmosios instancijos teismo nutarčių negaliojimas 
 

2008 metais nagrinėjant atskiruosius skundus Šiaulių apygardos teisme nustatyti 7 
absoliutaus apylinkių teismų nutarčių negaliojimo atvejai. 

Radviliškio rajono apylinkės teismas nutartyje nemotyvuotai nurodė, kad pareiškėjas 
nepašalino pateikto pareiškimo trūkumų ir grąžino pareiškėjui pareiškimą, laikydamas jį nepaduotu, 
visiškai neanalizavęs atsakovo pateikto prašymo motyvų. Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismo 
nutartis nėra pagrįsta jokiais faktiniais ir teisiniais argumentais, kaip to reikalauja CPK 291 str. 1 d. 
5 p. ir sprendė, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė CPK taisykles, nustatančias 
teismo procesinių dokumentų surašymo tvarką, nes skundžiama teismo nutartis yra be motyvų ir 
todėl teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 291 str. 1 d. 5 p., 329 
str. 2 d. 4 p.). Konstatavus absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą klausimas dėl pareiškimo 
priėmimo grąžintas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (byla Nr. 2S-250-267/2008). 

Radviliškio rajono apylinkės teismas  iš esmės nemotyvuotai, tik nurodęs, kad  ginčo 
nutartimi nebuvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, atmetė 
pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos 
teismas iš esmės pažeidė CPK taisykles, nustatančias teismo procesinių dokumentų surašymo 
tvarką, nes skundžiama teismo nutartis yra be motyvų, teismas nepasisakė dėl ginčo esmės, todėl 
teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 291 str. 1 d. 5 p., 329 str. 2 d. 
4 p.). Nemotyvuotas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas pažeidžia vieną 
pagrindinių šalių teisių – teisę į motyvuotą teismo sprendimą ir tuo pačiu teisę į teisingą teismą, o 
pagal CPK 329 str. 2 d. 4 p. nuostatas tai pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. 
Teisėjų kolegija pripažino, kad nagrinėjamoje byloje tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme 
iš esmės nebuvo ( byla Nr. 2S-469-40/2008). 

Lietuvos Respublikos CPK 27 str. 4 p. numato, kad apygardos teismai, kaip pirmosios 
instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl bankroto ir restruktūrizavimo. Šis rūšinis 
teismingumas reiškia, kad yra įstatymo įsakmiai nurodytas teismas, kuris turi nagrinėti bylą. Šios 
taisyklės pažeidimas yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.). Esant 
imperatyvioms rūšinio teismingumo taisyklėms, ieškovas neturi teisės rinktis, į kurį teismą kreiptis, 
- jis privalo kreiptis į tą teismą, kuriam byla yra teisminga pagal rūšinio teismingumo taisykles. 
Atsižvelgdama į rūšinio teismingumo taisyklę, teisėjų kolegija pažymėjo, kad sprendžiant ieškinio 
priėmimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmosios instancijos teismas 
neįvertino, jog ieškovė, paduodama ieškinį Radviliškio rajono apylinkės teismui dėl pirkimo – 
pardavimo sutarties, sudarytos vykdant įmonės bankroto procedūrą, pripažinimo negaliojančia, 
nesilaikė rūšinio teismingumo taisyklės (CPK 27 str. 4 p.,  ĮBĮ 15 str. 2 d.), o tai yra vienas iš 
absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 6 p.). Kolegija nurodė, kad  
civilinė byla dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia teisminga Šiaulių 
apygardos teismui ( byla Nr. 2S-500-372/2008). 

Pakruojo rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones ir priimdamas nutartį, savo išvadų nemotyvavo, apsiribojo vien tik LR CPK 
144 straipsnio 1 dalies nuostatos citavimu. Esant nemotyvuotai skundžiamai pirmosios instancijos 
teismo nutarčiai, teisėjų kolegija neturėjo galimybės įvertinti nutarties teisėtumo ir pagrįstumo ir 
konstatavo, kad sprendimo ar nutarties motyvų nebuvimas yra absoliutus sprendimo ar nutarties 
negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas), kuris sudaro pagrindą pirmosios 
instancijos teismo nutartį panaikinti (byla Nr. 2S-403-368/2008) 

  Mažeikių rajono apylinkės teismas nutartyje pasisakė dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir 
pareigų (LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad apeliacinės instancijos 
teismas negali pats įtraukti į bylą suinteresuotų asmenų, t. y. šis proceso trūkumas negali būti 
pašalintas apeliacinės instancijos teisme; be to, neįtrauktas į procesą asmuo, kurio teisės ir pareigos 
susijusios su nagrinėjamu ginču, turi teisę dalyvauti nagrinėjant bylą bei naudotis visomis byloje 
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dalyvaujančio asmens teisėmis, kuriomis jis negalėjo pasinaudoti nuo proceso teisme pradžios (byla 
Nr. 2S-240-368/2008). 

Siekiant užtikrinti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų gynimą, 
yra pagrindas pripažinti, kad likviduojamos įmonės kreditorių ginčas dėl kreditorių susirinkime 
numatomo svarstyti klausimo turi būti nagrinėjamas bankroto, o ne atskiroje byloje. Atsižvelgiant į 
tai, kad bankroto bylas nagrinėja Šiaulių apygardos teismas, teisėjų kolegija pripažino, kad 
Mažeikių rajono apylinkės teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles ir išsprendė šiam teismui 
neteismingą klausimą  (byla Nr. 2S-366-45/2008). 

Šiaulių miesto apylinkės teismo byloje ieškovai kėlė ginčą atsakovui VĮ Registrų centro 
Šiaulių filialui – viešojo administravimo subjektui ir toks ginčas laikytinas kylančiu iš 
administracinių teisinių santykių. Ieškovai siekė pakeisti įrašą registro centriniame duomenų banke, 
bet materialinio teisinio reikalavimo dėl nuosavybės dalių dydžio pakeitimo nekėlė. Teisėjų 
kolegija pripažino, kad ginčas teismingas administraciniams teismams, t.y. , teismas pažeidė rūšinio 
teismingumo taisykles ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.). 
Dėl šios priežasties apylinkės teismo nutartis panaikinta, o byla perduota nagrinėti iš naujo pagal 
teismingumą Šiaulių apygardos administraciniam teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.) (byla Nr. 2S-437-
267/2008). 

Laikinosios apsaugos priemonės 
 

Šiaulių apygardos teismas trylikoje  civilinių  bylų  konstatavo, kad apylinkių teismai 
netinkamai pasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisinio ar faktinio pagrindo. 
 Teisėjų kolegija pagal pateiktą Radviliškio rajono apylinkės teismo bylos medžiagą sprendė, 
kad kreditoriaus turtinio reikalavimo užtikrinimui pakanka skolininko nekilnojamojo turto arešto, 
nes skolininko nekilnojamojo turto vertė yra didesnė negu kreditoriaus piniginis reikalavimas, o 
skolininkas po teismo įsakymo išdavimo sumažino  savo įsiskolinimą kreditoriui. Be to, areštavus 
skolininko pinigines lėšas, nebus lėšų mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, 
taip pat atsiskaityti su kitomis įmonėmis. Tokiu atveju skolininkas nebus pajėgus atsiskaityti ir su 
kitais savo kreditoriais. Kadangi laikinosios  apsaugos priemonės -  piniginių lėšų arešto  taikymas 
reikštų, kad skolininkas netenka galimybės vykdyti bet kokios veiklos, ir tai galėtų sukelti 
neigiamas pasekmes tiek byloje dalyvaujantiems, tiek kitiems asmenims, kolegija padarė išvadą, 
kad piniginių lėšų arešto taikymas neproporcingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu 
siekiamiems tikslams (byla Nr. 2S-58-45/2008). 
 Šiaulių rajono apylinkės teismo byloje Nr. 2S-327-44/2008 ir Radviliškio rajono apylinkės 
teismo byloje  Nr. 2S-95-357/2008  teisėjų kolegija pripažino, kad apylinkių teismai nepagrįstai 
atsisakė tenkinti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes  ieškovų pareikšti 
prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo pagrįsti ir šių priemonių taikymas byloje yra 
tikslingas ir teisėtas.  

Nutarties neteisėtumą apeliantas grindė tuo, kad teismas nepranešė apie laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą, tai yra nesuteikė teisės atsakovui pareikšti nuomonės dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas neprašė 
teismo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą spręsti nepranešus atsakovui. Nagrinėjamos 
bylos duomenys ir nutarties turinys leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas, neturėdamas 
jokių įrodymų, kad pranešimas apie taikomas laikinąsias apsaugos priemones sutrukdys jas taikyti 
arba padarys jų taikymą neįmanomu, nepagrįstai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymo išnagrinėjo vienasmeniškai, nepranešęs atsakovui. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad 
taikant laikinąsias apsaugos priemones, teismui tenka svarbus vaidmuo ir jis privalo siekti, kad būtų 
išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, nevaržant kitų asmenų interesų labiau, nei reikia teisėtiems 
tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į tai, jog piniginių lėšų areštas gali sutrikdyti atsakovo komercinę 
veiklą, privalu užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą. Dėl to teisėjų kolegija sprendė, kad laikinųjų 
apsaugos priemonių taikymo klausimą tikslinga spręsti pranešus atsakovui, tokiu būdu abiem 
šalims suteikiant galimybę pareikšti savo nuomonę dėl prašomos laikinosios apsaugos priemonės 
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taikymo ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-460-45/2008, Šiaulių miesto apylinkės 
teismo byla Nr.  2S-420-372/2008). 

