
 

 

 

ŠIAULI Ų APYGARDOS TEISMO 2009 METŲ DARBO 

ATASKAITA 

 

Vadovaudamasis Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 175 „D÷l 
visuomen÷s informavimo apie teismų veiklą“, Šiaulių apygardos teismas teikia 2009 metų  darbo 
ataskaitą, kurioje aptariami Šiaulių apygardos teismo personaliniai pasikeitimai, administracin÷s 
veiklos priežiūra, baudžiamųjų bylų nagrin÷jimo statistin÷ analiz÷, civilinių bylų nagrin÷jimo 
statistin÷ analiz÷, finansin÷ veiklos, darbo su žiniasklaida apžvalga.   
 

 
 

TEISMO STRUKT ŪRA, STRUKTŪRINI Ų PADALINI Ų 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. rugs÷jo 27 d. įsakymu Nr. 1-31 Raštin÷s nuostatus ir ūkio skyriaus nuostatus; 
3. 2005 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1-91 Civilinių bylų skyriaus raštin÷s nuostatus ir 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštin÷s nuostatus; 
4. 2006 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-64 Sekretoriato nuostatus. 
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PERSONALINIAI PASIKEITIMAI 
 

2009 metais Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis valstyb÷s tarnybos įstatymo 18 
straipsnio 4 dalimi, 22 straipsnio 26, 29 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002-06-17 
nutarimu Nr. 909 patvirtintos valstyb÷s tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstyb÷s 
tarnautojų vertinimo tvarkos 54  punktu, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos 2009-01-26 išvadą  
perk÷l÷ valstyb÷s tarnautoją, pos÷džių sekretorę į aukštesnes A lygio 10 kategorijos valstyb÷s 
tarnautojo vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigas. Taip pat teismas atleido vieną darbuotoją 
dirbančią pagal darbo sutartį (vert÷ją) ir du valstyb÷s tarnautojus (pos÷džių sekretores, iš jų viena 
pakaitin÷), vadovaudamasis darbo kodekso 127 straipsniu, Valstyb÷ tarnybos įstatymo 44 straipsnio 
1  dalies 1 punktu.   Vadovaujantis  LR valstyb÷s tarnybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 
11 ir 12 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002-06-24 nutarimo Nr. 966, 66 punktu, 
Pretendentų į valstyb÷s tarnautojo pareigas 2009-03-16 konkurso protokolu priimta viena pos÷džių 
sekretor÷. Taip pat buvo priimtos dvi pakaitin÷s pos÷džių sekretor÷s. 

2009 m. geguž÷s 10 d. pasibaigus įgaliojimų laikui atleistas Civilinių bylų skyriaus teis÷jas 
Petras Povilaitis.  

2009 m. geguž÷s 11 d. pasibaigus įgaliojimų laikui atleistas Civilinių bylų skyriaus 
pirmininkas Petras Rimantas Brazys. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. birželio 5 d. dekretu Nr. 11-1869 Šiaulių 
apygardos teismo teis÷jas Vytautas Kursevičius paskirtas Civilinių bylų skyriaus pirmininku. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 1K-1920 Šiaulių miesto 
apylink÷s teismo teis÷ja Laisv÷ Aleknavičien÷ paskirta Šiaulių apygardos teismo teis÷ja. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 2009 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 1K-1924 Joniškio rajono apylink÷s teismo 
teis÷jas Zigmas Kavaliauskas paskirtas Šiaulių apygardos teismo teis÷ju.    

2009 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 20 teis÷jų, 40 valstyb÷s tarnautojų, 
17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

 
ŠIAULI Ų APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 
ADMINISTRACIN öS VEIKLOS PRIEŽI ŪRA 

 
Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2009 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-9 buvo patvirtinti 

2009 metų Šiaulių apygardos teismo (teis÷jų) administracin÷s veiklos priežiūros ir Šiaulių 
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teis÷jų) administracin÷s veiklos 
priežiūros planai.  

Šiaulių apygardos teismo (teis÷jų) administracin÷s veiklos priežiūros plane buvo numatyti šie 
patikrinimai: valstyb÷s tarnautojų etikos taisyklių laikymosi bei efektyvaus darbo laiko 
panaudojimo patikrinimas; bylų paskirstymo tvarkos laikymosi ir tolygaus darbo krūvio užtikrinimo 
patikrinimas; bylų perdavimo nagrin÷ti teisiamajame pos÷dyje, bylų prad÷jimo nagrin÷ti 
teisiamajame pos÷dyje baudžiamosiose bylose, procesinių veiksmų atlikimo pasirengimo 
teisminiam nagrin÷jimui stadijoje civilin÷se bylose terminų laikymosi patikrinimas; apeliacin÷s 
instancijos bylų, neišnagrin÷tų per 6 m÷n. nuo jų gavimo teisme, patikrinimas; bylų, neišnagrin÷tų 
per 12 m÷n. nuo jų gavimo teisme, patikrinimas; registracijos žurnalų bei kitų dokumentų vedimo 
tvarkos patikrinimas; apeliacine tvarka išnagrin÷tų bylų  išsiuntimo terminų patikrinimas; duomenų 
registravimo informacin÷je sistemoje LITEKO patikrinimas. Visi patikrinimai atlikti, teis÷jai ir 
atsakingi darbuotojai su patikrinimo aktais supažindinti. 

2009 metais atlikti 19 Šiaulių apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 
teismų teis÷jų administracinio darbo patikrinimai bei du kompleksiniai patikrinimai – Radviliškio ir 
Telšių rajonų apylinkių teismų planiniai kompleksiniai. Pagal skundus administracin÷s priežiūros 
tvarka buvo atlikti Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Akmen÷s, Pakruojo rajonų apylinkių teismų 
teis÷jų administracin÷s veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: nepagrįstai ilgas bylų 
nagrin÷jimas, proceso vedimo kokyb÷, teis÷jų etikos kodekso laikymasis, teis÷s susipažinti su 
teismo pos÷džio protokolu realizavimas, teis÷s susipažinti su teismui pateikta ikiteisminio tyrimo 
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medžiaga realizavimas, darbui tinkamų sąlygų užtikrinimas visoms proceso šalims. Patikrinimų 
aktai išsiųsti apylinkių teismų, kurių teis÷jų veikla buvo tikrinama, pirmininkams susipažinti, 
supažindinti teis÷ją, kurio administracin÷ veikla buvo tikrinama.  
  

BAUDŽIAM ŲJŲ BYLŲ NAGRINöJIMO 2009 METAIS STATISTIN ö ANALIZ ö 

Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka išnagrin÷tų 
baudžiamųjų bylų paskirstymas pagal apylinkes 

35,7%

15,3%8,9%
7,1%

5,6%

3,3%

5,6%

4,6%
5,6%
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Nepakeistų nuosprendžių pasiskirstymas pagal 
apylinkes
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Pakeistų nuosprendžių pasiskirstymas pagal apylinkes 
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Panaikintų nuosprendžių pasiskirstymas pagal apylinkes 
 

8,0%
4,0%

12,0%

9,0%
0,0%0,0%15,0%

5,0%

8,0%

9,0%

Šiaulių m. Radviliškio raj. Mažeikių raj. Šiaulių raj.

Pakruojo raj. Raseinių raj. Joniškio raj. Kelm÷s raj.

Akmen÷s raj. Telšių raj.
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Šiaulių miesto apylink÷s teismas 
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Šiaulių rajono apylink÷s teismas 
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Radviliškio rajono apylink ÷s teismas 
2009 m  
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Joniškio rajono apylink÷s teismas 
2009 m  
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Akmen÷s rajono apylink÷s teismas 
2009 m  
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Raseinių rajono apylink÷s teismas 
2009 m  
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Mažeikių rajono apylink÷s teismas 
2009 m  
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Kelm÷s rajono apylink÷s teismas 
2009 m  
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Telšių rajono apylink÷s teismas 
2009 m 
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Pakruojo rajono apylink ÷s teismas 
2009 m  

45,5%

0,0%
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Apeliacinių skundų d÷l apylinki ų teismų nuosprendžių nagrin÷jimas 
 
 2009 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka buvo išnagrin÷ta 392 
baudžiamosios bylos 483 asmenų atžvilgiu.  
 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos, išnagrin÷jusios 
apeliacinius skundus, paliko nepakeistus  apylinkių teismų  nuosprendžius 131 (27 proc.)  asmens 
atžvilgiu, 36 (7 proc.) asmenų atžvilgiu nuosprendžiai buvo pakeisti,  36 (7 proc.) asmenų atžvilgiu 
– panaikinti. 
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2009 m. rodikliai 
 

2009m  

Išnagri- 
n÷ta bylų 

Apskųsta 
nuospren- 

džių 
(asmenų 
atžvilgiu) 

Pakeista 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

Panaikinta 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

Nepakeista 
nuosprendžių 

(asmenų 
atžvilgiu) 

Šiaulių m. 140 173 33 14 126 
Šiaulių r. 28 32 9 3 20 
Radviliškio 
r. 60 76 31 3 42 
Joniškio r. 22 26 5 4 17 
Akmen÷s r. 22 25 7 2 16 
Raseinių r. 13 14 4 - 10 
Mažeikių r. 35 41 15 5 21 
Kelm÷s r. 18 20 3 1 16 
Telšių r. 32 43 9 4 30 
Pakruojo r. 22 33 15 0 18 
Viso 392 483 131 36 316 

 
 

Nepagrįstai nuteisti asmenys 
      Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-17-332/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) asmuo nepagrįstai 
pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 154 str. 2 d.,  nes nepadaryta veika, turtinti nusikaltimo 
ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 

Šmeižimo objektas yra kito žmogaus garb÷ ir orumas. Nusikaltimo sud÷ties požymiai yra 
tikrov÷s neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti, pažeminti kitą žmogų arba pakirsti 
pasitik÷jimą juo, tyčinis paskleidimas per visuomen÷s informavimo priemones ar spaudinyje. 
Tikrov÷s neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informacija – tai tikrov÷s 
neatitinkančios, žeminančios asmens garbę ir orumą žinios. Žinia yra informacija apie faktus ir jų 
duomenis – reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima 
užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemon÷mis. Žiniai taikomas tiesos kriterijus netaikomas 
nuomonei, tačiau ji taip pat turi remtis tikrais faktais, jos autorius turi užtikrinti, kad nuomon÷ 
būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo 2007-06-29 nutartis Nr. 2K-7-408). Nusikaltimas padaromas tik tiesiogine 
tyčia, kaltininkas turi suvokti, kad skleidžiamos žinios yra melagingos, prasimanytos, neatitinka 
tikrov÷s ir žemina kito asmens garbę ir orumą.  

Bylos duomenimis nustatyta, kad B. U. veikoje n÷ra nusikaltimo, numatyto Lietuvos 
Respublikos BK 154 str. 2 d., subjektyvin÷s pus÷s – tyčios. Iš B. U. parodymų teisiamajame 
pos÷dyje matyti, kad apie V. P. vaikų prieš savo t÷vą panaudotą tikrą ar tariamą smurtą B. U. 
žinojo iš V. P.. Šį B. U. žinojimą patvirtina paties  V. P. parodymai, duoti pirmosios instancijos bei 
teisiamųjų pos÷džių metu. Remiantis B. U., V. P. parodymais daroma išvada, kad B. U. per 
visuomen÷s informavimo priemonę pasak÷ ne savo nuomonę, o tiesiog konstatuojamojo pobūdžio 
informaciją, kurią sužinojo iš V. P.. Aplinkybę, kad B. U. prieš laidos „TV Pagalba“ filmavimo 
kamerą pasak÷ ne savo mintis, patvirtina ir jos pasakytas žodis „jeigu“, kuriuo B. U. būtent ir 
išreišk÷ prielaidą apie V. P. jai pasakytos informacijos galimą tikrumą. B. U. visų bylos 
aplinkybių ir santykių bei situacijos, susiklosčiusios tarp V. P., B. U. ir nukent÷jusiųjų R. D. ir S. 
R., kontekste V. P. žodžius apie tai, kad dukros R. D. ir S. R. su savo vyrais vartojo prieš jį 
smurtą, įvertino kaip objektyviai egzistuojantį faktą, o ne kaip šmeižikišką prasimanymą. 
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Pagarsindama iš savo sutuoktinio V. P. išgirstą informaciją, B. U. tai dar÷ sąžiningai, laikydama 
šią informaciją tikra.  

Kaip matyti iš bylos duomenų, laidos „TV Pagalba“ filmavimo grupę iškviet÷ ne B. U., o 
pačios nukent÷jusiosios R. D. ir S. R.. Tod÷l apeliacin÷s instancijos teismas šiuos nukent÷jusiųjų 
veiksmus vertina kaip jų pačių konkliudentinį sutikimą paviešinti jų privatų gyvenimą ir prisiimti 
riziką už bet kokių galimų privataus gyvenimo detalių, net ir nepalankių nukent÷jusiųjų atžvilgiu, 
paskelbimą, paviešinimą. Kaip matyti iš byloje esančios filmuotos vaizdo medžiagos, B. U. su V. P. 
rod÷ ne iniciatyvą paviešinti tarp jų ir R. D. bei S. R.s susiklosčiusią situaciją, o, priešingai, 
vengimą tai daryti – sl÷p÷si namo pal÷p÷je, atsisak÷ bendrauti su V. P. dukromis R. D. ir S. R., 
v÷liau net pasišalino iš namų. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-53-135/2009 (Akmen÷s rajono apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas neįrodžius, kad jis padar÷ jam inkriminuotą nusikalstamą 
veiką. 

T.P. buvo nuteistas už tai, kad būdamas valstyb÷s pareigūnas savo naudai pri÷m÷ kyšį už 
neteis÷tą neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšininkavimas, numatytas LR Baudžiamojo kodekso 
225 str., yra valstyb÷s tarnautojo ar jam prilyginto asmens kyšio pri÷mimas, pažadas ar susitarimas 
priimti kyšį, reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį už jo veikimą ar neveikimą vykdant 
įgaliojimus. Kyšininkavimo objektyvieji požymiai – 1) kyšio pri÷mimas, 2) pažadas ar susitarimas 
jį priimti, 3) reikalavimas jį duoti ar provokavimas jį duoti – įstatymo dispozicijoje suformuluoti 
kaip alternatyvūs, tod÷l baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena šių 
veikų. Veika laikoma baigta nuo bet kurios iš šių alternatyvių veikų padarymo. Bet kuri iš šių 
kyšininkavimo formų gali būti padaroma už teis÷tą ir neteis÷tą veikimą ar neveikimą, vykdant 
įgaliojimus.  

T.P. nuteistas už kyšio reikalavimą, susitarimą priimti kyšį ir kyšio pri÷mimą. 
Kyšininkavimo nusikalstama veika gali pasireikšti reikalavimu ar provokavimu duoti kyšį. 