Atsakovas Kelmės rajono apylinkės teismo prašė panaikinti areštą atsiskaitomajai sąskaitai, 
tuo tarpu teismas, sprendė ne laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, bet priimto 
sprendimo įvykdymo tvarką (Nr. 2S-472-71/2008). 

Apylinkės teismas iš esmės nenagrinėjo ir nevertino nurodytų įstatymo pagrindų dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovo pateiktų duomenų, todėl skubotai atmetė 
ieškovo prašymą užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ( Raseinių rajono apylinkės 
teismo byla Nr. 2S-411-45/2008,  Telšių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-3319-372/2008 ).  

Joniškio rajono apylinkės teismo byloje ieškovas aiškiai išdėstė aplinkybes, kurios yra 
pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o didelė ieškinio suma gali būti pakankamu 
kriterijumi konstatuoti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui (byla Nr. 2S-276-368/2008). 

Šiaulių miesto apylinkės teismo bylose Nr. 2S-225-45/2008, Nr. 2S-260-40/2008 teisėjų 
kolegija sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tikslinga spręsti pranešus 
atsakovui, tokiu būdu abiem šalims suteikiant galimybę pareikšti savo nuomonę dėl prašomos 
laikinosios apsaugos priemonės taikymo. 
         Pagal CPK 150 straipsnio 3 dalį laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą teismas 
išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Tai  reiškia, jog  nagrinėjant  prašymą dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių panaikinimo buvo būtina vadovautis CPK 153 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir apie 
rašytinį procesą dalyvaujančius byloje asmenis informuoti pranešimais. Iš apeliaciniam 
nagrinėjimui  atsiųstos bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas minėtų įstatymų 
nuostatų nesilaikė, apie gautus prašymus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones byloje 
dalyvaujantiems asmenims nepranešė ir nesuteikė jiems teisės pareikšti prieštaravimus, prašymą 
išnagrinėjo neišsiaiškinęs bylos šalių nuomonės dėl taikyto arešto panaikinimo, dėl ko prašymas 
panaikinti laikinąsias apsaugos priemones galėjo būti išspręstas neteisingai ( Šiaulių miesto 
apylinkės teismo bylos Nr.  2S-479-45/2008, Nr. 2S-329-71/2008). 
 

Ieškinių ir prašymų priėmimas  bei grąžinimas, teismingumas 
 

Nemažai netikslumų nustatyta sprendžiant ieškinių (pareiškimų) priėmimo bei teismingumo 
klausimus. 

Įstatymas numato minimalius reikalavimus atitinkamų procesinių dokumentų formai ir 
turiniui (CPK 111 str. 2 - 4 d., 112 str., 135 str. 1 d.). Pagal CPK 115 str. 2 d., jeigu procesiniai 
dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato 
pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Jei pareiškėjas 
teismo nustatytu terminu pašalina ieškinio trūkumus, ieškinys laikomas paduotu pradinę jo 
pateikimo teismui dieną; priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi 
grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 str., 115 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas, 
apsiribodamas ieškinio trūkumų išvardinimu nutartyje ir dėl to atsisakydamas priimti pareiškėjo 
pareiškimą, pažeidė nuostatas, reglamentuojančias ieškinio trūkumų šalinimo institutą (CPK 138 
str.), todėl teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta (Šiaulių miesto apylinkės teismo 
byla Nr.  2S-462-267/2008). 

LR CPK 115 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu teismui pateikti dokumentai neatitinka jų 
formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir 
nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. 
Kelmės rajono apylinkės teismas byloje Nr. 2S-452-71/2008  nutartimi konstatavęs pareiškimo 
trūkumus, atsisakė priimti pareiškimą, neskyręs termino jo trūkumams pašalinti, todėl padarė 
procesinį teisės pažeidimą. Teisėjų kolegija nurodė, kad tik įpareigojus pareiškėją pateikti teismui 
trūkstamus dokumentus, o pareiškėjui jų nepateikus, galima atsisakyti priimti pareiškimą.  

Teismas be pagrindo atsisakė priimti ieškinį dėl kartu su ieškiniu nepateiktų įrodymų, kurių, 
kaip nurodė pats ieškovas, jis negali gauti. Kolegija pažymėjo, kad kilusias abejones dėl 
išreikalautinų dokumentų teismas turi galimybę išsiaiškinti bendradarbiaudamas su šalimis 
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pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui stadijoje (CPK 225-227 str.). Be to, tam tikrų įrodymų 
buvimas ar nebuvimas gali tapti reikšmingas iš esmės sprendžiant ieškovo teisės į reikalavimo 
patenkinimą klausimą, išsamiai ištyrus bylos aplinkybes laikantis rungimosi, žodiškumo teismo 
procese principų ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr.  2S-294-372/2008). 

Pakruojo rajono apylinkės teismas, spręsdamas pareiškimo dėl daikto pripažinimo 
bešeimininkiu priėmimo klausimą,  netinkamai aiškino bei taikė LR CK 4.58 str. 1d. ir 2 d. 
nuostatas, bei pareiškimo priėmimo metu aiškinosi aplinkybes, kurios gali būti išaiškintos bei 
nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės, todėl padarė nepagrįstas išvadas dėl išankstinės 
neteisminės tvarkos nesilaikymo ( byla Nr.  2S-66-194/2008). 

Pakruojo rajono apylinkės teismas ieškinį dėl skolos už produkciją ir palūkanų priteisimo 
atsisakė priimti ir jį grąžino ieškinį padavusiam asmeniui motyvuodamas tuo, kad ieškovas 
nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. 
Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, jog kreipėsi į atsakovą su raštišku prašymu 
išduoti banko akceptuotą ar laiduotą vekselį arba  atsiskaitymą  užtikrinti  laidavimu, garantija ar 
įkeitimu kaip yra nurodoma LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 5 straipsnio 7 
dalyje.  Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas nustato žemės ūkio produkcijos  pirkimo 
- pardavimo  sutarties  tipines sąlygas ir atsiskaitymo už šią produkciją sąlygas ir tvarką, šiame 
įstatyme nėra nustatyta privaloma išankstinė neteisminė bylos dėl skolos ir palūkanų priteisimo 
sprendimo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismo išvadas dėl atsisakymo priimti  ieškinį teisėjų 
kolegija pripažino nepagrįstomis ( byla Nr. 2S-408-45/2008). 

Nustačius, kad Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatyti 
sprendimai yra alternatyvaus pobūdžio, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai 
išaiškino įstatymo nuostatas nutartyje konstatuodamas, kad ieškovas, priėmęs Statybos įstatymo 28 
straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą sprendimą, tačiau prieš tai nepareikalavęs atsakovo 
pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį, pažeidė įstatyme numatytą imperatyvią normą ir nesilaikė 
išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-
427-194/2008). 

 LR CK, LR CPK, LR Prokuratūros įstatymas išplėtė prokuroro viešojo intereso gynimo 
funkcijas civilinių teisinių santykių srityje. Pagal LR CPK 5 str. 3 d., 49 str. 1 d. įstatymų 
numatytais atvejais prokuroras gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Šios normos yra 
bendrosios, kartu ir blanketinės, nukreipiančios į kitus įstatymus. Vienas iš jų yra LR Prokuratūros 
įstatymas, kurio 19 str. 2 d. 1 p. numato prokuroro teisę ginat viešąjį interesą kreiptis į teismą su 
ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras turi pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų 
reikalavimai, todėl teismas pareiškimą atsisakė priimti nepagrįstai (Pakruojo rajono apylinkės 
teismo  byla Nr. 2S-511-368/2008). 

Teisėjų kolegija pripažino, kad ieškinys dėl nuomos sutarčių nutraukimo ir nuomos 
mokesčio priteisimo turi savarankiško, netapataus pareikštam dėl santuokos nutraukimo ir 
santuokoje įgyto turto padalijimo, ieškinio požymių. Tačiau ieškinio dėl nuomos sutarčių 
nutraukimo ir nuomos mokesčio priteisimo reikalavimai iš esmės nėra nuoseklūs ir tiksliai 
apibrėžti, todėl, sprendžiant šio ieškinio priėmimo klausimą, reikalavimai turėtų būti tikslinami ( 
Raseinių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-417-357/2008). 