T.P. buvo inkriminuotas reikalavimas duoti kyšį. Mažeikių rajono policijos viršininko A.M. 2006-
07-06 tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad gauta informacija iš B.B. apie tai, kad viešosios 
policijos pareigūnai T.P. ir P.P. 2006-07-06 apie 20.30 val., dirbdami tarnybiniu automobiliu, 
reikalavo 200 Lt kyšio iš B.B. ir buvo susitarta d÷l jo. 2006-07-07 V.B. protokole – pareiškime taip 
pat nurodyta, kad 2006-07-06 tie patys pareigūnai, kad nebūtų atliktas alkotesteriu jo girtumo 
patikrinimas, pareikalavo iš jo 200 Lt. 2006-07-07 V.B. liudytojo apklausos protokole nurod÷, kad 
pareigūnų automobilyje, pareigūnas, kuris s÷d÷jo už vairo, V.Butkui paprašius, kad jo girtumas 
nebūtų tikrinamas alkotesteriu, atsak÷ ,,du šimtai ir nereikia“, iš ko V.B. ir suprato, kad iš jo 
reikalaujama duoti kyšio. V.B. sutiko sumok÷ti, bet kadangi jis pinigų su savimi netur÷jo, su 
pareigūnu buvo susitarta, kad jis juos atveš į susitartą vietą. V.B. toje pačioje apklausoje taip pat 
nurod÷, kad apie tai, jog iš jo pareigūnas reikalauja 200 Lt kyšio, jis, grįžęs į savo automobilį, 
papasakojo kartu su juo važin÷jusiems jo draugams. V÷liau V.B. savo parodymus pakeit÷ ir tvirtino, 
kad apie tai, jog iš jo pareigūnas reikalauja kyšio savo draugams nesak÷. Apie tai, kad V.B. nieko 
nesak÷ apie reikalaujamą kyšį patvirtino ir liudytojai. Apie, tai ar iš V.B. T.P. reikalavo pinigų, 
negird÷jo ir kartu dirbęs pareigūnas, kadangi tuo metu, kai vyko V.B. ir T.P. pokalbis, jis buvo 
išlipęs iš automobilio ir bendravo su savo sūn÷nu, ką patvirtino ir pats sūn÷nas. Iš surinktų įrodymų 
matosi, kad apie kyšio reikalavimą gird÷jo tik V.B. ir šios veikos padarymas T.P. buvo 
inkriminuotas remiantis tik nukent÷jusiojo parodymais, kuriuose jis teig÷, kad pats suprato apie 
kyšio reikalavimą iš pareigūno užuominos ,,du šimtai ir nereikia“. Nukent÷jusiojo parodymų 
nepatvirtina jokie kiti įrodymai. Reikalavimą Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas apibr÷žia kaip 
atkaklų, primygtinį prašymą, vertimą ką nors daryti, tod÷l užuominos, jei tokia ir buvo, negalima 
prilyginti reikalavimui.  

Kyšininkavimas gali pasireikšti ir kita alternatyvia veika – pažad÷jimu ar susitarimu priimti 
kyšį. Remiantis vien nukent÷jusiojo V.B. parodymais, T.P. buvo inkriminuotas ir susitarimas 
priimti kyšį, tačiau jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad susitarimas d÷l kyšio buvo, byloje n÷ra. 
Pareiškime, o v÷liau ir savo parodymuose, V.B. nurod÷, kad, kadangi jis su savimi netur÷jo 200 Lt, 
su pareigūnu T.P. susitar÷, kad juos atveš į susitartą vietą, tačiau ten nuvykus apie 21.00 val. jis 
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pareigūno nerado ir ieškojo jo važin÷damas po miestą. Susitarimas yra suprantamas kaip santykių 
nustatymas, veiksmų suderinimas. Tod÷l ši sąvoka suponuoja abiejų nusikalstamą veiką darančių 
asmenų ryšius, jų suderintą valią atliekant tam tikras veikas. Tačiau faktin÷s bylos aplinkyb÷s, kad 
V.B. nerado ir nesulauk÷ sutartoje vietoje T.P., kad gal÷tų jam perduoti pinigus, skirtus kyšiui, 
susitarimo buvimą priimti kyšį atmeta.  

Kyšio pri÷mimas yra laikomas baigtu, kai valstyb÷s tarnautojas ar jam prilygintas asmuo 
priima bent dalį duodamo kyšio. T.P. buvo inkriminuotas ir kyšio pri÷mimas iš V.B., neįvertinus 
aplinkybių, kad 200 Lt, skirti kyšiui, buvo įmesti pro tarnybinio automobilio langą į automobilio 
salono vidų. Šias aplinkybes nurod÷ V.B.  ir pareigūnas P.P., buvęs kartu tuo momentu su T.P. 
automobilyje, kuris pirminiuose savo parodymuose teig÷, kad mat÷, kaip V.B. įmet÷ pinigus į 
automobilį, v÷liau  keit÷ parodymus ir teig÷, kad, kada buvo įmesti pinigai į automobilį, nemat÷. 
Pažym÷tina, kad vien kyšio davimo (palikimo, perdavimo, atsiuntimo ir pan.) nepakanka, kad kyšis 
būtu laikomas priimtu. Tam būtina, jog faktin÷s bylos aplinkyb÷s liudytų, kad asmuo išreišk÷ tam 
tikrą valią tą kyšį priimti ir pri÷m÷. Kai kyšio pri÷mimo faktas n÷ra toks akivaizdus, kyšio 
pri÷mimas tur÷tų būti baigta nusikalstama veika, kai kaltininkui atsiranda galimyb÷ disponuoti 
kyšiu. Tačiau teismas nenustat÷ T.P. veikoje tokių faktinių aplinkybių, kurios yra svarbios šios 
kategorijos bylų įrodin÷jimo procese. Byloje surinkti įrodymai  liudija apie tai, kad pinigai – du 
banknotai po 100 Lt, kurie buvo skirti kyšiui, ir dar vienas 50 Lt banknotas buvo rasti degalin÷s 
automobilių stov÷jimo aikštel÷je, o ne pas T.P. ir ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad 
ten juos būtų išmetęs T.P.. Kyšio dalyko – pinigų suradimas ne pas T.P. paneigia jam inkriminuoto 
kyšio pri÷mimo nusikalstamą veiką.  

Skundžiamame nuosprendyje nurodyti liudytojų parodymai ir kiti surinkti įrodymai 
nepatvirtina kaltinimo teiginių, kad T.P. dalyvavo jam inkriminuoto nusikaltimo padaryme. 
Apkaltinamasis nuosprendis pagrinde grindžiamas nukent÷jusiojo V.B. parodymais, kurio kai kurie 
poelgiai (važin÷jimas po miestą ieškant T.P., kad būtų perduoti kyšiui skirti pinigai, pinigų 
įmetimas į automobilio saloną pro atvirą langą) pagrįstai leidžia daryti išvadas, kad faktinių įvykių 
eiga  šiuo atveju buvo vykdoma kaltinimo naudai. Tą patvirtina ir pinigų, skirtų kyšiui, perdavimo 
V.B. bei procesinių dokumentų įforminimo nurodytos nukent÷jusiojo V.B., liudytojų V.G., M.J. 
skirtingos aplinkyb÷s.  

Apeliacin÷s instancijos teismas pripažino, kad operatyviniai pareigūnų veiksmai, kuriais 
buvo siekiama fiksuoti nusikaltimo įvykio faktą, bei jį įtvirtinti įrodymais, buvo neprofesionalūs, 
kai kuriais atvejais pažeidžiantys galiojančias instrukcijas ir juos reglamentuojančius teis÷s aktus. 

Asmens, veikiančio pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį, veiksmai prilyginami 
valstyb÷s pareigūnų veiklai, nes jais siekiama išaiškinti nusikaltimus darančius asmenis, tod÷l 
būtina laikytis įstatymu reglamentuotos tokių veiksmų atlikimo tvarkos. Šiuo metu nusikalstamą 
veiką imituojančio elgesio modelio (NVIEM) teisinis reguliavimas įtvirtintas LR BPK 159 str. ir 
Operatyvin÷s veiklos įstatymo 12 str. (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-965 redakcija). LAT 
ne vienoje kasacin÷je nutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teis÷jų 
kolegijos nutartys Nr. 2K-137/2003, Nr. 2K-178/2003 ir k.t.) yra pareiškęs nuomonę d÷l NVIEM 
ribų. Teismas yra pabr÷žęs, kad NVIEM yra sankcionuoti, nusikaltimo požymių turintys veiksmai, 
kuriais draudžiama kurstyti ir provokuoti atlikti nusikalstamą veiką. Sankcionuodami nusikalstamą 
veiką imituojantį elgesio modelį, pareigūnai patikrina, ar yra pagrindas operatyviniam tyrimui 
atlikti ir ar yra faktai, pagrindžiantys reikalavimą panaudoti nusikalstamos veikos imitacijos elgesio 
modelį. Viso to šiuo atveju nebuvo padaryta. 

V. B. pranešimas policijos komisariatui apie reikalavimą duoti kyšį buvo pagrindas taikyti 
nusikalstamą veiką imituojantį modelį. Tačiau byloje n÷ra duomenų, kad V.B. pinigų perdavimas 
T.P. buvo parengtas ir sankcionuotas įstatymų nustatyta tvarka, tod÷l ir jo vykdymo metu surinkti 
duomenys neturi įrodomosios galios BPK 20 str. prasme, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad įrodymais 
baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys. Prieštaringi nukent÷jusiojo 
V.B.,  Mažeikių r. PKVPVTS Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio viršininko, Mažeikių 
r. PK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo grup÷s tyr÷jo parodymai apie pinigų, skirtų kyšio 
davimui nukent÷jusiam perdavimo ir procesinių dokumentų surašymo aplinkybes leidžia daryti 
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pagrįstą išvadą, kad buvo nesilaikyta nusikalstamą veiką imituojančio elgesio veiksmų vykdymo 
įstatyminio reglamentavimo. Atsižvelgiant į tai, negalima remtis priimant apkaltinamąjį nuosprendį 
įrodymais, gautais pažeidžiant įstatymų nustatytus reikalavimus – daiktų apžiūros protokolu, pinigų 
pa÷mimo pakvitavimu, degalin÷je rastų piniginių kupiūrų foto lentel÷mis .  

 
Nepagrįstai išteisinti asmenys 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-118-354/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas.  

I.Z., būdama liudytoja ir pasirašytinai įsp÷ta d÷l baudžiamosios atsakomyb÷s už melagingų 
parodymų davimą, Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato patalpose ikiteisminio tyrimo 
metu baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-681-05 d÷l prekybos žmon÷mis, dav÷ melagingus parodymus, 
nurodydama, kad jai priklausančio automobilio „VW GOLF“,  2005 m. rugs÷jo bei spalio m÷nesiais 
niekam n÷ra skolinusi, vaikino vardu K. ji Šiauliuose nepažįsta, G. J. taip pat nepažįsta, bei šiems 
asmenims n÷ra skolinusi savo automobilio, nors tyrimo metu buvo nustatyta, kad min÷tu 
automobiliu 2005 metų rugs÷jo, spalio m÷nesiais naudojosi K.J.. Taip pat, būdama liudytoja ir 
pasirašytinai įsp÷ta d÷l baudžiamosios atsakomyb÷s už melagingų parodymų davimą, 2006 m. 
balandžio 10 d., nuo 9.00 val. iki 9.20 val., Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 
patalpose ikiteisminio tyrimo metu toje pačioje baudžiamojoje byloje d÷l prekybos žmon÷mis, dav÷ 
melagingus parodymus, nurodydama, kad jai priklausančio mobiliojo ryšio telefono 2005 m. 
rugs÷jo bei spalio m÷nesiais niekam n÷ra skolinusi, niekas be jos šiuo numeriu nesinaudojo, jokio 
vaikino vardu K. Šiauliuose nepažįsta, nors bylos tyrimo metu buvo nustatyta, kad mobiliojo ryšio 
telefonu, kurio abonentinis Nr. 861 255 479, min÷tu laikotarpiu naudojosi K. J.. Tod÷l išteinamasis 
nuosprendis jos atžvilgiu yra nepagrįstas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-5-282/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas. 

Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad byloje n÷ra įrodyta, jog nukent÷jusiajai 
kūno sužalojimai padaryti tyčiniais išteisintojo veiksmais, pastarąjį išteisino. Savo sprendime 
apylink÷s teismas nurod÷, kad nukent÷jusiosios ir liudytojos  parodymai yra prieštaringi, ir juos 
atmet÷, atsižvelg÷ į nukent÷jusiosios pateiktas skirtingas sužalojimų atsiradimų versijas, specialistų 
išvadas apie jai padarytus sužalojimus įvertino kaip prieštaringas. Šios išvados yra nepagrįstos.  

Byloje yra duomenų, kad po įvykio nukent÷jusioji skirtingai nurod÷ apie savo sužalojimų 
atsiradimą, tačiau n÷ra pagrindo nukent÷jusiosios pasisakymus apie jos sužalojimų kilmę įvardinti 
versijomis. Nukent÷jusioji paaiškino, d÷l kokių priežasčių ji policijos pareigūnui liudytojui, po to 
neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo vyriausiam specialistui, VŠĮ Šiaulių ligonin÷s medikams 
skirtingai nurod÷, kad susižalojo krisdama nuo laiptų  susižalojo buityje, kad susižalojo krisdama į 
garažo duobę. D÷l to nukent÷jusioji parod÷, kad jai, gyvenant mažame miestelyje, kur gyvena 
nedaug žmonių, buvo g÷da sakyti, jog ją sumuš÷ buvęs draugas. Kita vertus, dokumentai, kuriuose 
užfiksuota skirtinga informacija apie nukent÷jusiosios sužalojimų kilmę n÷ra procesinių veiksmų 
dokumentai pagal Baudžiamojo proceso įstatymo prasmę, tai n÷ra nukent÷jusiosios parodymai apie 
įvykį, įsp÷jant pastarąją d÷l atsakomyb÷s pagal BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, tod÷l 
tokie duomenys turi būti vertinami tik visete su kitais byloje surinktais įrodymais ir negali būti 
laikomi prioritetiniais pagal savo turinio reikšmę. Tuo tarpu nuosprendyje akivaizdu, kad apylink÷s 
teismas min÷tus duomenis vertino kaip vienus iš esminių, keliančių daugiausia abejonių d÷l 
nukent÷jusiosios parodymų teisingumo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nukent÷jusiosios 
parodymus įvardino, kaip prieštaringus. Iš bylos medžiagos matyti, kad viso baudžiamojo proceso 
metu esmines aplinkybes nukent÷jusioji nurod÷ vienodai. Be to, pirmos instancijos teismas 
nepagrįstai konstatavo, kad specialistų išvados yra prieštaringos – priešingai, specialistų išvados yra 
vienodos, tik papildančios viena kitą ir visumoje atitinkančios ekspertiz÷s akte išd÷stytoms 
išvadoms.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-23-300/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) du asmenys 
nepagrįstai išteisinti pagal dalį kaltinimų. 
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          Apylink÷s teismas, neįvertinęs visų reikšmingų bylai aplinkybių, neatlikęs įrodymų analiz÷s, 
nesiremdamas teismų praktika, padar÷ nepagrįstą išvadą ir nurod÷, jog baudžiamojoje byloje 
surinkta medžiaga neduoda pagrindo teigti, kad K. R. ir E. S. tenkino lytinę aistrą fizinio sąlyčio 
būdu su nukent÷jusiąja prieš jos valią, nes jie siekę įžeisti ir pasityčioti iš nukent÷jusiosios, tod÷l 
pagal LR BK 150 str. 2 d. K. R. ir E. S. nepagrįstai išteisino.  

Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nepagrįstai nurod÷, jog K. R. kišdamas 
šiupeliuko kotą į makštį ir pildamas degtinę, o kiti bendrininkai tuo metu laikydami nukent÷jusiąją 
už rankų ir kojų, bei V. Č. purškiant dujas, siek÷ ne patenkinti lytinę aistrą fizinio sąlyčio būdu, bet 
įžeisti ją, pasityčioti iš nukent÷jusiosios, taipogi tai, jog K. J. ir V. Č. pasik÷sino seksualiai 
prievartauti K. N.. Kaip matyti iš bylos duomenų, K. N. atsisakius čiulpti K. J. ir V. Č. lytinius 
organus, K. J. į bendrininkų grupę pasikvietus E. S. ir kartu panaudojant fizinį smurtą bei atimant 
galimybę K. N. priešintis, kas pasireišk÷ tuo, kad K. R., padedant – laikant V. Č., K. J. ir E. S. K. 
N., šiupeliuko kotą į lytinius organus kaišiojo pirmyn atgal, taip imituodamas lytinį aktą, po ko 
užpyl÷ degtin÷s ant lytinių organų, o V. Č., padedant – laikant K. J., K. R. ir E. S. K. N., į lytinius 
organus puršk÷ žiebtuv÷lių užpildymo dujas, tod÷l šie nusikalstami veiksmai laikomi kaip 
intervencija į nukent÷jusiosios lytinius organus ir vertinami kaip lytin÷s aistros tenkinimas kitokio 
fizinio sąlyčio būdu, o ne kaip įžeidimas ar pasityčiojimas iš nukent÷jusiosios. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-43-300/2009 (Akmen÷s rajono apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas, pirmos instancijos teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, jog neįrodyta, jog jis 
padar÷ nusikalstamą veiką. 

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto 
nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisykl÷mis. Šiame 
straipsnyje nustatyta, kad teis÷jai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir 
nešališku visų bylos aplinkybių išnagrin÷jimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant 
įrodymus – vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių 
išnagrin÷jimu. Taigi, visi aprašomojoje nuosprendžio dalyje pateikti kaltinamojo nekaltumą 
patvirtinantys įrodymai turi būti nuosekliai išd÷styti ir išanalizuoti, atskleidžiant jų tarpusavio ryšį, 
kaltinimui prieštaraujantys duomenys motyvuotai paneigti ir tik tuomet padaromos kaltinamojo 
nekaltumą ir kitas aplinkybes patvirtinančios išvados. LR BPK 305 str. nurodyta, kad nuosprendžio 
aprašomojoje dalyje turi būti išd÷styti įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvai, 
kuriais vadovaudamasis teismas atmet÷ kitus įrodymus. Šių reikalavimų pirmosios instancijos 
teismas nesilaik÷, nuosprendyje jis apsiribojo tik dalies įrodymų formaliu išd÷stymu, jų nevertino ir 
netyr÷, neišd÷st÷  motyvų. 

Apylink÷s teismas įrodymus vertino pažeisdamas LR BPK 20 str. 5 d. reikalavimus, nes 
teismas nevertino kratos metu paimtų netikrų banknotų, ant kurių rastas S. S. piršto antspaudas, 
specialistų išvadų, patvirtinančių, kad rasti pinigai pas S. S. namuose yra netikri, visiškai nevertino 
ir neanalizavo teismo pos÷džio metu perskaitytų liudytojų parodymų, kurių nebuvo galimyb÷s 
apklausti teisiamajame pos÷dyje, ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. Tai sąlygojo Akmen÷s 
rajono apylink÷s teismą padaryti esminį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
pažeidimą, pažeisti įrodymų vertinimą ir analizavimą. 

Be to, atkreiptinas d÷mesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas nuosprendį 
S. S. atžvilgiu nuosprendžio aprašomojoje ir rezoliucin÷je dalyse nurod÷, jog S. S. išteisintinas 
pagal LR 213 str. 1 d., 213 str. 1., 213 str. 1 d., 213 str. 1 d., nors, kaip matyti iš bylos medžiagos, S. 
S. kaltinamas pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 213 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 213 str. 1 d., 213 str. 1 d., 213 
str. 1 d. 

Išnagrin÷jus bylos medžiagą, apeliacin÷s instancijos teismas konstatavo, jog baudžiamojoje 
byloje surinkti įrodymai patvirtina S. S. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos 
Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 213 str. 1 d.(tai yra, kad S. S. pasik÷sino realizuoti netikrus pinigus),  
LR BK 213 str. 1d. (įgijo, laik÷ ir  realizavo netikrus pinigus).  
            Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad S. S. padar÷ nusikalstamas veikas, 
numatytas LR BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 3 d., 180 str. 3 d., tačiau be pagrindo išteisindamas S. S. 
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d÷l nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 22 str. 1 d. ir 213 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 213 str. 1 d., 213 
str. 1 d., 213 str. 1 d. padarymo, nepagrįstai pritaik÷ LR BK 95 str. 1 d. p. nuostatas ir S. S. pagal 
LR BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 3 d. (d÷l pasik÷sinimo padaryti pl÷šimą A. K. atžvilgiu), 180 str. 3 d. 
(d÷l pl÷šimo Z. L. atžvilgiu) baudžiamąjį procesą nutrauk÷, su÷jus baudžiamosios atsakomyb÷s 
senaties terminams. 

Apkaltinamojo nuosprendžio pri÷mimo senatis BK 95 straipsnio prasme – tai 
baudžiamajame įstatyme nustatytas terminas, kuriam su÷jus, nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomyb÷n. Sutinkamai su BK 95 straipsnio 2 dalimi, 
senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio pri÷mimo 
dienos. 

LR BK 95 str. 1 d. 1 p. „d“ p. p. nurodyta, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, 
apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas jeigu pra÷jo 10 metų, kai buvo padarytas sunkus 
nusikaltimas, o BK 180 str. 3 d. ir priskiriama prie sunkių nusikaltimų 

Sutinkamai su LR BK 95 str. 4 d., kurioje nurodyta, jeigu asmuo iki šiame straipsnyje 
nurodytų terminų pabaigos padaro naują nusikalstamą veiką, senaties eiga nutrūksta ir šiuo atveju 
senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kurią buvo 
padarytas naujas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas. Taigi, kaip matyti iš bylos duomenų,  
surinkti duomenys pagrindžia S. S. kaltę d÷l nusikalstamų veikų padarymo 2004 metais, tod÷l 
apkaltinamojo nuosprendžio pri÷mimo senatis d÷l 1996 m. įvykdytų nusikaltimų nutrūko (BK 95 
str. 4 d.) ir senaties eiga už pirmą nusikalstamą veiką pradedama skaičiuoti nuo tos dienos kada 
padarytas naujas nusikaltimas.  Atsižvelgiant į min÷tas aplinkybes S. S. baustinas už visas jam 
inkriminuotas nusikalstamas veikas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-11-332/2009 (Joniškio rajono apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas, pirmos instancijos teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, jog neįrodytas jo 
dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-33-300/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) asmuo 
nepagrįstai išteisintas pagal dalį kaltinimų, nepagrįstai konstatavus, jog nepadaryta veika, turinti 
nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 

Bylos aplinkyb÷s liudija, jog apylink÷s teismas, neatlikęs įrodymų analiz÷s, neįvertinęs visų 
reikšmingų bylai aplinkybių, padar÷ nepagrįstą išvadą ir nurod÷, jog baudžiamojoje byloje n÷ra 
surinkta pakankamai įrodymų, kad asmuo neteis÷tai pažeid÷ asmens būsto neliečiamumą ir 
nepagrįstai konstatavo, jog įrodymų, kad jis įvykd÷ šią nusikalstamą veiką nenustatyta. Neteis÷tas 
asmens būsto neliečiamumo pažeidimas suprantamas kaip įsibrovimas, neteis÷tas patekimas į 
patalpas ar teritoriją. Su patekimo momentu siejamas ir veikos baigtumas (formalioji sud÷tis). 
Įsibrovimas gali būti padarytas bet kuriuo būdu: slapta, atvirai, panaudojant apgaulę ar smurtą arba 
kitokiu būdu. Smurtu pripažįstama tiek fizin÷, tiek ir psichin÷ prievarta, panaudota patekimo į būstą 
ar saugomą teritoriją palengvinimo tikslais. Kaip matyti iš bylos duomenų, R. M., būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio, koja išspyręs J. B. gyvenamojo namo laukujas duris ir slenkstį, t. y. 
neteis÷tai, prieš J. B. valią, įsibrov÷ į J. B. gyvenamąjį namą, ką patvirtina nukent÷jusieji bei 
liudytojai. Nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje ir nurod÷, jog D. T. R. M. įleido 
gražiuoju, tačiau visiškai neįvertino to, kad nukent÷jusioji tai padar÷ prieš savo valią – bijojo, jog R. 
M. neišlaužtų kitų namo durų. Tai, jog D. T.ir J. B. tur÷jo realaus pagrindo bijoti R. M., teisiamojo 
pos÷džio metu be pačių nukent÷jusiųjų D. T. ir J. B.  patvirtino ir liudytoja R. Č., kuri teismui R. M. 
apibūdino kaip agresyvų, konfliktišką asmenį. Netik÷ti nukent÷jusiųjų ir liudytojos R. Č. 
parodymais teismas neturi jokio pagrindo, kadangi jie susieja viską į vieną bendrą grandinę, į 
aplinkybių visetą, kas sudaro bendrą nusikalstamos veikos vaizdą, o nuteistojo R. M. visko 
neigimas yra vertinamas kaip jo pasirinktas gynybos būdas, kadangi jo parodymai prieštarauja 
nukent÷jusiųjų, liudytojų parodymams ir faktin÷ms bylos aplinkyb÷ms. Netgi sutinkant su prielaida, 
jog R. M., po patekimo į D. T. ir J. B. būstą, su jais g÷r÷ alkoholio, vis tiek n÷ra pagrindo teigti, kad 
jis neįsibrov÷ į J. B. gyvenamąsias patalpas, t. y., jog nepadar÷ nusikalstamos veikos, numatytos LR 
BK 165 str. 1 d., nes ir tolimesni nukent÷jusiųjų veiksmai rodo, jog jie taip elg÷si bijodami 
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kaltinamojo, d÷l ko vykd÷ visus jo nurodymus. Išd÷stytų aplinkybių kontekste darytina išvada, jog 
apylink÷s teismas padar÷ nepagrįstą išvadą d÷l R. M. išteisinimo pagal LR BK 165 str. 1 d..  

 
Netinkamai kvalifikuotos veikos      

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-99-64/2009 Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas netinkamai įvertino surinktus įrodymus, tod÷l, nepagrįstai J.S. nusikalstamą 
veiką kvalifikavo kaip baudžiamąjį nusižengimą, o ne nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 2 d. 

LR BPK 20 str. 5 d. nurodo, kad teismas įvertina įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, 
pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrin÷jimu, vadovaudamasi įstatymu. 
Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino surinktus duomenis ir  netinkamai  įvertino 
nuteistojo J.S. parodymus d÷l tyčios pavogti magnetolą. Teismo nuosprendyje nurodyta 
prieštaringą išvadą d÷l nuteistojo patekimo į bendrabučio kambarį. Teismas konstatavo, kad 
vagyst÷s faktas įrodytas ir kad J.S. į kambarį bendrabutyje pateko neteis÷tai, tačiau teismo 
argumentai d÷l audiomagnetolos vagyst÷s nurodo  į  tai, jog tikslas pavogti daiktą nuteistajam kilo 
jau būnant min÷tame kambaryje, t.y. teismas neig÷ J.S. neteis÷tą patekimą į bendrabučio kambarį, 
iš kurio pavog÷ tik vieną konkretų nukent÷jusiajai priklausantį daiktą, kurį v÷liau pardav÷. 
Aplinkybes, jog bendrabučio bud÷tojai persp÷jus, kad iš bendrabučio negalima išsinešti daiktų ir 
paprašius pakviesti merginą, nuteistasis palikęs savo dokumentą, pasišalino iš bendrabučio, rodo, 
kad nuteistasis netur÷jo tikslo min÷to daikto grąžinti savininkei. Be to, nuteistasis bendrabučio 
bud÷tojai nurod÷ einąs pas pažįstamą merginą, gyvenančią kambaryje, tačiau nenurod÷ nei 
merginos konkretaus vardo, nei  pavardes, taip  pat  niekaip  jos neapibudino ir nepaaiškino, kod÷l 
merginos ieškojo kitame  kambaryje, į kurį jis ir įsibrov÷. Iš karto nuteistajam J.S. pasišalinus iš 
bendrabučio, buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie atlikę įvykio vietos apžiūrą nustat÷, kad 
bendrabučio kambario duryse užfiksuotos laužimo žym÷s. J.S. žinojo, kad butas priklauso 
svetimam asmeniui, suprato, jog jis neturi teis÷s į šią patalpą įeiti be savininko leidimo ir neturi 
teis÷s į ten esantį turtą. Visos šios pamin÷tos aplinkyb÷s rodo, kad į bendrabučio nuteistasis J.S. 
pateko be savininko leidimo ar sutikimo, t.y. pateko į patalpą slapta ir neteis÷tai, tai, kad jis ÷jo 
aplankyti pažįstamos merginos, jo patekimo į šį kambarį nedaro teis÷tu. Pagal teismų praktiką, 
įsibrovimas - tai slaptas arba atviras neteis÷tas patekimas į patalpą Nusikalstama veika 
kvalifikuojama kaip įsibrovimas į patalpą ir tuomet, kai į patalpą patenkamą į÷jus pro neužrakintas 
duris, tačiau padarius tai be nukent÷jusiųjų leidimo ar sutikimo, taip pat patekus į patalpą nesant 
jokių kliūčių - pro neužrakintas duris, atvirą langą ar panašiai. Patalpa laikytinas ir statinys, skirtas 
žmon÷ms laikinai ar nuolat gyventi, tod÷l bendrabučio kambarys, į kurį įsibrov÷ J.S., BK 178 str. 2 
d. prasme yra patalpa. Tai, kad vagyst÷s metu, kaip nurodo kaltinamasis, kambario durys buvo 
neužrakintos, neturi reikšm÷s J.S. veikos teisiniam vertinimui. Taip pat veikos kvalifikavimui 
reikšm÷s neturi ir subjektyviosios pus÷s požymis - kalt÷ pasireiškusi staiga atsiradusia tyčia, nors ir 
nenustatyta, kad tarp nusikalstamo ketinimo pagrobti svetimą turtą atsiradimo ir jo realizavimo būtų 
pra÷jęs tam tikras laiko tarpas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. 
nutarimo Nr. 52 „D÷l teismų praktikos vagyst÷s ir pl÷šimo baudžiamosiose bylose" 15 p., Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo 2005-10-11 nutartis kasacin÷je byloje Nr. 2K-499/2005; 2005-11-29 nutartis 
kasacin÷je byloje Nr. 2K-617/2005; 2006-11-28  nutartis kasacin÷je byloje Nr. 2K-824/2006; 2007-
02-20 nutartis kasacin÷je byloje Nr. 2K-153/2007).  

Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad J.S. įsibrov÷ į kambarį, 
t.y. į jį pateko slapta ir neteis÷tai ir pagrob÷ nukent÷jusiajai priklausantį 200 Lt vert÷s turtą, tod÷l 
J.S. veika atitinka LR BK 178 str. 2 d., o ne LR BK 178 str. 4 d.. D÷l neteisingai kvalifikuotos 
veikos buvo neteisingai paskirta bausm÷. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-118-354/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) tęstin÷ veiką 
buvo neteisingai kvalifikuota kaip pavieniai nusikaltimais.  

Iš bylos medžiagos matyti, kad I. Z. buvo kaltinama padariusi dvi nusikalstamas veikas 
pagal BK 235 str. 1 d.. Tačiau I. Z. nusikalstamas veikimas turi būti kvalifikuojamas kaip vienas 
tęstinis nusikaltimas pagal BK 235 str. 1 d., nes iš nustatytų aplinkybių akivaizdu, jog pastaroji 
melagingai liudijo toje pačioje baudžiamojoje byloje, kuomet buvo apklausiama liudytoja 2006-01-
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23, o po to 2006-04-10 papildomai apklausiama liudytoja iš esm÷s d÷l tų pačių aplinkybių – d÷l 
vaikino iš Šiaulių, vardu K., kuris 2005 metais rugs÷jo-spalio m÷nesiais naudojosi ar nesinaudojo 
jai priklausančiais daiktais – mobilaus ryšio telefonu su SIM kortele ir automobiliu. Nors laiko 
tarpas tarp dviejų I. Z. apklausų yra beveik trys m÷nesiai, tačiau iš ankščiau išd÷stytų aplinkybių 
aiškiai matyti, kad I. Z. nusikalstamą veikimą vienijo vieninga tyčia, nukreipta tam pačiam tikslui 
pasiekti – kad tiesos neatitinkanti informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir taip 
klaidinamos teis÷saugos institucijos, apsunkinamas bylos tyrimas ir nagrin÷jimas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-12-282/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) nepagrįstai 
apylink÷s teismas perkvalifikavo nuteistosios veiką: nuteistoji buvo kaltinama vagyst÷s būdu 
pagrobusi svetimą, nukent÷jusiajam priklausantį, turtą – pinigus (1030 eurų = 3553,5 Lt), tačiau 
apylink÷s teismas padar÷ išvadą, kad nuteistoji jai inkriminuojamos sumos pinigų nepagrob÷ ir 
pripažino ją kalta už tokios pinigų sumos (50 eurų = 172, 25 Lt) vagystę, d÷l kurios nuteistoji 
prisipažino. D÷l to buvo perkvalifikuota jos nusikalstamą veiką iš BK 178 str. 1 d. į BK 178 str. 4 d.    