Pirmosios instancijos teismas ieškinio trūkumu įvardijo tą aplinkybę, kad pareikšti yra keli 
reikalavimai, kurių vienas yra nagrinėjamas ypatingąja, o kitas – ginčo teisena. Su tokia pirmosios 
instancijos teismo išvada sutikti negalima. Ieškovė sujungė į vieną ieškinį kelis tarpusavyje 
susijusius reikalavimus, pasinaudodama CPK 136 str. 1 d. 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 (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-02-27 nutartis 
Nr. 3K-3-152/2006).Atkreiptas dėmesys, kad priėmęs ieškinį, kuriame yra sujungti keli 
reikalavimai, teismas turi teisę išskirti vieną ar kelis iš jų į atskirą bylą, jeigu pripažins, kad 
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tikslingiau nagrinėti juos skyrium (CPK 136 str. 2 d.) ( Šiaulių rajono apylinkės teismo byla Nr.  
2S- 378-267/2008 ). 

Pareiškėjos prašomas nustatyti faktas turėtų juridinę reikšmę, nes šio fakto pagrindu 
pareiškėjui atsirastų asmeninės ir turtinės teisės, todėl teismas nepagrįstai taikė CPK 137 straipsnio 
2 dalies 1 punkte numatytą atsisakymo priimti pareiškimą pagrindą ( Telšių rajono apylinkės teismo 
byla Nr. 2S-409-40). 

Kreipdamasi į teismą ieškovė pateikė Gyventojų registro tarnybos pažymą, kad atsakovas 
savo gyvenamosios vietos nėra deklaravęs. Kolegijos nuomone, ieškinyje ieškovė atsakovo 
gyvenamąją vietą nurodė laikydamasi CK 2.17 straipsnyje nustatytų taisyklių: pagal jos pačios 
turimus duomenis apie atsakovo paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad  
ieškovė patikslinti duomenų apie atsakovo gyvenamąją vietą negali, pripažintina, kad atsakovo 
gyvenamoji vieta nėra žinoma. Ieškinys tokiam atsakovui gali būti pareiškiamas pagal jo turto 
buvimo vietą arba pagal paskutinę žinomą jo gyvenamąją vietą (LR CPK 30 straipsnio 1 dalis). 
Tokiu atveju procesiniai dokumentai atsakovui gali būti įteikiami LR CPK 117 straipsnio 2 dalyje, 
123, 129 ir 130 straipsniuose nurodytais procesinių dokumentų įteikimo būdais. Teisėjų kolegijos 
nuomone, ieškovė pareigą nurodyti atsakovo gyvenamąją vietą įvykdė, todėl pirmosios instancijos 
teismas neturėjo pagrindo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir  ieškinį laikyti 
nepaduotu ( Šiaulių rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-360-45/2008). 

Išnagrinėtoje byloje ir naujai pateiktame ieškinyje visi trys ieškinio elementai – šalys, 
ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas, nėra tapatūs, pirmosios instancijos teismas neturėjo 
įstatyminio pagrindo vadovaudamasis LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu atsisakyti priimti 
ieškinį dalyje dėl atsakovo įpareigojimo atstatyti sunaikintą šildymo sistemą ir šildymo sezono metu 
šildyti bendro naudojimo patalpą ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla  Nr.  2S-362-45/2008). 

Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį remdamasis CPK 137 straipsnio 2 
dalies 4 punktu, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties 
dalyko ir tuo pačių pagrindu, t.y. dėl ieškinių tapatumo. Ieškiniai gali būti pripažįstami tapačiais tik 
kai visiškai tapatūs visi trys ieškinio elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio 
pagrindas. Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo išnagrinėtoje byloje 
sutampa su naujai pareiškiamo ieškinio šalimis, tačiau ieškovė reiškia naujus reikalavimus, kurie 
ankstesnėje byloje nagrinėti nebuvo, todėl naujai pareikšti ir teismo nagrinėti reikalavimai nėra 
tapatūs. Be to, naujai pateiktame ieškinio  pareiškime ieškovė neginčija ankstesnio teismo 
sprendimo, tačiau iš esmės atkartodama savo argumentus kelia ir  naujus reikalavimus. Teisėjų 
kolegija sprendė, kad išnagrinėtoje byloje ir naujai pateiktame ieškinyje reikalavimai (ieškinio 
dalykas) nesutapo, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo įstatyminio pagrindo atsisakyti 
priimti ieškinį, vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 4 p.( Radviliškio rajono apylinkės teismo 
byla Nr. 2S-270-45/2008). 

Teisėjų kolegija padarė prielaidą, kad naujai pareikšto ieškinio reikalavimai ir jų pagrindas 
nėra tapatūs tiems reikalavimams, kurie buvo išspręsti Šiaulių apygardos teismo sprendimu. Tačiau 
patikrinant šių prielaidų teisingumą iš esmės, gali būti tikslinga susipažinti ne vien tik su Šiaulių 
apygardos teismo sprendimu, bet ir su kita bylos medžiaga. Teisėjų kolegija pripažino, kad 
pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turėtų išsamiau išanalizuoti 
klausimą dėl pareikšto ieškinio pagrindo ir reikalavimų savarankiškumo, lyginant juos su tais, kurie 
buvo nagrinėjami ir išspręsti Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje, o iškilus neaiškumams, 
teismas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų (  Joniškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 
2S-290-357/2008). 

LR CPK 443 straipsnio 8 dalis numato, kad  teismas, nagrinėjantis bylas ypatingąja teisena, 
privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, o LR CPK 
45 straipsnio 4 dalis – kad teismas gali netinkamą proceso šalį pakeisti tinkama. Vadovaujantis 
minėta teisės norma, teismas savo iniciatyva gali į bylą įtraukti valstybinę vaiko teisių apsaugos 
tarnybą, o netinkamą proceso šalį – iš teismo proceso eliminuoti, todėl teisėjų kolegija pripažino, 
kad Joniškio rajono apylinkės teismo  nutartis pareiškimą  laikyti nepaduotu nepagrįsta ( Joniškio 
rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-542-44/2008). 
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Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog skolininko gyvenamoji vieta yra Joniškio 
rajone, jis kaip ūkininkas dirba Joniškio rajone, areštuotas nekilnojamas turtas yra Joniškio rajone. 
Šios aplinkybės patvirtina, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje susiję su Joniškio rajono 
teritorija. Vykdomoji byla užvesta Joniškio rajono apylinkės teismo veiklos teritorijoje, todėl 
antstolio  procesinės veiklos  teisėtumo kontrolę  atlieka  apylinkės teismas, kurio veiklos 
teritorijoje yra pirminė vykdymo  vieta (CPK 590 straipsnio 1,2 dalys). Atskirasis skundas kaip tik 
ir grindžiamas šia aplinkybe, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir skundo 
priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti Joniškio rajono apylinkės teismui iš naujo ( Joniškio 
rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-32-71/2008). 

Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, nurodė, kad ieškinys 
nenagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, o teismingas administraciniam teismui. Teisėjų 
kolegija konstatavo, kad teismas klaidingai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas (Joniškio 
rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-467-372/2008). 

Bylose su tarptautiniu (užsienio) elementu teismas privalo patikrinti, ar byla teisminga 
Lietuvos Respublikos teismui ( CPK 782 str.). Nacionalinio teismingumo taisyklės taikomos, jeigu 
tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja 
kitaip (CPK 780 str.). CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata dėl ginčo teisena 
nagrinėtinos bylos pagal ieškovo ieškinį teismingumo priklausomai nuo prievolės įvykdymo vietos. 
Pirmosios instancijos teismas bylos teismingumo klausimą galėjo išspręsti tik išaiškinęs, su kuria 
valstybe yra labiausiai susijusi sutartinė prievolė (  Mažeikių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-
124-45/2008). 

 
Procesinių dokumentų įteikimas 

 
Ieškovė nurodė atsakovo gyvenamąją vietovę Anglijoje, tačiau nurodytu adresu įteikti 

procesinius dokumentus atsakovui nepavyko. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento dėl 
teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 
(EB) Nr. 1348/2000  12 straipsnis numato, kad esant išimtinėms aplinkybėms, kiekviena valstybė 
narė turi teisę  pasinaudoti  konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, siekdama perduoti teisminius 
dokumentus. Teisėjų kolegija mano, kad siekiant  apginti prioritetinius vaiko, o taip pat ir jo 
motinos interesus, ir atsižvelgiant į tai, kad teismas šeimos bylose privalo būti aktyvus, pirmosios 
instancijos teismui reikia kreiptis į LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą, 
Konsulinės teisės skyrių (J.Tumo – Vaižganto g. Nr. 2, LT -01511, Vilnius), prašant tarpininkauti 
įteikiant atsakovui  teismo procesinius dokumentus konsuliniais ir diplomatiniais kanalais. 
Pirmosios instancijos teismas išnaudojo ne visas galimybes, nustatant atsakovo asmens duomenis, 
gyvenamąją ir darbo vietą bei įteikiant teismo procesinius dokumentus. Išdėstytų motyvų pagrindu 
pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina nepagrįsta ir naikintina, o klausimas perduotinas 
nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-
486-44/2008). 

Bylos sustabdymas 
 

Pirmosios instancijos teismas nutartyje, kuria sustabdyta byla, nenustatė, kokie faktai bus 
nustatinėjami byloje, kurioje atliekamas ikiteisminis tyrimas. Faktas, jog yra atliekamas ikiteisminis 
tyrimas, dar neįrodo, jog bus nagrinėjami ir tiriami faktai, turintys prejudicinę, įrodomąją ar 
privalomąją galią civilinėje byloje.  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 pagrindo stabdyti civilinę bylą 
CPK 163 straipsnio 1 dalies  3 punkto pagrindu nėra (Kelmės rajono apylinkės teismo bylos Nr. 2S-
48-45/2009, Nr. 2S-347-45/2008, Pakruojo rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-332-45/2008,  
Mažeikių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-258-372/2008, Šiaulių rajono apylinkės teismo byla 
Nr. 2S-529-45/2008).  
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Baudžiamojoje byloje ir civilinėje byloje asmens veiksmų neteisėtumas, kaltė vertinami 
pagal skirtingus kriterijus. Teisėjų kolegija pripažino, kad nagrinėjamu atveju nebuvo galima teigti, 
kad baudžiamosios bylos išsprendimas yra ta sąlyga, be kurios civilinės bylos nagrinėjimas 
neįmanomas, dėl to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai  sustabdė bylos nagrinėjimą iki bus 
išnagrinėta baudžiamoji byla ( Joniškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-545-45/2008). 

Pirmosios instancijos teismas rašytinio proceso tvarka priėmė nutartį, kuria civilinę bylą 
sustabdė ir perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos teismui, nepranešdamas byloje dalyvaujantiems 
asmenims apie vyksiantį teismo posėdį, todėl tai laikytina procesinės teisės normų pažeidimu ir yra 
pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį bei bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos 
teismui ( Mažeikių rajono apylinkės teismo byla Nr.2S-301-368/2008). 

CPK 163 straipsnio 5 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai nagrinėjant 
bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto byla. Šis 
bylos sustabdymo pagrindas yra specialioji norma CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyto bylos 
sustabdymo pagrindo atžvilgiu. Abiem atvejais bylos negalima nagrinėti iš esmės dėl to, kad yra 
nagrinėjama kita byla. Tačiau pagal aptariamą punktą bylą būtina sustabdyti tik tada, kai 
nagrinėjamoje byloje, atsakovu patrauktam asmeniui yra iškelta bankroto byla. Sustabdžius bylą dėl 
to, kad atsakovui iškelta bankroto byla, ji perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (CPK 
34 str. 2 d. 5 p.). Kadangi nutartis iškelti bendrovei bankroto byla yra apskųsta apeliacine tvarka ir 
nėra įsiteisėjusi, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo nagrinėjamą bylą perduoti nagrinėti 
Šiaulių apygardos teismui (  Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2S-448-40/2008). 

Pareiškimo palikimas nenagrinėto 
 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas  - palikti pareiškimą nenagrinėtą – 
formaliai atitiko įstatymo reikalavimus, nes į posėdį neatvyko pareiškėjas ir jo atstovas advokatas ir 
teismas nebuvo tinkamai informuotas apie pareiškėjo bei jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį 
priežastis. Tačiau apeliacinėje instancijoje paaiškėjus, jog neatvykimo priežastys buvo svarbios, 
skundžiamas pirmosios instancijos procesinis sprendimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir 
pagrįstas. Todėl siekiant užtikrinti šalių teisę į tinkamą procesą, įgyvendinant teisingumo bei 
proceso šalių interesų pusiausvyros principus, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta ( 
Šiaulių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-398-267/2008). 

Šiaulių miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu bei 
panaikino laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas tuo, kad prie ieškinio nėra pateikta 
advokato atstovavimo sutartis. Nustatęs, jog prie ieškinio nėra pateikta atstovavimo sutartis, 
įvardinanti atstovo įgaliojimus, pirmosios instancijos teismas privalėjo pasinaudoti procesinių 
dokumentų trūkumų šalinimo institutu (CPK 115 str.), o ne palikti ieškinį nenagrinėtą (  byla Nr.  
2S-435-372/2008). 

Nesant duomenų, kad šalys atliko DNR ekspertizę ir neturint DNR ekspertizės akto, 
pirmosios instancijos teismas, į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvykus šalims, 
ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgus į CPK 376 str. 
nuostatas ir nesant duomenų dėl DNR ekspertizės atlikimo, parengiamasis teismo posėdis turėjo 
būti atidėtas, o ne ieškinys paliktas nenagrinėtu (Radviliškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S 
492-267/2008). 

Palikdamas ieškinį nenagrinėtu CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 11 punkto pagrindu, 
pirmosios instancijos teismas nesuteikė galimybės įteikti procesinių dokumentų viešo paskelbimo 
būdu ir proceso šaliai, nežinančiai atsakovo gyvenamosios vietos, užkirto kelią pasinaudoti teise į 
teisminę gynybą (  Telšių rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-116-45/2008). 

Teismas paliko ieškinį nenagrinėtu  CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, 
motyvuodamas tuo, kad atsakovas renka reikšmingą informaciją draudiminio įvykio fakto 
nustatymui, byloje nėra duomenų apie draudimo kompanijos atsisakymą  išmokėti ieškovui draudimo 
išmoką, todėl ieškovo teisės nėra pažeistos ir jos neturėtų būti ginamos teisme. Atsižvelgiant į 
ieškinio pobūdį ir faktines bylos aplinkybes, tokia pirmosios instancijos teismo išvada yra formali ir 
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nepagrįsta, o  pirmosios instancijos teismas neturėjo įstatyme numatytos galimybės palikti ieškinį 
nenagrinėtą ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2S-22-45/2008). 

Pirmosios instancijos teismas neturėjo įstatyme numatytos galimybės palikti ieškinį 
nenagrinėtą, nes į posėdį neatvyko ieškovas bei jo atstovė advokatė ir  teismas neturėjo duomenų, ar 
ieškovo atstovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, taip pat teismui nebuvo 
žinomos ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla  Nr. 
2S-246-40/2008). 

Bylos nutraukimas 
 

Nustačius, kad esant ginčo teisiniam santykiui teisių perėmimas mirus vienai iš šalių yra 
leidžiamas, visada yra mirusios šalies teisių perėmėjas, nes jeigu palikėjas neturi įpėdinių arba 
įpėdiniai nepriėmė palikimo, palikimas pereina valstybei ( CK 5.6, 5.62 str.). Paminėti faktai teisėjų 
kolegijai leido pripažinti, kad nagrinėjamą bylą (dėl prievolės įvykdymo patvirtinimo ir pirkimo – 
pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia) 293 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ( jeigu 
mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, 
neleidžiamas teisių perėmimas) teismas nutraukė nepagrįstai, nes mirusio atsakovo materialinės ir 
procesinės teisės šioje byloje pereina valstybei ( Raseinių rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-201-
45/2008). 

Parengiamojo teismo posėdžio tikslas yra parengti bylą teisminiam nagrinėjimui, t.y. 
išsiaiškinti ir galutinai suformuluoti šalių nuomonę ginčijamais klausimais. Parengiamasis teismo 
posėdis gali būti baigiamas keliais būdais: pirma, priimant nutartį skirti bylą nagrinėti teismo 
posėdyje (LR CPK 232 str.), antra, pagal LR CPK 231 str. 5 d. reikalavimus priimant nutartį 
pratęsti teismo posėdį pradedant žodinį bylos nagrinėjimą ir, trečia, baigti bylos nagrinėjimą 
patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas parengiamajame 
teismo posėdyje, neatlikęs įrodymų tyrimo, pasisakė iš esmės dėl ginčo ir priėmė nutartį, kuria 
civilinę bylą nutraukė, todėl tai laikytina procesinės teisės normų pažeidimu ir yra pagrindas 
panaikinti skundžiamą nutartį bei bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui ( 
Joniškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-203-368/2008). 

 
Pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nagrinėjimas 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo 
pareiškimo, įvertino tik aplinkybes, rodančias atsakovo procesinių dokumentų nepateikimo 
priežastis ir jų svarbumą, bet visiškai nevertino atsakovo pareiškime nurodytų aplinkybių, galinčių 
turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui ir įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes ( 
Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-44-367/2008). 

Teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti 
įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui bei pagrįstumui ir kad bylą 
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamai pasinaudota procesinių dokumentų 
įteikimo pačiai atsakovei galimybėmis. Šios aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti sprendimą už 
akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą (LR CPK 288 str. 4 d.). (Radviliškio rajono apylinkės teismo 
byla Nr.  2S-224-357/2008). 
 

Bylinėjimosi išlaidos 
 

Antrinė teisinė pagalba apima dokumentų rengimą, gynybą ir atstovavimą bylose ir 
bylinėjimosi išlaidų apmokėjimą. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, yra priskiriamos 
ir išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu ( LR CPK 88 str. 1 d. 7  p.). 
Pagal CPK 96 straipsnio 4 dalį, jeigu abi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, 
bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų. Radviliškio rajono apylinkės 
teismo civilinėje byloje pareiškėją atstovavusio advokato atstovavimo išlaidas apmokėjo 
valstybė, o ne pats pareiškėjas. Išlaidų advokatui atlyginimo atžvilgiu tai yra išlaidų 
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atlyginimas valstybei, kadangi ji apmokėjo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. 
Atsižvelgiant į tai, kad  suinteresuotas asmuo nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo yra atleistas, 
teismui nebuvo teisinio pagrindo iš suinteresuoto asmens priteisti valstybei valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, nors jos interesas bylos baigtimi ir buvo priešingas 
pareiškėjo  interesui ( byla Nr. 2S-355-45/2008). 