Viso baudžiamojo proceso metu nuteistoji vienodai tvirtino, kad iš nukent÷jusiojo striuk÷s 
kišen÷s pagrob÷ tik 50 eurų, nes išvykdama iš nukent÷jusiojo namų netur÷jo pinigų susimok÷ti už 
taksi paslaugas. Tuo tarpu nukent÷jusysis, kreipdamasis su pareiškimu į policiją, ikiteisminio tyrimo 
metu, akistatos su kaltininke metu, teisiamojo pos÷džio metu ir bylą nagrin÷jant apeliacin÷s 
instancijos teisme taip pat vienodai nurod÷, kad suskaičiavęs pinigus pasigedo ne 50 eurų, o 1030 
eurų.  

Pagal BPK 20 str. 5 d. teis÷jai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu 
ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrin÷jimu, vadovaudamiesi įstatymu. Šiuo atveju, pirmosios 
instancijos teismas, nagrin÷damas bylą, nesilaik÷ BPK 20 str. nuostatų, neapklaus÷ liudytojo A. S., 
nors skundžiamame nuosprendyje nurod÷, kad pastarasis įvykio metu taip pat buvo name. Tokiu 
būdu apylink÷s teismas, remdamasis teisiamajame pos÷dyje neištirtais įrodymais, nepagrįstai padar÷ 
išvadą, kad nukent÷jusiojo pinigus gal÷jo pagrobti ir kitas asmuo.  

Nepagrįstai nepripažinta nuteitosios atsakomybę sunkinanti aplinkyb÷ tai, kad ji nusikaltimą 
padar÷ būdama apsvaigus nuo alkoholio ir tai tur÷jo įtakos nusikaltimo padarymui. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-23-300/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, jog K. J. ir V. Č. tik  pasik÷sino seksualiai prievartauti 
nukent÷jusiąją, neteisingai kvalifikavo jų nusikalstamą veiką LR BK 22 str. 1 d ir 150 str. 2 d. 

Pažym÷tina, kad nors E. S. netenkino lytin÷s aistros, tačiau jis laik÷ nukent÷jusiosios rankas, 
pad÷jo nugal÷ti jos pasipriešinimą ir kitiems asmenims, tod÷l pagal LAT senato 2004-12-30 
nutarimą Nr. 49 „D÷l teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose 
bylose“ , kuriame pažym÷ta, kad išžaginimo ir seksualinio prievartavimo vykdytoju laikomas ir 
toks asmuo, kuris naudojo fizinį smurtą, grasino ar kitais veiksmais at÷m÷ nukent÷jusiajam 
galimybę priešintis, bet lytiškai su nukent÷jusiuoju nesantykiavo ir netenkino lytin÷s aistros. Tai 
reiškia, kad šioje byloje seksualinio prievartavimo vykdytojais laikomi ne tik K. R. su V. Č., atlikę 
konkrečius veiksmus K. N. atžvilgiu, bet ir  E. S. su K. J.. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-189-332/2009 (Akmen÷s rajono apylink÷s teismas) 
netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nuosprendyje išd÷stytos teismo išvados neatitinka 
bylos aplinkybių (LR BPK 328 str. 1 p., 3 p.).  

Apylink÷s teismas neišsamiai ištyr÷ nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, netinkamai 
įvertino byloje surinktus įrodymus, tod÷l neteisingai kvalifikavo nuteistojo R. M.  nusikalstamus 
veiksmus, padar÷ neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių išvadas. 

Apeliacin÷s instancijos teismas konstatavo, kad R. M. būdamas neblaivus, nenustatytu būdu 
padegdamas I. M. priklausantį gyvenamąjį namą, tyčia sunaikino didel÷s vert÷s jos turtą visuotinai 
pavojingu būdu, tuo padarydamas nukent÷jusiajai I. M. didelę turtinę žalą. Tokiu būdu R. M.  
įvykd÷ nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 2 d. 

R. M. kalt÷ d÷l Lietuvos Respublikos BK 187 str.2 d. numatytos nusikalstamos veikos 
įrodyta nukent÷jusiosios I. M., liudytojų parodymais, priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos aktu d÷l 
kilusio gaisro, I. M. adresuotomis R. M. žinut÷mis, kitais bylos duomenimis. 
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Kaip matyti iš nukent÷jusiosios I. M. parodymų, duotų teisiamajame pos÷dyje, R. M. ją yra 
gąsdinęs, kad padegs namus, jei ji negrįš namo . Nukent÷jusios parodymus patvirtina liudytojo T. 
M. teisiamajame pos÷dyje duoti parodymai, kur jis parod÷, kad t÷vas (R. M.) grasindavo, kad visus 
išskandins, papjaus, kad padegs namus, sak÷, kad neturi ką prarasti, kad nebus jam – nebus ir jiems, 
taip pat liudytojos I. P. teisiamajame pos÷dyje duoti parodymai, kur ji parod÷, kad R. M. grasindavo 
I. M., kad padegs namus, prasid÷jus skyrybų procesui R. M. sak÷ I. M. „jei tu išeisi, padegsiu, nei 
tau bus namas, nei man“. Šiuos duomenis tvirtina ir nukent÷jusiajai I. M. R. M. gaisro dieną 
mobiliuoju telefonu atsiųsta žinut÷ „padegia“. 

 I. M. priklausančio namo padegimo aplinkybę tvirtina ir liudytojų parodymai. Iš liudytojo 
D. L., dirbančio priešgaisrin÷je tarnyboje tyr÷ju, teisiamajame pos÷dyje duotų parodymų matyti, 
kad pagal darbo priešgaisrin÷je tarnyboje praktiką žmogus, pasilikęs gaisraviet÷je, iš jos nebeišeina. 
Tuo tarpu R. M. liko sveikas – jis nieko neapdeg÷, o tai yra neįmanoma, jei jis buvo gaisro metu 
name. Jei žmogus rūko ir užmiega, kilus gaisrui, jis per dvi, tris minutes apsinuodija dūmais, greitai 
praranda sąmonę. Paneigdamas R. M. teiginius, kad jam atsibudus svetain÷je buvo ugnis ir dūmai, 
parod÷, kad visų pirma, nuo cigaret÷s būtų užsidegusi sofa ir jis pats. Šiuos liudytojo D. L. 
parodymus ir kartu gaisro kilimo priežastį tvirtina liudytojo M. S., taip pat dirbančio priešgaisrin÷je 
tarnyboje tyr÷ju, teisiamojo pos÷džio metu duoti parodymai, kur jis parod÷, kad sp÷jama gaisro 
židinio vieta buvo svetain÷, bei patvirtino, kad nuo cigaret÷s namas užsidegti negal÷jo, nes jokių 
požymių, kad pats R. M. būtų apdegęs – nusvilęs plaukus, antakius, kad jis būtų buvęs pačiame 
gaisre, nebuvo. 

Iš byloje esančio Akmen÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos akto d÷l kilusio gaisro matyti, 
kad labiausiai tik÷tina gaisro priežastimi įvardintas padegimas. 

Apeliacin÷s instancijos teismas, įvertinęs aukščiau išd÷stytus įrodymus pagal vidinį savo 
įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrin÷jimu, konstatuoja, kad R. M. kalt÷ d÷l tyčinio I. 
M. priklausančio namo padegimo įrodyta, jo veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 
187 str. 2 d. Apylink÷s teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tod÷l neteisingai 
taikydamas baudžiamąjį įstatymą  nepagrįstai R. M. nusikalstamą veiką kvalifikavo pagal LR BK 
188 str. 1 d. 

Be to, apylink÷s teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nepagrįstai nurod÷ aplinkybę d÷l 
200 000 Lt turtin÷s žalos I. M. padarymo. Kaip matyti iš bylos duomenų, turtin÷s žalos dydis 
nenustatytas – pirmajame ieškinyje nukent÷jusioji nurod÷, kad jai padaryta 200 000 Lt žala, 
pateikdama patikslintą ieškinį, nurod÷ gyvenamojo namo vertę 120 000 Lt, tuo tarpu apklausiama 
apeliacin÷s instancijos teisme nukent÷jusioji nurod÷, kad jai padaryta didel÷ turtin÷ žala, tačiau ji 
nežino, kokia konkreti turtin÷ žala jai padaryta. N÷ra pagrindo abejoti, kad nukent÷jusiajai I. M. 
padaryta turtin÷ žala yra didel÷, kadangi sunaikintas jos gyvenamasis namas, tačiau konstatuoti 
tikslų turtin÷s žalos dydį, nesant jokių objektyvių įrodymų, negalima. 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-213-116/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) 
kvalifikuojant dviejų nuteistųjų veiką buvo taikytas teismo nuosprendžio pri÷mimo metu galiojęs 
baudžiamasis įstatymas, nesprendžiant tarpinio įstatymo taikymo galimyb÷s, nors būtent ši norma 
labiausiai lengvino nuteistųjų teisinę pad÷tį. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-129-332/2009 (Pakruojo rajono apylink÷s teismas) 
nepagrįstai nuteistųjų veikos perkvalifikuotos iš LR BK 181str.1d. (turto prievartavimas) į LR BK 
294str.2d. (savavaldžiavimas). Apeliacin÷s instancijos teismas konstatavo, kad R. K., D.A.I., V.B. 
ir E.J.  veikdami bendrininkų grup÷je, netur÷dami teis÷to pagrindo, prisidengdami tariamu E. J. 
išžaginimu, atvirai savo naudai, panaudodami psichinę prievartą, be to, D. A. I. grasinant panaudoti 
fizinį smurtą, reikalavo perduoti 20 000 Lt. Ši nuteistųjų nusikalstama veika kvalifikuotina pagal 
LR BK 181 str. 1 d. 

Baudžiamajame kodekse savavaldžiavimas yra priskiriamas prie nusikaltimų valdymo 
tvarkai, kurio tiesioginis objektas yra valstyb÷je įstatymais ir kitais teis÷s aktais nustatyta asmens 
teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka, o papildomas objektas - tai konkrečios asmenų teis÷s ir 
teis÷ti interesai (nuosavyb÷, sveikata ir kt.). Turto prievartavimas ir pl÷šimas, yra nusikaltimai 
nuosavybei, kurių rūšinis objektas – nuosavyb÷, o papildomas objektas gali būti sveikata, laisv÷, 
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orumas ir kt. Atskiriant objektyviuosius šių nusikaltimų požymius, svarbu pažym÷ti tai, kad 
savavaldžiavimo atveju yra savavališkai, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdoma 
ginčijama arba pripažįstama, bet nerealizuota savo ar kito asmens tikra ar tariama teis÷, o esant 
turto prievartavimui, nukent÷jusysis verčiamas suteikti neteis÷tą turtinę naudą kaltininkui, kurio 
turtin÷s pretenzijos nepagrįstos jokia ginama teise – reikalavimas perduoti turtą neturi jokio 
pagrindo (LAT 2006-09-05 nutartis, Nr. 2K-524/2006).  

Pirmosios instancijos teismas nuteistųjų R. K., D. A. I., V. B. ir  išteisintosios E. J. veiką 
kvalifikavo kaip savavaldžiavimą (LR BK 294 str. 1 d.), motyvuodamas tuo, kad jie reikalavo 
nukent÷jusiojo perduoti jiems turtą, t.y. sumok÷ti 20 0000 Lt, ne išgalvotais motyvais, o jų 
manymu, tur÷dami pagrindą, nes jų žiniomis nukent÷jusysis A. B. išžagino E. J.. Įvertinus bylos 
aplinkybių visumą, daroma išvada, kad apylink÷s teismas nepagrįstai nagrin÷jamos bylos atveju 
eliminavo vieną iš LR BK 181 str. 1 d. (turto prievartavimas) numatytų nusikaltimo sud÷ties 
elementų –  „neturint teisinio pagrindo“. Kaip matyti iš E. J.  parodymų, duotų teisiamajame 
pos÷dyje, jai pranešus D. A. I. apie tai, kad A. B. ją neva išžagino, D. A. I. pasikviet÷ draugus R. K.ą 
ir V. B., kurie ir pasiūl÷ važiuoti pas A. B. prašyti E. J. žalos atlyginimo. Be to, kaip matyti iš 
išteisintosios E.J. parodymų, duotų pas ikiteisminio tyrimo teis÷ją ir teisiamajame pos÷dyje, R. K., 
V. Bučas ir D. A. I. tarpusavyje tar÷si, kad iš A. B. gautus pinigus tarpusavyje visi pasidalins, o A. 
B. E. J. duotus 200 Lt v÷liau D. A. I. iš jos at÷m÷ ir padav÷ V. B.. Šią aplinkybę patvirtina ir 
telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrol÷s bei įrašų darymo protokolas, iš kurio 
matyti, kad E. J. 2007-11-18 jai paskambinusiam vyriškiui paklausus, ar ji gavo pinigus, atsak÷, kad 
jos gautus 200 Lt pa÷m÷ V. B.. Tokie nuteistųjų veiksmai rodo, kad jie ne siek÷ pad÷ti E. J. 
įgyvendinti jos neva tariamą teisę, o siek÷ turtin÷s naudos kiekvienas sau, prievartaudami turtą iš 
nukent÷jusiojo A. B., pastarajam grasindami ir panaudodami jo atžvilgiu psichinę prievartą. Tod÷l 
konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padar÷ nepagrįstą išvadą, kad R. K., V. B., D. A. I. 
ir E. J. reikalavo nukent÷jusiojo A. B. turtą perduoti ne išgalvotais motyvais, o, jų manymu, 
tur÷dami pagrindą, ir konsekvencionaliai nepagrįstai jų veiksmus kvalifikavo pagal Lietuvos 
Respublikos BK 294 str. 2 d., kadangi bylos duomenimis nustatyta, jog R. K., V. B., D. A. I. ir E. J. 
reikalavo nukent÷jusiojo turto, netur÷dami tam teis÷to pagrindo, kas atitinka Lietuvos Respublikos 
BK 181 str. 1 d. numatyto turto prievartavimo dispociziciją. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-169-332/2009 (Pakruojo rajono apylink÷s teismas) nepagrįstai 
V. P. veika perkvalifikuota iš LR BK 24 str. 5 d. ir 300 str. 1 d., 24 str. 5 d. ir 182 str. 1 d. į LR BK 
24 str. 4 d. ir 300 str. 1 d., 24 str. 4 d. ir 182 str. 1 d.  

Pirmos instancijos teismas V. P. veiką kvalifikavo kaip platesnę, nei būdinga kurstytojui, ir 
perkvalifikavo jo veiksmus į nusikalstamų veikų organizatoriaus. Šią savo išvadą apylink÷s teismas 
argumentavo tuo, kad V. P. ne tik palenk÷ A. P. daryti nusikalstamas veikas – suklastoti 
dokumentus ir juos pateikti draudimo kompanijai, kad jo vadovaujamai bendrovei UAB „Jupojos 
statybin÷s medžiagos“ neteis÷tai būtų išmok÷ta draudimo išmoka, tačiau kartu su Šiaulių m. VPK 
viršininko pavaduotoju S. P. suman÷ šią nusikalstamą veiką, surado vykdytojus ir juos suvienijo 
(be S. P. ir V. P. nurodymų D. K. ir A. P. nebūtų veikę išvien), t.y. kartu su S. P. pareng÷ šią 
nusikalstamą veiką ir jai vadovavo.  