Atskirųjų ir  apeliacinių skundų priėmimas 
 

Remiantis LR CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkto norma, pirmosios instancijos teismas 
priima atskirąjį skundą tik tuo atveju, jeigu jis sutinka su atskiruoju skundu, o tai reiškia, kad 
teismas  atskirąjį skundą laiko pagrįstu ir jį tenkina, pats pasinaikindamas savo priimtą nutartį. 
Nesutikdamas su atskiruoju skundu, t.y. netenkindamas jo, pirmosios instancijos teismas bylą su 
atskiruoju skundu išsiunčia apeliacinės instancijos teismui.  Radviliškio rajono apylinkės teismas 
civilinėje byloje Nr. 2S-82-44/2008  pripažino atskirąjį skundą pagrįstu, nes jį priėmė, tačiau savo 
nutarties nepasinaikino ir atsakovo atskirąjį skundą  atmetė. Atskirąjį skundą tenkinti ar jį atmesti 
yra apeliacinio teismo prerogatyva, pirmosios instancijos teismas gali tik tenkinti ar atmesti ieškinį 
ar prašymą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas atsakovo atskirąjį skundą, turėjo jį tenkinti 
ir panaikinti savo priimtą nutartį. Šiaulių miesto apylinkės teismas byloje Nr. 2S-28-40/2008 
atsakovo atskirąjį skundą priėmė, su atskiruoju skundu sutiko, tačiau skundžiamos nutarties 
nepanaikino ir atsakovo atskirąjį skundą nutartimi tenkino iš dalies. 

Gavęs atskirąjį skundą dėl CPK 293 straipsnyje nurodytu pagrindu priimtos nutarties, 
pirmosios instancijos teismas jį priėmė, tačiau skundo su byla apeliacinės instancijos teismui 
neišsiuntė, o  savarankiškai panaikino savo  priimtą nutartį. Teisėjų kolegija konstatavo, kad 
pirmosios instancijos teismas nesilaikė LR CPK 334 straipsnyje nustatyto draudimo pirmosios 
instancijos teismui savarankiškai panaikinti CPK 293 straipsnyje nurodytas nutartis ( Radviliškio 
rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S- 227-45/2008). 

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo padaryto pažeidimo, paduodant apeliacinį 
skundą, pobūdį, sprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesuteikė atsakovui teisės 
dėl priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo būti išklausytam apeliacinės instancijos teisme. 
Formalus, tinkamai neapsvarstytas ir pakankamai nemotyvuotas atsakovo apeliacinio skundo 
priėmimo klausimo išsprendimas vertintinas kaip vengimas ginti pažeistą teisę bei visiškai 
nesiderina su Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1995 m. vasario 7 d. priimtoje Rekomendacijoje 
Nr.(95)5 ,,Dėl apeliavimo sistemų ir procedūrų civilinėse ir komercinėse bylose įvedimo ir 
funkcionavimo tobulinimo” įtvirtintomis nuostatomis dėl apeliacinių procedūrų prieinamumo 
civilinėse ir komercinėse bylose bei efektyvių apeliacinių procedūrų, atitinkančių visų bylos šalių ir 
teisingumo vykdymo interesus, užtikrinimo ( Pakruojo rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-31-
267/2008, Raseinių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-117-267/2008, Šiaulių miesto apylinkės 
teismo byla Nr. 2S-97-45/2008). 

Teismas apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui, kuriam nebuvo tinkamai 
pranešta apie teismo nustatytą terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, ir toks asmuo šia 
aplinkybe grindžia savo atskirąjį skundą ( Telšių rajono apylinkės teismo byla  Nr.2S-279-
372/2008). 

Kelmės rajono apylinkės teismas, gavęs suinteresuoto asmens prašymą dėl termino 
atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, privalėjo ne atmesti suinteresuoto asmens prašymą, o 
nustatyti terminą šio prašymo trūkumams pašalinti, t.y., kartu su prašymu dėl termino atnaujinimo 
pateikti atskirąjį skundą ( byla  Nr. 2S-234-267/2008). 

 
Prašymas atnaujinti procesą 

 
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, 

nepatikrino, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus reikalavimus, svarstė prašymo 
pagrįstumą, netinkamai taikė CPK 137 straipsnio antrosios dalies 1 punktą ir nepagrįstai atsisakė 
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priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nenagrinėtiną teisme (Šiaulių rajono apylinkės teismo 
byla Nr. 2S-455-45/2008, Radviliškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2S-266-45/2008). 

Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas proceso atnaujinimo klausimą, netinkamai 
aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimą, neteisingai vertino 
pareiškėjos nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą ir jį pagrindžiančias faktines bylos aplinkybes ( 
Mažeikių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-335-267/2008). 

Prašymą atnaujinti procesą nagrinėjęs teismas netinkamai taikė palikimo perėjimą valstybei 
reglamentuojančias teisės normas, neatsižvelgė į tai, kad paveldėjimo santykiuose valstybę 
atstovauja ne vien mokesčių inspekcija, ir neįvertino, kad bylą nagrinėjęs teismas netinkamai 
nustatė palūkanų normą.Tai reiškia, kad apylinkės teismas neteisingai vertino pareiškėjos nurodytą 
proceso atnaujinimo pagrindą  ( CPK 366 straipsnio 1 dalies 9  punktas)  ir jį pagrindžiančias 
faktines bylos aplinkybes ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2S-497-45/2008). 

Vykdymo procesas 
 

CPK 579 str. 1 d. numato, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra 
neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo 
vykdymo tvarką. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas, 
išaiškindamas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo vykdymo 
tvarką, iš esmės pažeidė sprendimo vykdymo išaiškinimą reglamentuojančias procesinės teisės 
normas ( byla Nr. 2S-342-40/2008). 

Atsisakydamas tvirtinti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, pirmosios 
instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas; turto pardavimas 
skolininko nurodytam pirkėjui yra galimas ir nepaskelbus varžytynių. Pagal LR CPK 704 straipsnio 
2 dalies nuostatas turtas gali būti parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui, neatsižvelgiant, ar šios 
sumos užtenka visiškai padengti įsiskolinimams, jei pardavimo kaina ne mažesnė kaip turto arešto 
akte nurodyta realizuojamo turto vertė.  (Joniškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2S-57-
267/2008). 
 
 

CIVILINIŲ BYLŲ PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS NAGRINĖJIMO APŽVALGA 

Absoliutus pirmosios instancijos teismo sprendimų negaliojimas 
 
2008 metais  16 apylinkių teismų sprendimų buvo panaikinti nustačius absoliučius jų 

negaliojimo pagrindus. 
Pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą, nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje 

asmenų teisių ir pareigų, o tai yra pripažįstama  absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (LR 
CPK 329 str. 2 d. 2 p.) ( Šiaulių  rajono apylinkės teismo byla. Nr. 2A-407-44/2008,  Joniškio 
rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-523-45/2008,  Šiaulių miesto apylinkės teismo byla  Nr. 2A-
433-45/2008, Mažeikių rajono apylinkės teismo bylos Nr. 2A-169-267/2008, 2A-186-267/2008, 
2A-187-357/2008, 2A-286-45/2008, 2A-306-267/2008).       

Pirmosios instancijos teisme byla buvo nagrinėjama teismo posėdžiuose 2007 m. gegužės 15 
d., 2007 m. liepos 10 d., 2007 m. spalio 17 d.  ir 2007 m. lapkričio 14 d., tačiau tinkamai surašytų 
teismo posėdžių protokolų byloje nėra. Byla žodinio proceso tvarka išnagrinėta teismo posėdyje 
2007 m. lapkričio 14 d., tačiau byloje nėra CPK 169 straipsnio reikalavimus atitinkančio teismo 
posėdžio protokolo, o tai pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 5 punktą yra absoliutus pirmosios 
instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (Joniškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2A-
77-45/2008). 

Teismas paskelbė  sprendimą, kuomet byloje nebuvo teismo posėdžio protokolo,kai byla 
buvo išnagrinėta žodinio  proceso tvarka, todėl tai laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo 
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pagrindu (LR CPK 329 str. 2 d. 5 p.) ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-166-
40/2008). 

Pirmosios instancijos teismas bylą dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo 
parengiamajame teismo posėdyje, kas yra nenumatyta teisės normomis,  nėra teismo posėdžio 
protokolo,  o nesant teismo posėdžio protokolo, laikytina, kad byla išnagrinėta esant absoliučiam  
sprendimo negaliojimo pagrindui (LR CPK 329 str. 2 d. 5 p.) ( Raseinių rajono apylinkės teismo 
byla Nr. 2A-183-44/2008). 

 Sprendžiant pareiškimo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismas neįvertino to, 
kad pareiškėjas, paduodamas pareiškimą teismui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, 
nesilaikė išimtinio teismingumo taisyklės (CPK 446 str.), o tai yra vienas iš absoliučių teismo 
sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 6 p.) ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla 
Nr. 2A-81-267/2008). 

Civilinės bylos, kuriose bylos šalimi yra bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė, yra 
nagrinėjamos bankroto bylą iškėlusiame (nagrinėjančiame) teisme, todėl apeliacinės instancijos 
teisėjų kolegija konstatavo, kad sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, pirmosios instancijos 
teismas nesilaikė rūšinio teismingumo taisyklės (LR CPK 27 str. 4 p. ), o tai yra vienas iš absoliučių 
teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2 d. 6 p.)( Mažeikių rajono apylinkės 
teismo byla  Nr. 2A-478-368/2008). 

LR CPK 27 str. 4 p. numatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, 
nagrinėja civilines bylas dėl bankroto ir restruktūrizavimo. Administratoriaus sudaryti įmonės nekil-
nojamojo turto perleidimo sandoriai (varžytynių aktas, be varžytynių parduoto turto pirkimo–parda-
vimo sutartis arba perdavimo aktas) gali būti ginčijami LR CK nustatytais sandorių pripažinimo ne-
galiojančiais pagrindais. Tokie ieškiniai nagrinėjami bankroto byloje (LAT 2001-12-21 Senato 
nutarimas Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo bankroto bylose“ 20 p.). Kadangi ieškovas  apylinkės 
teismo prašė panaikinti sandorį, sudarytą ieškovui administruojant bankrutuojančią bendrovę, todėl 
apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatavo, kad sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, 
pirmosios instancijos teismas nesilaikė rūšinio teismingumo taisyklės (LR CPK 27 str. 4 p. ), o tai 
yra vienas iš absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2 d. 6 p.) ( 
Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-244-368/2008). 

CPK 129 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas paskiria kuratorių, jeigu suinteresuotas 
asmuo įrodo, kad adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos arba jei šalis neturi jai 
atstovaujančio organo. Bylose dėl išlaikymo priteisimo ar tėvystės nustatymo, taip pat bylose, 
susijusiose su šiomis bylomis, teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos 
procedūrą. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą iš esmės teismo posėdyje ir 
priėmęs teismo sprendimą dalyvaujant tik neteisėtai paskirtam atsakovės kuratoriui, o nedalyvaujant 
pačiai atsakovei, kai nėra patikimų duomenų apie jos tinkamą informavimą, pažeidė CPK 129 str. 2 
d. nuostatas. Tuo pačiu teismas pažeidė atsakovės civilinio proceso kodekso jai 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 str. 1 d.).Pagal CPK 329 str. 3 d. 1 p. 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 (Radviliškio 
rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2A-384-372/2008). 

Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims, 
kuriems nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką bei vietą, ir tai sudaro absoliutų sprendimo 
negaliojimo pagrindą, numatytą LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte ( Mažeikių rajono 
apylinkės teismo byla Nr. 2A-139-194/2008). 
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Ieškinio senatis 
 

CK 3.152 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) 
nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo 
tos dienos, kada asmuo, kuris kreipėsi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko 
gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka 
tikrovės. CK 3.6 straipsnio 2 dalyje sakoma, kad ieškinio senaties skaičiavimo, sustabdymo, 
nutraukimo ir atnaujinimo tvarką nustato CK pirmosios knygos normos, jeigu trečiosios knygos 
normos nenustato kitokių taisyklių. Todėl ieškinio senaties klausimai, išskyrus jo trukmę ir pradžią, 
sprendžiami remiantis CK pirmosios knygos VII skyriaus normomis. CK 1.126 straipsnyje įtvirtinta 
nuostata, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Nagrinėjant bylą 
pirmosios instancijos teisme šalys tokio reikalavimo nebuvo pareiškusios, todėl nagrinėjamoje 
byloje ieškinio senatis reikalavimui dėl tėvystės nuginčijimo neturėjo būti taikoma ( Radviliškio 
rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2A-11-45/2008, Nr. 2A-344-368/2008). 

Radviliškio rajono apylinkės teismas sprendimu ieškinio senatį atstatė, tačiau visiškai 
nemotyvavo dėl kokių priežasčių. Atsakovai tiek atsiliepimuose, tiek ir teisme, reikalavo taikyti 
byloje ieškinio senatį, nes ieškovas ją praleido be jokių svarbių priežasčių. Teisėjų kolegija 
pripažino, kad esant tokioms sąlygoms,  byloje taikytina ieškinio senatį,  todėl ieškinį atmetė dėl 
ieškinio senaties pasibaigimo ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-284-44/2008). 
 

Įrodinėjimas ir įrodymai 
 

Dažni atvejai, kai apylinkių teismai netinkamai įvertino įrodymus, netinkamai taikė 
įrodymus ir įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas.  

Pirmosios instancijos teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybes, 
netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė teisiškai nepagrįstą sprendimą (  
Pakruojo rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-88-44/2008). 

Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas LR CPK 183 str. įtvirtintus reikalavimus,  
teismo posėdžio metu netyrė ir netikrino prijungtoje civilinėje byloje esančių įrodymų įrodomosios 
vertės, jų sąsajumo su nagrinėjama byla, tačiau sprendimo motyvuojamoje dalyje rėmėsi prijungtos 
civilinės bylos medžiaga (Radviliškio rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2A-211-40/2008). 

Netinkamas įrodymų vertinimas nustatytas taip pat Mažeikių rajono apylinkės teismo byloje 
Nr.  2A-179-368/2008, Radviliškio rajono apylinkės teismo bylose Nr.2A-179-368/2008, Nr. 2A-
13-71/2008, Nr. 2A-312-368/2008. 
 

Bylų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas 
 

Apylinkių teismų sprendimai buvo panaikinti, nustačius, kad pirmosios instancijos teismas 
nevisapusiškai ir nepilnai ištyrė aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui išspręsti, neatskleidė  
bylos esmės ir dėl minimos priežasties galėjo būti neteisingai išspręsta civilinė byla ( Telšių rajono 
apylinkės teismo bylos Nr. 2A-140-267/2008, 2A-251-267/2008, 2A-386-44/2008, Nr. 2A-79-
194/2008;  Šiaulių miesto apylinkės teismo bylos Nr. 2A-298-267/2008, Nr. 2A-376-45/2008, Nr. 
2A-383-357/2008, Nr. 2A-27-194/2008, Nr. 2A-90-40/2008; Raseinių rajono apylinkės teismo 
bylos Nr. 2A-181-40/2008, Nr. 2A-151-71/2008, Nr. 2A-15-368/2008; Radviliškio rajono apylinkės 
teismo byla Nr. 2A-333-44/2008; Kelmės rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-282-357/2008; 
Mažeikių rajono apylinkės teismo bylos  Nr. 2A-19-71/2008, Nr. 2A-336-71/2008; Joniškio rajono 
apylinkės teismo byla Nr. 2A-235-372/2008 ). 

Apylinkės teismas netyrė ir nevertino reikšmingų bylos įrodymų ir aplinkybių, o pagal 
pateiktus įrodymus išnagrinėti nurodyto ieškinio reikalavimo apeliacinės instancijos teisme, 
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kuriame nauji įrodymai gali būti pateikti tik įstatymo numatytais atvejais, negalima (Akmenės 
rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-299-45/2008). 

Nesant pakankamai įrodymų, bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl 
byla grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui ( Raseinių rajono apylinkės teismo 
byla  Nr. 2A-202-357/2008, Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-8-45/2008). 

 

Dokumentinis procesas 
 

CPK 430 str. 4 d. numatyta, kad dokumentiniame procese negalima keisti ieškinio pagrindo 
ar dalyko, didinti reikalavimus, reikšti priešieškinį, tačiau apylinkės teismas priėmė priešieškinį, po 
to ir ieškinį, kuriame keliami nauji reikalavimai ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-274-
40/2008). 

Netinkamos šalies pakeitimas tinkama 
 

Pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis LR CPK 45 straipsniu ir ieškovui 
sutinkant, kad atsakovas būtų pakeistas, pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, o ieškovui nesutikus, 
kad atsakovas būtų pakeistas, nagrinėti bylą iš esmės ir ieškinį atmesti. Atsižvelgiant į 
dispozityvumo principą civiliniame procese, pakeisti atsakovą galima tik ieškovo sutikimu, tačiau 
prašymas pakeisti netinkamą atsakovą gali būti bet kurios šalies, taip pat bylą nagrinėjančio teismo 
iniciatyvos reikalas ( Raseinių rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-356-368/2008). 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas detaliai nesiaiškino ir netyrė, 
ar ieškovai sutinka, kad atsakovas byloje būtų pakeistas kitu atsakovu. Byloje nėra duomenų, kad 
ieškovai būtų sutikę pakeisti atsakovą kitu atsakovu. Šie pažeidimai galėjo turėti įtakos teismo 
sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-9-71/2008). 