Vadovaujantis LAT praktika, nusikaltimo organizatorius – bendros nusikalstamos veikos 
vadovas, pasižymintis aktyvia organizacine veikla. Esminis tokio bendrininko požymis yra tas, kad 
jis suvienija ir nukreipia kitų bendrininkų pastangas, nustato tarpusavio ryšius, kuria nusikalstamos 
veikos planus, numato jos įvykdymo būdus, priemones (LAT 2006-11-07 nutartis Nr. 2K-
489/2006). 

Įvertinus S. P., V. P., E. K. ir A. P. parodymus, duotus teisiamajame pos÷dyje, matyti, kad 
V. P. kreip÷si į S. P., prašydamas pagalbos d÷l anksčiau įvykusio eismo įvykio įforminimo, siekiant 
gauti draudimo išmoką. S. P. sutiko pad÷ti, pasikviet÷ pas save į kabinetą jam pavaldų Šiaulių m. 
VPK pareigūną E. K. ir dav÷ šiam nurodymus d÷l eismo įvykio įforminimo. Kaip matyti iš E. K. 
parodymų, jis nedrįso prieštarauti S. P., kaip viršesniam už jį pagal pareigas asmeniui, tod÷l sutiko 
vykdyti pastarojo nurodymus. Esant išd÷stytoms aplinkyb÷ms, apeliacin÷s instancijos teismas 
laiko, kad V. P. nagrin÷jamos bylos atveju tik inicijavo nusikalstamų veikų padarymą, t.y. sukurst÷ 
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padaryti nusikalstamas veikas. Tuo tarpu pagrindinis nusikalstamų veikų organizatorius ir 
nusikalstamų veiksmų planuotojas buvo S. P., be kurio sutikimo daryti V. P. sukurstytos padaryti 
nusikalstamos veikos faktiškai  ir nebūtų buvusios įvykdytos. 

Esant išd÷stytoms aplinkyb÷ms ir įvertinus bylos aplinkybių visumą, daroma išvada, kad 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino V. P. organizavus nusikalstamas veikas – 
dokumentų klastojimą ir jų pateikimą draudimo kompanijai (sukčiavimą).  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-145-64/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
Netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirta bausm÷ bei netinkamai išspręsti 
kiti nuosprendžio klausimai. 

Šaunamojo ginklo, sudarančio kvalifikuojantį nusikaltimo, numatyto BK 180 str. 3 d., 
požymį, panaudojimas yra inkriminuojamas ir asmenims, kurie patys to ginklo netur÷jo ir jo 
nepanaudojo, tačiau pritar÷ jo panaudojimui arba, jei ir nepritar÷, bet suvokdami, kad nusikalstama 
veika vykdoma panaudojant ginklą, toliau dalyvavo šio nusikaltimo padaryme, o po jo padarymo 
pasidalijo pagrobtu turtu. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis E.F. žinojo, jog G.N. turi ginklą, o 
užvaldžius nukent÷jusiesiems priklausantį turtą, abu nuteistieji G.N. ir E.F. min÷tu turtu disponavo 
kaip nuosavu, dalį daiktų perleido nuteistajam M.T.. 

Tod÷l pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padar÷ išvadą d÷l nuteistųjų G.N. ir E.F. 
nusikalstamų veiksmų kvalifikavimo pagal LR BK 108str.1d., o ne kaip kvalifikuotą pl÷šimą, 
numatytą LR BK 180str.3d. , paskirtos neteisingos bausm÷s. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-199-152/2009 (Raseinių rajono apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas, spręsdamas nuteistųjų veikos kvalifikacijos klausimus, netinkamai pritaik÷ 
baudžiamąjį įstatymą. 

Apylink÷s teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, nuteistųjų įvykdytą nukent÷jusiosios 
J.V. C. turto grobimą iš jos gyvenamojo namo neteisingai kvalifikavo kaip nusikaltimų daugetą, o 
ne kaip pavienį tęstinį nusikaltimą. 

Baudžiamosios teis÷s teorijoje pavieniu tęstiniu nusikaltimu laikoma veika, kuri susideda iš 
tapačių veiksmų, esant vieningai kaltei ir siekiant vieningo rezultato. Tokio nusikaltimo ypatumas 
yra tas, kad jis daromas ne ištisai, o susideda iš atskirų veiksmų kurie kitomis aplinkyb÷mis gal÷tų 
sudaryti savarankiškus nusikaltimus, tačiau šiuo atveju tokiais negali būti laikomi, nes sudaro vieno 
nusikaltimo atskiras grandis. Šie veiksmai atitinka vieną BK Specialiosios dalies straipsnį ar jo dalį. 

Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistųjų K.K. bei R.P. veika  susid÷jo iš tapačių veiksmų, 
esant vieningai kaltei, vieningam k÷sinimosi objektui ir siekiant vieningo rezultato. Pirmos 
instancijos teisme apklausus kaltinamuoju, K.K. parod÷, kad, sužinojęs apie negyvenamą, tačiau 
gerai įrengtą ir apstatytą namą, kilo mintis jį apvogti. Pirmiausia pavog÷ šaldytuvą, jį pardav÷, o 
v÷liau, kartu su R.P. pavog÷ ir kitus daiktus, prieš tai suradę jiems pirk÷jus. Šiuos parodymus 
patvirtino ir nuteistasis R.P., kuris parod÷, kad K.K. jam pasiūl÷ apvogti  ir parduoti 
nukent÷jusiosios name buvusius įvairius daiktus: buitinę techniką, baldus. Tai įrodo, jog nuteistųjų 
veiksmai buvo nukreipti į vieningą objektą – turtą, esantį J.V.C. name, esant vieningai kaltei, 
siekiant vieningo rezultato – pinigin÷s naudos pardavus pavogtus daiktus. Šio tikslo nuteistieji siek÷ 
tapačiais veiksmais, ir tai atitinka tą pačią LR BK specialiosios dalies straipsnio dalį (LR BK 178 
str. 2 d.). Pavienį tęstinį nusikaltimą neteisingai kvalifikavus kaip nusikaltimų daugetą, buvo 
paskirta per griežta subendrinta bausm÷.  

 
Netinkamai nustatytos atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkyb÷s 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-123-116/2009 (Kelm÷s rajono apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas nepagrįstai pripažino nuteistojo prisipažinimą ir nuoširdų gail÷jimąsi d÷l E. G. turto 
vagyst÷s jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tod÷l netinkamai taik÷ baudžiamąjį įstatymą (BK 
59 str. 1 d. 2 p.), paskirta per švelni bausm÷. 

LR BK 59 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad atsakomybę lengvinančios aplinkyb÷s yra: kaltininko 
prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gail÷jimasis arba 
pad÷jimas išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Šiame punkte nustatytos dvi 
savarankiškos lengvinančios aplinkyb÷s. Viena iš jų yra kaltininko prisipažinimas ir nuoširdus 
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gail÷jimasis. Norint konstatuoti šią kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę reikia nustatyti, 
kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką savanoriškai, o ne verčiamas byloje surinktų 
įrodymų, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrin÷jimo metu.  

Klausimas apie kaltininko atsakomyb÷s lengvinančių aplinkybių buvimą ar nebuvimą turi 
būti sprendžiamas d÷l kiekvienos nusikalstamos veikos, kurias jis betarpiškai padar÷, atskirai, o 
apylink÷s teismas šios nuostatos nesilaik÷. Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis tiek 
ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrin÷jimo metu prisipažino įvykdęs S. S., A. B., G. 
V., V. V., D. R. turto vagystes bei turto sugadinimus ir nuoširdžiai gail÷josi, tod÷l yra pagrindas 
pripažinti apelianto atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino padaręs 
nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi tik pamin÷tų veikų atžvilgiu.  

D÷l E. G. turto vagyst÷s įsibrovus į E. G. priklausantį gyvenamąjį namą nuteistasis nebuvo 
nuoseklus – iš pradžių ikiteisminio tyrimo metu visiškai prisipažino pavogęs dujų balioną, o 
teisminio bylos nagrin÷jimo procese savo kaltę ÷m÷ neigti. Tokiu būdu n÷ra pagrindo daryti išvadą, 
kad apeliantas savo noru prisipažino padaręs E. G. turto vagystę, ir tuo labiau, kad pad÷jo išaiškinti 
šią nusikalstamą veiką, nes akivaizdžiai klaidino teismą keisdamas parodymus, tod÷l aplinkyb÷, t.y. 
pripažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi laikyti P. R. 
atsakomybę lengvinančia aplinkybe šiame epizode (E. G. turto vagyst÷) n÷ra teisinio pagrindo. 

Už šią veiką (d÷l E. G. turto vagyst÷s) apylink÷s teismas, atsižvelgęs į P. R. asmenybę, į 
vieną sunkinančią aplinkybę ir nesant šiame epizode jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, 
nepagrįstai skyr÷ žymiai mažesnę bausmę nei 178 str. 2 d. sankcijoje numatytas tokios bausm÷s 
vidurkis.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-216-64/2009 (Kelm÷s rajono apylink÷s teismas) nepagrįstai 
nepripažinta nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkyb÷ tai, kad jis savo noru atlygino 
nukent÷jusiesiems padarytą žalą. 

 
Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-229-300/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) buvo 
konstatuoti esminiai LR BPK pažeidimai renkant bei tiriant įrodymus. 

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse formuojamą teismų praktiką, bylose, 
kuriose kaltinimas grindžiamas operatyvin÷s veiklos metu surinktais duomenimis, teismas privalo 
patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo 
veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Operatyvin÷s veiklos įstatyme 
nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti 
BPK numatytais veiksmais.  
 Kaip matyti iš pirmos instancijos teismo nuosprendžio, nuosprendyje n÷ra duomenų apie tai, 
kaip tikrintas teisinis ir faktinis operatyvinių veiksmų atlikimo pagrindas. 

Kaip matyti iš bylos duomenų, byloje yra Šiaulių apygardos teismo raštas, iš kurio matyti, 
kad pagal 2007-09-11 Šiaulių apygardos teismo nutartį Nr. 574 RN, nuo 2007-09-11 iki 2007-12-11 
buvo kontroliuojama telekomunikacijų tinklais perduodama informacija telefono abonentui, Nr. 
(duomenys neskelbtini), kuriais naudojasi K. G.,  taigi teisinis pagrindas operatyviniams veiksmams 
yra apygardos teismo nutartis, kuri yra įslaptinta. Faktiniai operatyvinio tyrimo veiksmų pagrindai 
išvardyti Operatyvin÷s veiklos įstatymo 9 straipsnyje. Min÷to straipsnio 1 punkte nenumatyta, kad 
operatyviniai veiksmai gal÷tų būti atliekami tiriant BK 235 straipsnyje numatytas nusikalstamas 
veikas. Iš bylos duomenų galima spręsti, kad operatyviniai veiksmai buvo atliekami renkant byloje 
Nr. 06-1-03033-07 naudotiną informaciją. Min÷toje byloje (Nr. 06-1-03033-07) rinkti duomenys 
naudoti ir nagrin÷jamoje byloje, tačiau joje n÷ra jokių procesinių dokumentų apie tai, kaip buvo 
sprendžiamas vienoje byloje surinktos informacijos panaudojimo kitoje byloje klausimas. Lietuvos 
Respublikos BPK 162 str. reglamentuoja informacijos panaudojimo kitoje baudžiamojoje byloje 
klausimą ir nurodo, kad vienoje baudžiamojoje byloje taikant Baudžiamojo proceso kodekse 
numatytas procesines prievartos priemones surinkta informacija apie privatų asmens gyvenimą gali 
būti panaudota kitoje baudžiamojoje byloje tik ikiteisminio tyrimo teis÷jo ar teismo sutikimu. Kaip 
matyti iš bylos medžiagos, byloje n÷ra jokių duomenų, kad ikiteisminio tyrimo teis÷jas ar teismas 
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būtų išreiškęs sutikimą naudotis kitoje byloje esančiais pokalbių įrašais. Iš pamin÷to seka, jog 
naudojant informaciją iš baudžiamosios bylos Nr. 06-1-03033-07 šioje nagrin÷jamoje byloje buvo 
pažeisti tiek BPK numatyti veiksmai, tiek ir Operatyvin÷s veiklos įstatymas.  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 4 straipsnyje numatyta, kad 
baudžiamasis procesas Lietuvos Respublikos teritorijoje vyksta pagal Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo proceso kodeksą, tai reiškia, kad reikšmingi bylai duomenys turi būti renkami BPK 
nustatyta tvarka.  

Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 4 dalis nustato, kad įrodymais gali būti tik 
teis÷tais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti baudžiamojo proceso kodekse numatytais 
proceso veiksmais. Apeliacin÷s instancijos teismas konstatavo, kad K. G. pokalbių įrašai 
pripažintini neatitinkančiais BPK 20 straipsnio 4 dalies reikalavimų, gauti neteis÷tai, t. y. neleistinai 
ir tod÷l neturintys įrodomosios reikšm÷s.  
 Taipogi, atkreiptinas d÷mesys į tai, kad nagrin÷jant bylą pirmos instancijos teisme, nebuvo 
patikrintas principas d÷l draudimo versti duoti parodymus prieš save. Principas, kad draudžiama 
versti duoti parodymus prieš save (lot. nemo tenetur se ipsum accusare), įtvirtintas Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalyje, BPK 80 straipsnio 1 punkte.  
 Kaip matyti iš bylos duomenų, K.G. buvo apklausiama kaip liudytoja baudžiamojoje byloje 
Nr. 06-1-03033-07, prad÷toje d÷l BK 300 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje numatytų 
nusikalstamų veikų padarymo, t. y. d÷l galimo akcijų pardavimo sutarties suklastojimo ir 
apgaulingo apskaitos tvarkymo UAB „Kraustuva“. Melagingais parodymais yra pripažinti 
nuteistosios K. G. teiginiai, kad ji nežino, už kiek ir kam D. K. pardav÷ UAB „Kraustuva“ akcijas, 
ir nemat÷ UAB „Kraustuva“ akcijas nupirkusio V. P., nors ištyrus įrodymus buvo padaryta išvada, 
jog ji buvo susitikusi su V. P., kuris pasiraš÷ akcijų pirkimo sutartį, iš jo K.G. gavo pinigus už 
akcijas, perdav÷ V. P. dokumentus, antspaudą. Taigi, nors ir tik÷tina, jog K.G.  parodymai 
melagingi, kyla klausimas, ar K.G. apklausos metu nebuvo kilęs vertimas duoti parodymus apie 
savo veiksmus, galinčius užtraukti baudžiamąją atsakomybę jai. Liudytojo, kaip baudžiamojo 
proceso dalyvio, statusas paprastai yra neutralus, t. y. kaip liudytojas turi būti apklausiamas asmuo, 
tiesiogiai niekaip nesuinteresuotas bylos baigtimi.  
 Pažym÷tina tai, kad formalus įtarimų nepareiškimas neleidžia kategoriškai paneigti 
tikimyb÷s, kad faktiškai K.G. gal÷jo būti įtariama padarius nusikalstamas veikas ir kad ji pati 
apklausos metu tur÷jo pagrindą manyti, jog jos klausiama apie, tik÷tina, nusikalstamus veiksmus. 
Liudytojas paprastai apklausiamas apie jam žinomus kitų asmenų veiksmus, kitas, nustatant tiesą 
byloje svarbias aplinkybes; parodymų dalyko nesudaro duomenys apie tik÷tiną jo dalyvavimą 
darant nusikalstamas veikas. Liudytojui negali būti užduodami klausimai, į kuriuos atsakius būtų 
gauti duomenys, galintys būti pagrindas reikšti įtarimus ar kaltinimus šiam proceso dalyviui. Kaip 
matyti iš byloje esančio K. G. apklausos protokolo turinio, iš jos atsakymų, jai buvo užduotini 
klausimai - ar ji pati suraš÷ UAB „Kraustuva“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, ar pažįsta V. P., iš 
ko išplaukia, jog K. G. buvo klausiama ne apie kitų asmenų veiksmus, o apie jos pačios, d÷l ko K. 
G. gal÷jo manyti, jog ji yra įtariamoji.  Be to, tai, kad pareigūnai K.G.  gal÷jo apklausti ne kaip 
neutralų asmenį, galima spręsti, ir iš vyr. tyr÷jo tarnybinio pranešimo, kuriame teigiama, kad akcijas 
gal÷jo parduoti K. G., „kurios panaši veikla, susijusi su įmonių pardavimais yra pasteb÷ta tiriant 
kitas ikiteisminio tyrimo bylas“. Min÷tos aplinkyb÷s suponuoja išvadą, jog K.G.  gal÷jo manyti, kad 
jos statusas neb÷ra neutralus, ką patvirtina ir ta aplinkyb÷, jog prieš apklausą ji konsultavosi su 
advokatu, taip pat tai, kad prieš K.G.  buvo atliekami operatyviniai veiksmai. Atsižvelgiant į 
išd÷stytą, konstatuotina, jog vien tik ta aplinkyb÷, jog liudytoja apklaustai K. G. nepareikšti 
įtarimai, n÷ra pakankamas pagrindas teigti, kad jos teis÷ atsisakyti duoti parodymus prieš save 
nebuvo varžoma, o darytina priešinga išvada, kad ji buvo verčiama duoti parodymus prieš save. 

D÷l visų nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad informacija garso įrašų pavidalu šioje 
baudžiamojoje byloje surinkta nesilaikant nei BPK, nei Operatyvin÷s veiklos įstatymo nuostatų. 
Taipogi, darytina išvada, kad buvo pažeistas BPK 80 str. 1 p., kuriame įtvirtintas principas, kad 
draudžiama versti duoti parodymus prieš save. Taip padaryta esminių baudžiamojo proceso teis÷s 
pažeidimų, nes kalt÷ gali būti nustatoma tik teis÷tu būdu surinktais įrodymais.  
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-107-64/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas, surašydamas nuosprendį, padar÷ esminius BPK 303 str. 5 d., 305 str. 3 d., 307 
str. 4 d. 2 p. reikalavimų  pažeidimus.  

LR BPK 307 str. 4 d. numato, kad išteisinamojo nuosprendžio rezoliucin÷je dalyje 
nurodoma ne tik kaltinamojo vardas, pavard÷, sprendimas išteisinti kaltinamąjį, bet ir vienas iš 
numatytų BPK 303 str. 5 d. – nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo 
požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.) arba jei neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant 
nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.) išteisinimo pagrindų.  

Pirmos instancijos nuosprendžio rezoliucin÷je dalyje teismas nurod÷ sprendimą išteisinti 
Z.Š. pagal LR BK 140 str. 1 d. nesant jo veikoje šios nusikalstamos veikos sud÷ties, t.y. šis teismo 
sprendimas suponuoja išvadą, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių, kas atitiktų BPK 303 str. 5 d. 1 p. numatytą išteisinimo pagrindą ir BPK 3 
str. 1 d. 1 p. numatytą aplinkybę, kuomet baudžiamasis procesas negalimas. Tačiau  pagal teismo 
nuosprendžio aprašomojoje dalyje išd÷stytas išvadas matyti, kad Z.Š. išteisintas, nes byloje surinktų 
įrodymų nepakanka konstatuoti, kad jis padar÷ nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 1 d., t.y. 
nusikalstama veika nukent÷jusiojo T.K. atžvilgiu buvo padaryta, tačiau byloje surinktų duomenų 
nepakanka daryti išvadą, kad šią veiką padar÷ būtent Z.Š.. Tokiu būdu, apylink÷s teismas 
priimdamas išteisinamąjį nuosprendį nurod÷ du tarpusavyje prieštaraujančius pagrindus: kuomet 
nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ir, kuomet tyrimas 
byloje nutraukiamas nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių asmens kaltę. Atsižvelgiant į 
šias aplinkybes, seka išvada, kad išteisinimas yra dviprasmiškas, d÷l ko pagrįstai nukent÷jusysis 
apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišnaudojo visų galimybių 
pašalinti prieštaravimų d÷l dalies jo skunde nurodytų aplinkybių. 

Be to, bylą baig÷ nagrin÷ti ne tos pačios sud÷ties teismas, kuris buvo prad÷jęs ją nagrin÷ti. 
Sutinkamai su BPK 223 str. reikalavimu, jog kiekvieną baudžiamąją bylą turi išnagrin÷ti tos pačios 
sud÷ties teismas ir, jeigu kuris nors iš teis÷jų d÷l kokios nors priežasties negali toliau dalyvauti 
pos÷dyje, jį turi pakeisti kitas teis÷jas ir byla turi būti pradedama nagrin÷ti iš pradžių, išskyrus 
atvejus, kuomet yra paskirtas atsarginis teis÷jas. Kaip matyti, baudžiamoji byla privataus kaltinimo 
bylų proceso tvarka, prisilaikant  bylų  perdavimo  ir  paskirstymo  tvarkos, nagrin÷ti buvo perduota 
kitam teis÷jui, tod÷l bylos nagrin÷jimas tur÷jo būti prad÷tas nuo pat pradžių, t.y. teis÷jas privalo 
privataus kaltinimo bylos procesą prad÷ti iš pradžių – patikrinti, ar nukent÷jusiojo skundo 
pareiškimo turinys atitinka BPK 412 str. reikalavimus, ar n÷ra pagrindo atsisakyti prad÷ti privataus 
kaltinimo bylų procesą (BPK 4121 str.), surengti taikinamąjį pos÷dį ir kt. Iš bylos matyti, kad teis÷ja 
N.Kiubien÷ 2008-12-01 nutartimi nepasisakiusi d÷l nukent÷jusiojo skundo atitikimo BPK 412 str. 
reikalavimų, nesurengusi taikinamojo pos÷džio, pri÷m÷ nutartį iš karto baudžiamąją bylą nagrin÷ti 
teisiamajame pos÷dyje. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios 
instancijos teismo padarytas BPK 223 str. pažeidimas yra esminis ir sukliud÷ išsamiai išnagrin÷ti 
baudžiamąją bylą.  

 
Netinkamai surašytas kaltinamasis aktas  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-225-64/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) surašytas iš 
esm÷s Lietuvos Respublikos BPK 219 str. reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukd÷ 
nagrin÷ti bylą teisme. Kaltinamasis aktas yra išeities pozicija bylos nagrin÷jimui pirmosios 
instancijos teisme, d÷l šios priežasties kaltinamasis aktas turi būti surašomas itin kruopščiai, kad 
tiek turinio, tiek akto formos požiūriais nebūtų esminių trūkumų. Reikalavimai kaltinamajam aktui 
yra išd÷styti Lietuvos Respublikos BPK 219 straipsnyje. Kaltinamasis aktas neatitinka Lietuvos 
Respublikos BPK 219 str. nurodytų reikalavimų, kai jame nenurodyta arba neteisingai nurodyta 
nors viena iš straipsnyje išd÷stytų pozicijų.  

Šioje byloje esančiame kaltinamajame akte skirtingai nuo Š.D. įteikto pranešimo apie 
įtarimą pateiktos nusikalstamos veikos formuluot÷s, nes kaltinamajame akte pateikiama formuluot÷ 
negali kaltinamajam tapti staigmena. Prieš surašant kaltinamąjį aktą įtariamasis apklausiamas d÷l 
visų kaltinimo aspektų, tod÷l kaltinimo formuluot÷ nusikalstamos veikos kvalifikavimo aspektui 
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negali skirtis nuo įtarimo formuluot÷s, nurodytos Lietuvos Respublikos BPK 187 str. įtariamajam 
įteiktame pranešime apie įtarimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad Š.D. buvo įteiktas tik vienas 
pranešimas apie įtarimą, kuriame nurodyta, jog jis įtariamas „2007 m. spalio 14 d. apie 13 val. 39 
minut÷s, Šiaulių mieste, Tilž÷s-Vaidoto gatvių sankryžoje, kurioje deg÷ mirksintis geltonas 
šviesoforo signalas, vairuodamas transporto priemonę – lengvąjį automobilį „Kia Sephia“,  
priklausantį J. D., pažeid÷ Kelių eismo taisyklių 53, 172 punktų reikalavimus, važiavo viršydamas 
leistiną greitį ir kliud÷ šalia p÷sčiųjų per÷jos, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, į 
važiuojamąją dalį įb÷gusią p÷sčiąją U. K., tuo sukeldamas eismo įvykį, kurio metu d÷l specialiais 
tyrimo metodais nustatyto galvos smegenų sumušimo ir chirurgin÷s operacijos metu nustatyto 
blužnies plyšimo nukent÷jusiajai padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas“ ir d÷l šio įtarimo Š.D. 
2008-08-25 buvo apklaustas įtariamuoju, t.y. Š.D. apklaustas tik d÷l dviejų padarytų kelių eismo 
taisyklių pažeidimo, d÷l ko įvyko eismo įvykis. Tačiau pagal 2008-09-09 surašytą kaltinamąjį aktą, 
Š.D. kaltinamas pažeidęs jau 5 Kelių eismo taisyklių punktų reikalavimus, t.y. Š.D. kaltinamas 
„2007 metų spalio 14 d., apie 13 valandą 39 minut÷s, Šiauliuose, Tilž÷s-Vaidoto gatvių sankryžoje, 
vairuodamas kelių transporto priemonę – automobilį „Kia Sephia“ ir važiuodamas Tilž÷s gatve nuo 
miesto centro link Ginkūnų, antra eismo juosta, pažeid÷ kelių eismo taisyklių 50, 53, 75, 76, 172 
punktų reikalavimus, tai yra, nesilaik÷ visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo 
dalyvių saugumui, art÷damas prie nereguliuojamos p÷sčiųjų per÷jos apie 100,4 km/h greičiu, viršijo 
leistiną greitį, nesul÷tino greičio ir nesustojo prieš p÷sčiųjų per÷ją, kai transporto priemon÷, 
važiavusi pirmoje eismo juostoje ta pačia kryptimi sustojo prieš p÷sčiųjų per÷ją, ir d÷l to kliud÷ jam 
iš dešin÷s už p÷sčiųjų per÷jos į važiuojamąją dalį įb÷gusią p÷sčiąją – mažametę U. K., tai yra įvyko 
eismo įvykis, d÷l kurio U.K. padaryti kūno sužalojimai: galvos smegenų sumušimas, pakauškaulio 
lūžis, kairio plaučio sumušimas, blužnies plyšimas, dešinio šlaunikaulio lūžis, kraujosruva 
juosmens srityje, tai yra U.K. d÷l specialiais tyrimo metodais nustatyto galvos smegenų sumušimo 
ir chirurgin÷s operacijos metu nustatyto blužnies plyšimo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas“.  

Taigi, akivaizdu, kad kaltinamajame akte pateikta nusikalstamos veikos formuluot÷ skiriasi 
nuo pranešime apie įtarimą nurodytos nusikalstamos veikos formuluot÷s – kaltinamajame akte 
pateikta nusikalstamos veikos formuluot÷ tiek padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų prasme, 
tiek ir pačios nusikalstamos veikos aprašymu bei nukent÷jusiajai padarytų sužalojimų yra platesn÷. 
Pasteb÷tina, kad d÷l kaltinamajame akte nurodytos nusikalstamos veikos formuluot÷s Š.D. nebuvo 
apklaustas, t.y. jis nebuvo apklaustas d÷l Kelių eismo taisyklių 50, 75, 76 punktų reikalavimų 
pažeidimo, juo labiau, jam net nebuvo įteiktas pranešimas apie įtarimą d÷l min÷tų Kelių eismo 
taisyklių reikalavimų pažeidimo. Taigi, kaltinamajame akte nurodyta kaltinimo formuluot÷ 
pažeidžia Š.D., kaip kaltinamojo, teises žinoti kuo jis yra kaltinamas (Lietuvos Respublikos BPK 22 
str. 3 d.). be to, pagrįstai Š.D. apeliaciniame skunde nurodo, kad kaltinamajame akte n÷ra pateikti 
visi pagrindiniai duomenys, kuriais grindžiamas kaltinamajame akte suformuluotas kaltinimas. 
Įvertinęs pamin÷tas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis aktas neatitinka Lietuvos 
Respublikos BPK 219 str. 3 p., 4 p. reikalavimų ir tai trukdo nagrin÷ti bylą.  

Taip pat pasteb÷tina, kad skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodyta, kad 
ištirtų įrodymų pagrindu teismas pripažino, jog „Š.D., vairuodamas lengvąjį automobilį itin 
šiurkščiai pažeid÷ Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu patvirtintų Kelių eismo taisyklių 50, 
53, 75, 76, 172, 196 punktus ...“, t.y. teismas papildomai nurod÷ dar vieną Kelių eismo taisyklių 
punkto reikalavimų pažeidimą, kuris Š.D. nebuvo nurodytas nei pranešime apie įtarimą, nei 
kaltinamajame akte, tod÷l teismas padar÷ Lietuvos Respublikos BPK 255 str. reikalavimų 
pažeidimą, kuris taip pat suvarž÷ Š.D. teisę į gynybą.  
 

Teismo šališkumas 
Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-130-116/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) konstatuota, 

jog bylą išnagrin÷jo šališkas pirmosios instancijos teismas (BPK 326 str. 1 d. 4 p.), apylink÷s teismo 
nuosprendis surašytas ydingai.  

Nuosprendis turi būti teis÷tas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teis÷tas tada, kai jis priimtas ir 
surašytas laikantis baudžiamojo bei baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teis÷s normų 
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reikalavimų. Kad nuosprendis gal÷tų būti laikomas pagrįstu, jame d÷l visų nuosprendyje 
sprendžiamų klausimų (d÷l nusikalstamos veikos įvykdymo konstatavimo, įrodyta pripažintos 
veikos padarymo aplinkybių, nusikalstamos veikos sud÷ties, jos kvalifikavimo ir kt.) padarytos 
išvados turi būti pagrįstos išsamiais, nešališkai ištirtais ir įvertintais įrodymais. Taigi, kad 
nuosprendis būtų teis÷tas ir pagrįstas, savo forma ir turiniu jis turi atitikti Lietuvos Respublikos 
BPK 302 – 307 straipsniuose nustatytus reikalavimus, turi būti įtikinamas ir nekelti abejonių d÷l 
jame padarytų išvadų pagrįstumo. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad apylink÷s teismas 
nesilaik÷ Lietuvos Respublikos BPK 305 str. 1 d. nuostatų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 
2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „D÷l teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso 
normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“, išaiškinimų, kas leidžia manyti, jog teismas 
buvo šališkas. 