 

Darbo teisinių santykių bylos 
 

Pagal DK 26 straipsnio  1 dalį,  terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą 
dieną po tos kalendorinės datos, kuria apibrėžta jo pradžia, todėl atsakovas turėjo teisę pakeisti 
2007-02-28 įsakymą 2007-03-01, nes šalių darbo teisiniai santykiai dar buvo nenutraukti. Teisėjų 
kolegija pripažino, kad atsakovas turėjo teisę atleisti ieškovę iš darbo nuo 2007 m. kovo 1 d. pagal 
LR DK 136 str. 3 d. 1 p. ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-425-44/2008). 

Radviliškio rajono apylinkės teismas  sprendimu ieškinį atmetė, nurodęs, kad atsakovas nėra  
atsakingas dėl kilusios žalos. Teisėjų kolegija nurodė, kad  LR DK 255 straipsnis reglamentuoja 
atvejus, kuriems esant darbuotojas privalo atlyginti visą žalą. Minėto straipsnio 3 punktas numato, 
kad jeigu su darbuotoju sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, darbuotojas privalo 
atlyginti visą žalą. Iš byloje esančios tipinės visiškos individualios materialinės atsakomybės 
sutarties teisėjų kolegija sprendė, kad pasirašydamas šią sutartį, atsakovas prisiėmė visišką 
materialinę atsakomybę už materialinių vertybių, t.y., dyzelinio kuro, tepalų, freono ir kt. 
materialinių vertybių, saugojimą ir panaudojimą. Be to, pareiginių nuostatų 29 punktas įpareigojo 
atsakovą imtis saugos priemonių, kad nebūtų grobstomas dyzelinis kuras. Kolegija pripažino, kad 
su atsakovu sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, todėl jis privalo atlyginti 
materialinių vertybių praradimu padarytą žalą ( Radviliškio rajono apylinkės teismo byla Nr. 
Nr.2A-371-44/2008 m. ).  

Nuomos teisiniai santykiai 
 
Teisėjų kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė ir 

išaiškino materialinės teisės normas, susijusias su nuomos teisiniais santykiais, nuosavybės įgijimo 
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pagrindais, todėl apylinkės teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą (Mažeikių 
rajono apylinkės teismo byla Nr. 2A-7-368/2008). 

Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų taikymas 
       
 Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad renkant naują valdybos narį buvo 
pažeistos LR Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 6 d. nuostatos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo suformuotą praktiką visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai nepripažįstami 
negaliojančiais vien tik dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių jokių neigiamų teisinių padarinių nei 
akcininkų, nei viešajam interesui, pripažįstant, kad visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo 
pripažinimas negaliojančiu vien dėl formalių priežasčių prieštarautų protingumo ir ekonomiškumo 
principams, galėtų turėti neigiamų padarinių bendrovės ir pagrindinio akcininko veiklai ( Šiaulių 
miesto apylinkės teismo byla Nr.  2A-71-368/2008). 

Netesybų dydžio mažinimas 
 

             Pagal LR CK 6.71 str. – 6.75 str. nuostatas bei  susiformavusią teismų praktiką netesybos 
atlieka kompensuojamąją (o ne baudinę) funkciją,  siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, 
tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiaujant savo teise bei 
nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal LR CK 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos neprotingai 
didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių 
dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų 
apie patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės vykdymo. Todėl atsižvelgiant į nurodytas 
aplinkybes  bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CK 1.5 str. 4 d.) priteista 
delspinigių suma sumažinta  ( Šiaulių miesto apylinkės teismo byla Nr. 2A-121-44/2008).    
 

Teisė į privalomąją sutuoktinio palikimo dalį 
 
Šiaulių miesto apylinkės teismas sprendimu ieškinį patenkino, pripažino ieškovei  teisę į 
privalomąją jos sutuoktinio palikimo dalį. Apygardos teismas spręsdamas ieškovės išlaikymo 
reikalingumo klausimą, atsižvelgė į tai, kad ieškovės ir A.B. santuoka truko nepilnai 4 mėnesius, 
ieškovė juo nesirūpino, jo neslaugė, vedė amoralų gyvenimo būdą, nedalyvavo laidotuvėse, į tai, 
kad mirusysis A.B. pats buvo netekęs 70% darbingumo ir jam pačiam buvo reikalingas išlaikymas. 
LR CK 3.72 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu santuokos trukmė buvo ne ilgesnė kaip vieneri 
metai, priteisiamo išlaikymo dydis gali būti mažinamas ar priteisiamas tik laikinas išlaikymas arba 
išvis atsisakoma priteisti išlaikymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje esantys įrodymai  
akivaizdžiai patvirtina, kad A. B. mirties dieną  ieškovei išlaikymas nebuvo reikalingas, nes ji pati 
asmeninės nuosavybės teise  turėjo 40 000 Lt vertės nekilnojamąjį turtą ( byla Nr. 2A-513-
44/2008). 

Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės 
 

Teismas negali tvirtinti sutuoktinių sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kai jos 
sąlygos neatitinka įstatymų reikalavimų, ir nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, 
remiantis CK 3.51–3.54 straipsnių nuostatomis, todėl apeliacinės instancijos teismas panaikino 
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paliko nenagrinėtą pareiškimą dėl santuokos nutraukimo 
abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Kolegija pažymėjo, kad bet kuris sutuoktinis gali reikšti ieškinį 
dėl santuokos nutraukimo pagal CK 3.55–3.60 straipsnius, tai yra kilęs ginčas spręstinas ginčo 
teisenos tvarka. ( Šiaulių rajono apylinkės teismo byla  Nr. 2A-300-40/2008, Šiaulių miesto 
apylinkės teismo bylos Nr. 2A-3-194/2008, Nr.  2A-154-267/2008, Nr. 2A-363-71/2008). 
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STATISTINIAI DUOMENYS APIE ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME APELIACINE 
TVARKA  IŠNAGRINĖTAS BYLAS IR JŲ GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS 

 
 

2008 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal 

apylinkių teismus 
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2008 metais panaikintų procesinių sprendimų procentinė išraiška 
 

Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Panaikinta 
sprendimų, nutarčių 
(procentinė išraiška) 

Procentinė 
išraiška 

1. Akmenės rajono apylinkės 10 1 10 % 
2. Joniškio rajono apylinkės 35 14 40 % 
3. Kelmės rajono apylinkės 25 10 40 % 
4. Mažeikių rajono apylinkės 77 24 31 % 
5. Pakruojo rajono apylinkės 15 9 60 % 

6. Radviliškio rajono 
apylinkės 73 34 46.6 % 

7. Raseinių rajono apylinkės 30 10 33,3 % 
8. Šiaulių miesto apylinkės 176 51 29 % 
9. Šiaulių rajono apylinkės 26 11 42,3 % 
10. Telšių rajono apylinkės 42 13 31 % 
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Akmenės rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 7 4 57% 2 28.6% 1 14,3% 
2007 6 3 50% 1 16,7% 2 33,3% 
2008 10 6 60% 3 30% 1 10% 
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Joniškio rajono apylinkės teismas 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 17 11 64,7% 4 23,5% 2 11,8% 
2007 24 17 70,8% 3 12,5% 4 16,7% 
2008 35 17 48,6% 4 11,4% 14 40% 
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Kelmės rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 24 10 41,7% 4 16,7% 10 41,6% 
2007 28 18 64,3% 3 10,7% 7 25% 
2008 25 13 52% 2 8% 10 40% 
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Mažeikių rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 62 40 64,6% 5 8% 17 27,4% 
2007 45 26 57,8% 9 20% 10 22,2% 
2008 77 48 62,3% 5 6,5% 24 31,2% 
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Pakruojo rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 9 3 33,3% 1 11,1% 5 55,6% 
2007 19 6 31,6% 4 21% 9 47,4% 
2008 15 6 40% - 0% 9 60% 
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Radviliškio rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 46 24 52,2% 6 13% 16 34,8% 
2007 46 23 50% 1 2,2% 22 47,8% 
2008 73 35 47,9 4 5,5% 34 46,6% 
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Raseinių rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 16 11 68,8% - 0% 5 31,2% 
2007 25 17 68% 3 12% 5 20% 
2008 30 17 56,7% 3 10% 10 33,3% 
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Šiaulių miesto  apylinkės teismas 
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Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 139 85 61,2% 16 11,5% 38 27,3% 
2007 141 87 61,7% 13 9,2% 41 29,1% 
2008 176 102 58% 23 13% 51 29% 
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Šiaulių rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 27 19 70,4% 1 3,7% 7 25,9 
2007 31 25 80,6% - 0% 6 19,4% 
2008 26 14 53,8% 1 3,9% 11 42,3% 
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Telšių rajono apylinkės teismas 
 

Metai 
Apskųsta 
procesinių 
sprendimų 

Nepakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Pakeisti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

Panaikinti 
procesiniai 
sprendimai 

Procentinė 
išraiška 

2006 47 30 63,8% 4 8,5% 13 27,7 
2007 52 23 44,2% 9 17,3% 20 38,5% 
2008 42 27 64,3% 2 4,8 13 30,9% 
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V. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO  

2008 M. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 
 

 

Šiaulių apygardos teismas 2008 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. 2008 m. teismui programos vykdymui skirta 5404,5 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 2008 m. suvestinės įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-12). 