 Lietuvos Respublikos BPK 305 str. 1 d. įpareigoja teismą nuosprendžio aprašomojoje 
dalyje išd÷styti įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybes, nurodant jos padarymo vietą, 
laiką, būdą, padarinius ir kitas svarbias aplinkybes. Apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje 
dalyje pirmiausia turi būti nurodytos nusikalstamos veikos, pripažintos įrodyta, aplinkyb÷s. Šioje 
nuosprendžio dalyje teismo nustatytos veikos aprašymas turi atitikti baudžiamojo įstatymo 
dispozicijos turinį nurodant visus nusikalstamos veikos sud÷ties elementus ir visa, kas reikšminga 
nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Min÷ta nuosprendžio aprašomosios dalies  dalis turi būti 
surašyta ne pažodžiui nurašant kaltinamajame akte suformuluoto kaltinimo turinį, bet teismo 
pos÷dyje ištirtų, patikrintų ir įvertintų įrodymų pagrindu. Šiuo konkrečiu atveju akivaizdu, kad 
teismas į nuosprendį iš esm÷s pažodžiui perraš÷ kaltinamojo akto dalį, kurioje suformuluotas 
kaltinimo turinys. Tą patvirtina ir kaltinamajame akte bei teismo nuosprendyje esančios gramatin÷s 
klaidos, pavyzdžiui, aprašant L. K. 2004 m. spalio 16 d. veiką, tiek kaltinamajame akte, tiek ir 
skundžiamame nuosprendyje neteisingai nurodytas futbolo komandos pavadinimas „Lokomotov“ 
(vietoje „Lokomotiv“).     

Pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str.  1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patik÷tą ar jo 
žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patik÷tą ar 
jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę tyčia neteis÷tai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima 
elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Pagal  Lietuvos 
Respublikos BK 182 str. 1 d.  atsako tas, kas apgaule savo ar kitų asmenų naudai įgijo svetimą turtą 
ar turtinę teisę, išveng÷ turtin÷s prievol÷s arba ją panaikino. Vienas esminių objektyviųjų 
sukčiavimo veikos sud÷ties požymių yra apgaul÷s buvimas kaltininko veiksmuose. Taigi, 
nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., sud÷čių 
požymiai skiriasi. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs bei 
įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir  padaręs išvadą, kad L. K. svetimą turtą įgijo apgaul÷s būdu, 
nuosprendžio aprašomojoje dalyje esminio sukčiavimo požymio – apgaul÷s naudojimo – nenurod÷, 
t. y. konstatavęs, kad kaltinamoji padar÷ nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 
182 str. 1 d., teismas aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurod÷ Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 
d. numatyto nusikaltimo požymius. Toks kaltinamosios veikos, pripažintos įrodyta, aprašymas, 
neatitinkantis Baudžiamojo įstatymo, pagal kurį  L. K. buvo pripažinta kalta ir nuteista, turinio, dar 
kartą patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik kaltinamojo akto dalies, kurioje 
aprašyti nusikalstamos veikos sud÷ties požymiai, perrašymu.  

Apeliacin÷s instancijos, teismas, nusprendęs perkvalifikuoti kaltinamosios veiką į Lietuvos 
Respublikos BK 182 str. 1 d., tačiau apsiribodamas jai inkriminuotos veikos, numatytos Lietuvos 
Respublikos BK 183 str. 1 d., perrašymu iš kaltinamojo akto į nuosprendį, tuo suteik÷ pirmenybę 
kaltinimo pusei, kas leidžia pagrįstai manyti, jog bylą išnagrin÷jo šališkas teismas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-206-282/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) 
konstatuota, jog bylą išnagrin÷jo šališkas pirmosios instancijos teismas, kas sukliud÷ išsamiai 
išnagrin÷ti bylą. 

Privataus kaltinimo bylų nagrin÷jimas teisme vyksta pagal BK V dalyje nustatytas taisykles, 
su BPK 415-417 str. numatytomis išimtimis (BPK 415 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad su 
skundu pirmasis į Mažeikių rajono apylink÷s teismą kreip÷si privatus kaltintojas J. R., prašydamas 
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pripažinti K. B. kaltu ir nuteisti jį pagal BK 140 str. 1 d.. Iki įrodymų tyrimo pradžios apeliantas 
teismui pateik÷ priešpriešinį skundą prieš J. R., kaltindamas pastarąjį nusikalstamos veikos, 
nagrin÷jamos privataus kaltinimo tvarka, numatytos BK 140 str. 1 d., padarymu, kuri susijusi su 
pačiam apeliantui pareikštu kaltinimu (BPK 410 str. 1 d.). Iš taikinamojo pos÷džio protokolo 
matyti, kad teismas pri÷m÷ apelianto priešpriešinį skundą, pateik÷ jį susipažinti kitiems proceso 
dalyviams, įteik÷ J. R. ir prijung÷ prie bylos. Baudžiamojo proceso įstatymas numato galimybę 
priešpriešinius skundus nagrin÷ti vienoje baudžiamojoje byloje, o taip pat reglamentuoja, kad 
pirmasis užduoda klausimus, duoda paaiškinimus, pasako baigiamąją kalbą, taria paskutinį žodį 
kaltinamasis, kuris pirmas padav÷ skundą (BPK 410 str. 2 d., 415 str. 3 d.).  

Taigi, esant tokiai situacijai, kuomet teisme nagrin÷jama baudžiamoji byla su 
priešpriešiniais kaltinimais, proceso šalys vienu metu įgyja dvejopą procesinį statusą – 
nukent÷jusysis tuo pačiu metu yra ir kaltinamasis, o kaltinamasis tuo pačiu yra nukent÷jusiuoju. 
Tokiu būdu akivaizdu, kad proceso dalyvių interesai yra skirtingi ir teismas, nagrin÷damas bylą, 
privalo užtikrinti lygias abiejų suinteresuotų šalių teises, sudaryti vienodas galimybes teikti 
įrodymus, išsakyti argumentus, ginčyti priešingos šalies įrodymus ir argumentus, pasisakyti visais 
svarstomais klausimais ir pan. Neužtikrinus vienodų teisminio proceso stadijoje šalių teisių, 
nesuteikus vienodų galimybių, neužtikrinamas bylų nagrin÷jimo teisme rungimosi principas, 
numatytas BPK 7 str. 

LR BPK 415 str. 3 d. numato, kad privataus kaltinimo bylose įrodymų tyrimas pradedamas 
nukent÷jusiojo skundo ar jo teis÷to atstovo pareiškimo paskelbimu, kurį balsu perskaito privatus 
kaltintojas arba jo atstovas. Nagrin÷jamoje baudžiamojoje byloje apylink÷s teismas įrodymų tyrimą 
prad÷jo teisiamajame pos÷dyje ir pasiūl÷ nukent÷jusiajam J. R. perskaityti savo skundą, o 
kaltinamajam K. B. duoti parodymus d÷l pareikšto kaltinimo. Tuo tarpu pagal priešpriešinį skundą 
privačiam kaltintojui ir nukent÷jusiajam K. B. pirmosios instancijos teismas tokios galimyb÷s 
nesuteik÷ nei to teisiamojo pos÷džio metu, nei paskesniuose teisiamuosiuose pos÷džiuose, o, 
tiesiog, pasiūl÷ J. R., įvardindamas jį nukent÷jusiuoju, duoti parodymus apie kaltinimą ir žinomas 
bylos aplinkybes. Būtent tai savo apeliaciniame skunde akcentavo K. B.. Tuo buvo pažeistas 
rungimosi principas, neįgyvendintos lygios proceso šalių teis÷s ir vienodos galimyb÷s bylos 
nagrin÷jimo procese, bei buvo pažeista K. B., kaip privataus kaltintojo, BPK 34 str. numatyta teis÷ 
palaikyti kaltinimą.  

Pažym÷tina, kad, pažeidžiant BPK 268 str. reikalavimą, viso proceso metu teis÷s proceso 
dalyviam nebuvo išaiškintos, kas sukliud÷ proceso dalyviams tinkamai pasinaudoti jiems įstatymo 
suteiktomis procesin÷mis teis÷mis.  
Pirmosios instancijos teismas nutar÷ abiejų privačių kaltintojų ir nukent÷jusiųjų J. R. bei K. B. 
priešpriešinius skundus, kaltinant vienam kitą pagal BK 140 str. 1 d., nagrin÷ti kartu vienoje 
baudžiamojoje byloje. Tačiau iš teisiamųjų pos÷džių protokolų matyti, kad pirmosios instancijos 
teismas prieš prad÷damas pos÷dį skelbia, jog bus nagrin÷jama baudžiamoji bylą, kurioje pagal BK 
140 str. 1 d. yra kaltinamas K. B., o apie tai, kuo K. B. kaltina J. R. neužsimenama. Kaip jau buvo 
min÷ta, nagrin÷jant baudžiamąją bylą su priešpriešiniais kaltinimais, proceso šalių statusas yra 
dvejopas, tačiau pirmosios instancijos teismas, viso baudžiamojo proceso metu, visgi, 
nukent÷jusiuoju dažniau įvardija tik J. R., o K. B. – kaltinamuoju. Kadangi privataus kaltinimo bylų 
nagrin÷jimas teisme vyksta pagal BPK V nustatytas taisykles su BPK 415-417 str. numatytomis 
išimtimis (LR BPK 415 str. 1 d.), tod÷l, kaip numatyta BPK 271 str. 2 d., po kaltinimų perskaitymo 
teisiamojo pos÷džio pirmininkas tur÷jo paklausti kaltinamųjų, ar jie ar prisipažįsta kaltais. Kaip 
matyti iš teisiamojo pos÷džio protokolo, J. B. toks klausimas buvo užduotas, o J. R. viso proceso 
metu klausimas, ar jis prisipažįsta kaltu pagal K. B. jam pateiktą kaltinimą, neužduotas. 
Pažym÷tina, kad dar taikinamajame pos÷dyje, kuriame buvo prie bylos prijungtas K. B. 
priešpriešinis skundas, protokole užfiksuota „nukent÷jusiojo“ J. R. nuomon÷, jog jis nebemato 
kompromiso susitaikyti, o K. B. pozicijos d÷l galimo susitaikymo teismas iš viso nesiaiškino. Iš 
pamin÷tų aplinkybių seka, kad bylos nagrin÷jimas pirmosios instancijos teisme buvo neišsamus ir 
kryptingas – vienpusiškai kaltinant tik K. B. pagal BK 140 str. 1 d., apklausiant J. R. apie pateiktą 
jam kaltinimą tik kaip nukent÷jusįjį. Kolegijos nuomone, toks baudžiamosios bylos procesas, iš 
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tikrųjų, proceso dalyviams sukelia abejones, ar skundžiamą nuosprendį pri÷męs teismas nebuvo 
šališkas, iš anksto nusistatęs prieš apeliantą, ar išsamiai išnagrin÷jo baudžiamą bylą ir pri÷m÷ 
objektyvų sprendimą.   

 
Bausm÷s skyrimas 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-56-116/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas nepagrįstai nuteistojo atžvilgiu taik÷ LR BK 62 str. 2 d. nuostatas užuot pritaikęs 
LR BK 54 straipsnį. 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 62 str. 2 d., gali paskirti švelnesnę, 
negu įstatymo numatyta, bausmę tik nustatęs, kad byloje yra visos būtinos sąlygos, nurodytos 
Lietuvos Respublikos BK 62 str. 2 dalyje. Pagal LR BK 62 str. 2 d. tokia bausm÷ gali būti paskirta 
tik tada, kai, be kitų šioje dalyje nurodytų sąlygų, yra bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios 
aplinkyb÷s. Šiaulių miesto apylink÷s teismas 2008 m. lapkričio 28 d. nuosprendžiu nustat÷ ir 
pripažino tik vieną N. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę tai, kad jis prisipažino padaręs 
nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi, tod÷l taikyti LR BK 62 str. 2 d. nuostatas N. M. atžvilgiu nebuvo 
teisinio pagrindo.  

Tačiau kolegija, įvertinusi reikšmingas bylos aplinkybes, susijusias su N. M. asmenybe - 
neteistas, dirba, mokosi, išlaiko artimą giminaitę, kuri serga sunkia nepagydoma liga ir kuriai 
reikalinga nuolatin÷ priežiūra bei su nusikaltimų padarymo aplinkyb÷mis, į tai, kad yra nustatyta 
viena N. M. atsakomybę lengvinanti aplinkyb÷, n÷ra baudžiamąją atsakomybę sunkinančių 
aplinkybių, mano, kad N. M. už nusikaltimus, numatytus BK 260 str. 1 d., paskyrus laisv÷s 
at÷mimo bausmę, kurią jis tur÷tų atlikti pataisos namuose, ji būtų per griežta ir prieštarautų 
teisingumo principui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 
„D÷l teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias 
nuosprendžio surašymą“ 3.1.13 punkte išaiškinta, kad, nesant LR BK 62 straipsnyje nurodytų 
pagrindų,  galima taikyti LR BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas.  
Pagal susiformavusią teismų praktiką, taikyti LR BK 54 str. 3 d. nuostatas galima tuomet, kai byloje 
tokios išimtin÷s aplinkyb÷s, kurios suponuotų išvadą, jog BK specialiosios dalies straipsnio, pagal 
kurį kvalifikuojama kaltininko veika, sankcijoje numatytos, o ne švelnesn÷s bausm÷s paskyrimas 
būtent šiam asmeniui už jo nusikalstamą veiką aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Šioje 
byloje yra išskirtin÷s aplinkyb÷s, kurios leidžia teigti, kad N. M. realiai atliekant laisv÷s at÷mimo 
bausmę, būtų pažeidžiamas teisingumo principas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-119-135/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas, skirdamas J.J. bausmę, netinkamai pritaik÷ LR BK 61 str., kuris numato 
bausm÷s skyrimą, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių.  

Teismas, nustatydamas bausm÷s rūšį ir dydį privalo atsižvelgti į kaltinamojo asmenybę, jo 
padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kalt÷s formą ir k÷sinimosi dalyką, taip pat į 
nustatytas jo atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, t.y. teismas privalo laikytis 
LR BK 54 str. numatytų bausmių skyrimo pagrindų, o paskirta bausm÷ privalo atitiktų jos paskirtį – 
nubaustų ir sulaikytų asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, paveiktų bausmę atlikusį, kad ateityje 
jis laikytųsi įstatymų, o taip pat užtikrintų teisingumo principo įgyvendinimą (LR BK 41 str.) 

Nuteistajam  teisingai paskirta su laisv÷s at÷mimu susijusi bausm÷, kadangi J.J. anksčiau 
buvo teistas 4 kartus, nusikalto teistumui neišnykus. Tai, kad J.J. nuosprendžiu pripažintas kaltu už 
tyčinius nusikaltimus, turi galiojančių administracinių nuobaudų rodo, kad nuteistasis iš ankstesnių 
teistumų jokių išvadų nedaro, savo gyvenimo būdo nekeičia: nelinkęs laikytis įstatymų ir 
visuomen÷je priimtų normų.  

Išanalizavusi nuosprendžio bausm÷s skyrimo motyvus, kolegija konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas, nustatydamas J.J. paskirtų bausmių dydžius, netinkamai įvertino nuosprendyje 
nurodytas sunkinančią ir lengvinančią aplinkybes. LR BK 61 str. 4 d. numato, kad teismas skiria ne 
didesnę kaip straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausm÷s vidurkis laisv÷s 
at÷mimo bausmę, jeigu kaltininkas savo noru prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, ir 
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aktyviai pad÷jo išaiškinti nusikaltimą, ir n÷ra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, t.y. šio straipsnio 
4 dalies nuostatos netaikomos, kai nustatoma atsakomybę sunkinančių aplinkybių.    

Iš bylos aplinkybių matyti, kad nuteistasis prisipažino sužalojęs t÷vą ir apvogęs V.K., ir d÷l 
to labai gail÷josi, tod÷l pirmos instancijos teismas pagrįstai tai pripažino jo atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe, tačiau tai, kad jis nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas ir įtakojo 
jo nusikalstamą veiką, yra laikoma sunkinančia aplinkybe  (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.). Atsižvelgiant į 
tai, pirmos instancijos teismas, nustatydamas bausm÷s dydžius, prival÷jo vadovautis LR BK 61 str. 
2 d., kurioje nurodyta, kad įvertinus atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, jų 
kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas LR BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, skiriamos 
bausm÷s dydis yra skaičiuojamas nuo jos vidurkio. 