Teismo vykdomos programos 2008 m. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas 98,8 %. 
2008 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 

buvo patvirtinta 5404,5 tūkst.Lt paprastųjų išlaidų, tame tarpe 3856,9 tūkst.Lt darbo užmokesčiui. 
Nepaprastųjų išlaidų teismas neturėjo.  

Teismas 2008 m. sutaupė 46,1 tūkst.Lt darbo užmokesčio ir 14,4 tūkst.Lt  soc. draudimo 
įmokų. Viso sutaupytų lėšų suma sudaro 60,5 tūkst.Lt. Lėšos sutaupytos dėl turėtų laisvų etatų. 
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2008 m. programos biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos paveiksle Nr.1. 

 

2008 M. IŠLAIDŲ SĄMATA

3856,9

339,4 13,3

1194,9 Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir paslaugoms

Socialinė parama

 
1 pav. 2008 m. programos išlaidų sąmata 

 

2008 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 0,8 tūkst.Lt kreditorinį 
įsiskolinimą biudžeto lėšų. Biudžetines lėšas sudarė: 

1. Šildymo išlaidos  – 0,6 tūkst.Lt. 
2. Transporto išlaikymas – 0,1 tūkst.Lt. 
3. Kitos paslaugos – 0,1 tūkst.Lt. 

Debitorinio įsiskolinimo 2007 m. gruodžio 31 d. nebuvo.  
2008 m. kovo 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 2,0 tūkst. Lt biudžeto lėšų. 
2008 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 3,3  tūkst. Lt biudžeto 

lėšų. 
2008 m. rugsėjo 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 4,0 tūkst. Lt  biudžeto 

lėšų. 
2008 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 9,8 tūkst. Lt. biudžeto 

lėšų.    
Iš jų: 
1. AB “Šiaulių energija “ – už šildymą – 3,0 tūkst.Lt. 
2. AB „VST“ - už paslaugas – 0,6 tūkst.Lt. str. 2.2.1.1.1.04; 
3. AB „TEO LT“ – už paslaugas – 0,4 tūkst.Lt. str. 2.2.1.1.1.05; 
4. UAB „Šiaulių ACP“ - už paslaugas –  1,3 tūkst.Lt.  str. 2.2.1.1.1.05; 
5. UAB „Euro paštas“ - už paslaugas –  2,4 tūkst.Lt.  str. 2.2.1.1.1.05; 
6. UAB “Lukoil Baltija” – už kurą –  0,8 tūkst.Lt. str.2.2.1.1.1.06; 
7. UAB „Šiaulių vandenys“ - už paslaugas –  0,3 tūkst.Lt. str.2.2.1.1.1.13; 
8. UAB „Gelsva“ - už paslaugas –  0,3 tūkst.Lt. str.2.2.1.1.1.30; 
9. UAB „Ad Balticum“ – už paslaugas – 0,7 tūkst.Lt. str.2.2.1.1.1.30; 
 

Kreditorinis įsiskolinimas padengtas  2009 m. sausio mėn. pirmomis dienomis. Debitorinio 
įsiskolinimo 2008 m. gruodžio 31 d. teismas neturi. 
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Teismo kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais atvaizduotas paveiksle Nr. 2. 
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2 pav. Teismo kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais 

 

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutis 2008 m. pradžioje sudarė 901,2 tūkst.Lt. 
Įsigyta  turto per 2008 metus už  143,1 tūkst.Lt. Iš jų: materialaus turto už 111,9 tūkst.Lt. ir 
nematerialaus turto už 31,2 tūkst.Lt. Biudžeto lėšomis turto neįsigyta. 2008 m. pabaigoje iš    
Lietuvos Apeliacinio teismo gautas automobilis. Kitas turtas gautas iš LR Teisingumo ministerijos 
turtas, tai kompiuterinė technika ir licencijos. Metų pabaigoje nurašyta  73,3 tūkst.Lt sumai 
ilgalaikio materialaus turto ir 3,1 nematerialaus turto.  

Trumpalaikio turto  metų eigoje įsigyta už 13,9 tūkst.Lt ir nurašyta trumpalaikio turto 21,1 
tūkst.Lt sumai. 

Atsargų metų bėgyje įsigyta 71,1 tūkst.Lt sumai ir nurašyta 68,8 tūkst.Lt sumai. 
 

Asignavimų perskirstymas 2008 metų eigoje atvaizduotas paveiksle Nr.3. 
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3 pav. Asignavimų perskirstymas 2008 metų bėgyje (tūkst.Lt) 

 

Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas  2003-2008 metais pavaizduotas paveiksle Nr.4. 
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  4 pav. Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas metais 

Teismo socialinės išmokos 2008 m. sudarė 13,3 tūkst.Lt. Faktinės metų išlaidos sudarė 13,1 
tūkst.Lt. Tai išmokos laikino nedarbingumo išmokos už pirmas dvi darbo dienas ligos atveju ir 
socialinės pašalpos darbuotojams.  

2008 m. išmokos atvaizduotos paveiksle Nr.5. 
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5 pav. Nedarbingumo ir socialinės  pašalpos darbuotojams 

 
2008 metais kasinės išlaidos  prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 339,4 tūkst.Lt.  
Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas paveiksle Nr.6. 
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           6 pav.   2008 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms (tūkst.Lt) 

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

ryšių išlaidoms. 
Ilgalaikio turto įsigijimui 2008 metais asignavimų neskirta.  

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

 
Biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją  ,,Teisėsaugos įstaigos” skirti Šiaulių 

apygardos  teismui programai ,,Bylų nagrinėjimas” buvo panaudota  nepilnai. Grąžinta biudžetui 
nepanaudotų asignavimų suma sudaro 60,5 tūkst.Lt.   

 

DARBO SU ŽINIASKLAIDA  APŽVALGA 

2008 metais  žiniasklaidoje dominuojančios temos kaip ir anksčiau išliko iš esmės tokios 
pačios: žurnalistai daug dėmesio skyrė  civilinėms byloms, kuriose ieškovai siekia prisiteisti 
šimtatūkstantines sumas neturtinės žalos iš atsakovų – valstybės institucijų ar fizinių asmenų.  
Padaugėjo publikacijų ir apie bylas dėl darbo sąntykių. Tokių bylų padaugėjo Šiaulių miesto 
apylinkės teisme.  Įvairiuose leidiniuose, televizijų kanaluose gvildentos ir temos, susijusios su 
privataus, viešojo interesų gynimu. Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnybos pozija atspindėta ir 
viename žurnalistiniame tyrime, kuris visuomenei buvo pateiktas Lietuvos ryto televizijos laidoje, 
minėtoje laidoje gvildenta žemės sklypo naujosioms Šiaulių miesto kapinėms skyrimo istorija.  

Kaip ir ankstesniais metais,  žurnalistų dėmesio centre ypač 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 proceso dalyviai yra nepilnamečiai. Informacija apie 
tokias bylas pateikta įstatymų numatyta tvarka. Praėjusiais metais  žiniasklaidos atstovai atsainiau 
žiūrėjo, pavyzdžiui, į nagrinėjamas vadinamųjų buitinių žmogžudysčių bylas.  Respublikinė, 
regioninė spauda tokias bylas iš esmės ignoravo. 

Pernai Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje motina 
buvo kaltinama dviejų savo sūnų nužudymu. Ši tragedija susilaukė išskirtinio visuomenės 
susidomėjimo. Nusikaltimo tyrimo, o po to ir bylos nagrinėjimo procesas atsidūrė ypatingame  
spaudos dėmesio centre. Išskirtine byla domėjosi ir rašė ne tik dienraščiai, bet ir savaitraščiai, 
žurnalai. Susilaukta kaimyninės Latvijos valstybinės televizijos žurnalistų dėmesio. Pastarosios 
bylos eiga buvo nušviesta ir leidiniuose, kuriuose kriminalinė tematika – retas reiškinys. Šiame 
procese Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams ypač pasitarnavo. 
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Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje išnagrinėta dar viena ypač didelio 
žiniasklaidos susidomėjimo sulaukusi byla dėl vieno milijono litų civilinio ieškinio. Milijoną iš 
valstybės siekė prisiteisti dvi Akmenės rajono mergaitės. Prieš keletą metų šios sesutės buvo 
išvežtos į JAV. 

Užpernai ir pernai Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos kelios baudžiamosios bylos 
dėl pelnymosi iš kito asmens prostitucijos. Didelio visuomenės, spaudos dėmesio sulaukė ir 
išnagrinėtos dvi baudžiamosios bylos dėl vaiko pagrobimo. 

2008 metais toliau spaudoje plačiai buvo diskutuojama apie teismų pirmininkų skyrimo 
procedūras. Šiaulių regiono, taip pat ir respublikinė žiniasklaida toliau gvildeno 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 įstatymų, 
kuriuose numatyta sugriežtinta atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, įsigaliojimą. 

Šiaulių apygardos spaudos tarnyba interneto puslapyje ir toliau skelbia numatytų nagrinėti 
rezonansinių bylų trumpus aprašymus. Tai palengvina pačių žiniasklaidos atstovų darbą. Nuo 2006 
metų teismai internetu skelbia ir nagrinėjamų bylų tvarkaraščius. 
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