Už nusikaltimo, numatyto LR BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymą yra numatyta bausm÷ laisv÷s 
at÷mimas iki penkerių metų, o už nusikaltimo, numatyto LR BK 178 str. 1 d. padarymą, yra 
numatyta laisv÷s at÷mimo bausm÷ iki trejų metų, tod÷l pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis 
LR BK 61 str. 3 d., prival÷jo nustatyti šiose sankcijose numatytų bausmių vidurkius ir, atsižvelgiant 
į nustatytas aplinkybes, paskirti bausmes, kurios būtų ne mažesn÷s už nusikalstamų veikų straipsnių 
sankcijose numatytus bausmių vidurkius.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-16-282/2009 (Akmen÷s rajono apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas netinkamai taik÷ baudžiamąjį įstatymą (BK 67 str. 1 d.): nuteistajai paskyr÷ bausmę, kuri 
nebuvo numatyta inkriminuotos nusikalstamos veikos straipsnio sankcijoje. Apylink÷s teismas, 
juridiškai įvertinęs A. G. veiką ir pripažinęs ją kalta pagal BK 281 str. 1 d., tur÷jo paskirti jai tik 
tokios rūšies ir dydžio bausmę, kuri numatyta inkriminuotos nusikalstamos veikos straipsnio 
sankcijoje, vadovaujantis Baudžiamojo įstatymo bendrosios dalies normomis.  

BK 281 str. 1 d. sankcija numato, kad už min÷tos baudžiamojo įstatymo normos pažeidimą 
baudžiama teis÷s dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla at÷mimu arba bauda, arba 
areštu, arba laisv÷s at÷mimu iki dvejų metų. Iš skundžiamo nuosprendžio rezoliucin÷s dalies matyti, 
kad pirmosios instancijos teismas A. G. nubaud÷ atimdamas jai teisę vairuoti transporto priemonę 1 
metams 6 m÷nesiams. Tokia bausm÷s nei BK 281 str. 1 d. sankcijoje, nei, apskritai Baudžiamajame 
kodekse n÷ra numatyta. Baudžiamajame įstatyme yra numatytas baigtinis už padarytas 
nusikalstamas veikas skiriamų bausmių sąrašas (BK 42 str., 90 str.), tod÷l nuteistajam skiriama 
bausm÷ turi būti formuluojama konkrečiai ir aiškiai. Uždraudimas naudotis kaltininkui specialia 
teise, konkrečiu atveju – teise vairuoti transporto priemonę, yra baudžiamojo poveikio priemon÷, 
numatyta BK 68 str.  

Iš pirmos instancijos teismo nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad apylink÷s teismas, 
spręsdamas klausimą d÷l A. G. skirtinos bausm÷s, apsvarst÷ visas pagal BK 281 str. 1 d. galimas 
paskirti bausm÷s rūšis ir padar÷ išvadą – nepalikti teis÷s nuteistajai vairuoti transporto priemonę. 
Tokiu būdu teismas A. G. paskyr÷ ne BK 281 str. 1 d. sankcijoje numatytą vieną iš alternatyvių 
bausmių  – at÷mimą teis÷s dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, nes tokios rūšies 
bausmę teismas gali skirti tik tuomet, kada kaltininkas nusikalstamą veiką padaro darbin÷s ar 
profesin÷s veiklos srityje arba kai padaro išvadą, jog nuteistajam negalima palikti teis÷s dirbti tam 
tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla. Taigi at÷mimo teis÷s dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam 
tikra veikla turinį sudaro uždraudimas nuteistajam dirbti konkretų darbą kokioje nors veiklos srityje 
arba pagal tam tikrą specialybę (pvz. uždraudimas dirbti vairuotoju, kasininku ir pan.). Iš bylos 
medžiagos matyti, kad A. G. pagal neterminuotą darbo sutartį dirba Akmen÷s rajono socialinių 
paslaugų namuose socialinio darbuotojo pad÷j÷ja. Byloje n÷ra duomenų, kad A. G.  jai inkriminuotą 
nusikalstamą veiką padar÷ savo darbin÷s ar profesin÷s veiklos srityje, apylink÷s teismas konkrečiai 
ir neįvardijo, kokį darbą dirbdama ar kokią veiklą vykdydama ji padar÷ nusikaltimą. Tokiu būdu 
pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad A. G. įstatymus pažeid÷ vykdydama savo darbinę ar 
profesinę veiklą, nenustatęs, kad transporto priemon÷s vairavimas yra jos darbin÷ ar profesin÷ 
veikla, negal÷jo paskirti bausmę, susijusią su draudimu vairuoti transporto priemonę darbin÷s ar 
profesin÷s veiklos srityje.  

Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad nuteistoji nusikaltimą padar÷ naudodamasi 
specialia teise ir siekdamas maksimaliai individualizuoti kaltininko nubaudimą, tur÷jo aptarti ir 
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baudžiamojo poveikio priemon÷s taikymo klausimus, tačiau to nepadar÷, o at÷mimą teis÷s vairuoti 
transporto priemonę paskyr÷ kaip bausmę.  

Apeliacin÷s instancijos teismas nuosprendį pakeit÷, nuteistajai paskyr÷ bausmę - baudą bei 
baudžiamojo poveikio priemonę - at÷mimą teis÷s vairuoti transporto priemonę.                       
 
D÷l per švelnios bausm÷s 

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-116-64/2009 Šiaulių miesto apylink÷s teismas , nuosprendyje 
nurodydamas, kad nuteistajai skirtina bauda, kuri yra mažesn÷ už sankcijoje nustatytą baudos dydį, 
nemotyvavo skirtinos baudos dydžio. Pasteb÷tina, kad BK 281 str. 1 d. sankcijoje įstatymo leid÷jas 
nenumat÷ vienos iš alternatyvių bausmių – baudos dydžių. Baudos dydį reglamentuoja BK 47 str. 3 
d., kurioje numatyta, kad už neatsargų nusikaltimą nustatoma bauda iki 75 MGL dydžio. Pagal BK 
61 str. 2 d. teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, 
jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, 
motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausm÷s rūšį, taip pat skiriamos bausm÷s dydį 
skaičiuodamas nuo jos vidurkio, o pagal BK 61 str. 3 d. nurodytą taisyklę, bausm÷s - baudos 
vidurkis yra 38 MGL.  

 Atsižvelgiant į tai, kad padarytas neatsargus nusikaltimas, kurio objektas ne tik transporto 
eismo saugumas, bet ir žmogaus sveikata (autoįvykio metu nukent÷jo du nepilnamečiai vaikai ir jų 
elgesys įtakos eismo įvykiui kilti netur÷jo), nenustatyta nuteistosios atsakomybę lengvinančių ir 
sunkinančių aplinkybių (tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrin÷jimo metu V.M. savo kalt÷s 
nepripažino, d÷l kilusio eismo įvykio kaltino nukent÷jusiuosius, d÷l kurių kalt÷s, anot jos, kilo 
eismo įvykis), tai rodo, kad nuteistoji nesigaili d÷l savo veiksmų, neigiamai jų nevertina, neatsipraš÷ 
nukent÷jusiųjų, veng÷ atlyginti bent dalį pareikšto civilinio ieškinio, tod÷l konstatuota, jog 
nuteistajai paskirta per švelni bausm÷, tod÷l bausm÷ nuteistajai griežtintina. Kadangi nuteistoji šiuo 
metu nedirba, o nuosprendžiu iš jos yra priteista atlyginti civilinius ieškinius bendrai 4250 Lt sumai, 
tod÷l apeliacin÷s instancijos teismas nuteistajai paskyr÷ baudą, artimą  baudos už padarytą 
neatsargų nusikaltimą vidurkiui – t.y. 30 MGL (3900 Lt) baudą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-3-116/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas, skirdamas nuteistajam bausmę ir pabr÷ždamas, kad atsižvelgia į įstatymo ginamas 
vertybes, į k÷sinimosi dalyko vertingumą, nusikaltimo padarymo būdą, laiką, vietą – nusikaltimas 
padarytas dienos metu, viešoje vietoje, kas rodo nuteistojo įžūlumą, pagrįstai pripažinęs nuteistąjį 
recidyvistu, neteisingai jam paskyr÷ 50 parų arešto bausmę. Aukščiau išvardintos aplinkyb÷s 
apylink÷s teismo buvo įvertintos netinkamai. Nuteistasis iki nusikaltimo padarymo buvo teistas 6 
kartus, nusikaltimą padar÷ po metų, kai buvo paleistas iš įkalinimo vietos, tod÷l jis laikomas 
recidyvistu, jis iš ankstesnių teistumų išvadų nepadar÷, byloje n÷ra nustatyta atsakomybę 
lengvinančių, bei sunkinančių aplinkybių, kaltu neprisipažino. Tod÷l už tyčinio nusikaltimo 
padarymą teismas paprastai skiria laisv÷s at÷mimo bausmę (Lietuvos Respublikos BK 56 str.). 
Mažeikių rajono apylink÷s teismas neįvertino to, kad K. L., būdamas teistas už analogiškų tyčinių 
nusikalstamų veikų padarymą, teistumui neišnykus, v÷l padar÷ tyčinę veiką. Atkreiptinas d÷mesys, 
kad, apylink÷s teismas visiškai nemotyvavo kitos, ne laisv÷s at÷mimo, bausm÷s rūšies pasirinkimo 
recidyvistui nubausti.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-154-64/2009 (Joniškio rajono apylink÷s teismas) nuteistajai 
paskirta per švelni bausm÷. Pagal BK 61 str. 2 d. teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) 
atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 str. 
2 d. nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausm÷s rūšį, taip pat 
skiriamos bausm÷s dydį skaičiuodamas nuo jos vidurkio. LR BK 140 str. 2 d. sankcijoje numatyta 
laisv÷s at÷mimo bausm÷ iki dvejų metų, o pagal BK 61 str. 3 d. nurodytą taisyklę, bausm÷s - 
vidurkis yra 1 metai 1 m÷nuo ir 15 dienų [{3 m÷n. + 2 metai (arba 24 m÷n.)} / 2 = 13,5 m÷n.].  

Atsižvelgiant į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, kurio objektas nepilnamečio vaiko 
sveikata, nenustatyta nuteistosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (ikiteisminio 
tyrimo metu ir teisme nuteistoji tik iš dalies pripažino savo kaltę, t.y. kad nukent÷jusįjį tik papurt÷, 
jo nemuš÷), tai rodo, kad nuteistoji nesigaili d÷l savo veiksmų, neigiamai jų nevertina, neatsipraš÷ 
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nukent÷jusiojo. Byloje nustatyta, kad nuteistoji teigiamai charakterizuojama, dirba, viena augina ir 
išlaiko du mažamečius vaikus, anksčiau n÷ra teista, tačiau bausta administracine tvarka už LR 
ATPK 50 str. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir sutinkamai su BK 61 str. 2 d. nuostata, nuteistajai 
neteisingai paskirta bausm÷, mažesn÷ už sankcijos vidurkį. Atsižvelgiant į min÷tas aplinkybes 
tur÷jo būti skiriama laisv÷s at÷mimo bausm÷, artima  sankcijoje numatytam bausm÷s vidurkiui ir 
laisv÷s at÷mimo bausm÷s vykdymas atid÷tinas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-57-316/2009 (Pakruojo rajono apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas netinkamai įvertino  kaltinamojo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią 
aplinkybes, kaltinamojo asmenybę ir nepagrįstai paskyr÷ 30 parų arešto bausmę. Asmuo buvo 
teisiamas dešimtą kartą, nusikaltimą padar÷ neišnykus teistumui. Pagal LR BK 27 str. jis laikomas 
recidyvistu, tod÷l jam už tyčinio nusikaltimo padarymą tur÷tų būti skiriama laisv÷s at÷mimo 
bausm÷ (LR BK 56 str.). Nuteistojo padaryta nusikalstama veika yra d÷sningas nuteistojo gyvenimo 
būdo padarinys, tod÷l, paskyrus kitokią, nei laisv÷s at÷mimas, bausm÷s rūšį, nebus pasiekti bausm÷s 
tikslai ir nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus nubaustas tik simboliškai, neužkertant jam kelio 
daryti naujus nusikaltimus. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-72-316/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
nuteistajam neteisingai paskirta bausm÷. Apylink÷s teismas, skirdamas G.Ž. bausmę, vadovavosi 
bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelg÷ į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, 
pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, t.y. tai, kad G. Ž. teistas 10 kartų, 
charakterizuojamas neigiamai, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančias aplinkybes, 
nusikaltimo padarymo būnant pavojingu recidyvistu aplinkybę, motyvuojamoje nuosprendžio 
dalyje nurod÷, kad kaltinamajam skirtina griežtesn÷ negu straipsnio sankcijoje už padarytą 
nusikaltimą nustatytos laisv÷s at÷mimo bausm÷s vidurkis bausm÷. Tačiau nuosprendžio 
rezoliucin÷je dalyje, pripažinęs G. Ž. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos 
BK 178 str. 2 d., teismas paskyr÷ 3 metų laisv÷s at÷mimo bausmę, t.y. bausmę, mažesnę negu 
Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. numatytos laisv÷s at÷mimo bausm÷s vidurkis. Taigi, 
netinkamai pritaikytos LR BK 61 str. 3 d. nuostatos, neteisingai apskaičiuotas LR BK 178 str. 2 d. 
numatytos laisv÷s at÷mimo bausm÷s vidurkis, paskirta per švelni bausm÷.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-300/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
pavojingam recidyvistui paskirta neteisinga, t.y. per švelni bausm÷, nenustatyta paskirtos laisv÷s 
at÷mimo bausm÷s atlikimo vieta.  

LR BK 56 str. 2 d. įtvirtinta imperatyvin÷ nuostata, jog pavojingam recidyvistui už tyčinį 
nusikaltimą skiriama griežtesn÷ bausm÷ negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą 
nustatytos laisv÷s at÷mimo bausm÷s vidurkis. Pažym÷tina tai, kad teismui paliekama motyvuoto 
apsisprendimo teis÷ netaikyti sunkesnę baudžiamąją atsakomybę nustatančių normų - vadovaujantis 
LR BK 56 str. 2 d., kitokia bausm÷ pavojingam recidyvistui gali būti skiriama tik šio kodekso 62 
str. numatytais pagrindais, tačiau apylink÷s teismas J. J. paskirdamas 2 m. laisv÷s at÷mimo bausmę 
LR BK 62 str. normomis nesivadovavo, savo sprendimo d÷l švelnesn÷s negu įstatymo numatyta 
bausm÷s skyrimo nemotyvavo. 

Atsižvelgiant į LR BK 54 str. 2 d. išvardintas bausm÷s dydžio nustatymui reikšmingas 
aplinkybes, į tai, kad J. J. 13 kartų teistas už nusikalstamų veikų nuosavybei padarymą, bausmes 
atliko laisv÷s at÷mimo vietose, tačiau tai įtakos jo elgesiui nepadar÷ - būdamas laisv÷je jis ir toliau 
dar÷ nusikaltimus nuosavybei, nesusituokęs, nedirbantis, neturi teigiamų socialinių ryšių, galinčių 
pozityviai įtakoti jo elgesį, neatlygino nukent÷jusiajam padarytos turtin÷s žalos, išvadų iš ankstesnių 
teistumų nedaro, šį apysunkį nusikaltimą nuosavybei J. J. padar÷ pra÷jus nedaug laiko po paleidimo 
iš laisv÷s at÷mimo vietos bei neatlikęs ansktesniu nuosprendžiu jam paskirtos 2 m. laisv÷s at÷mimo 
bausm÷s, kurią slapstydamasis veng÷ atlikti. Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, kad 
nusikaltimas padarytas neatsitiktinai ir ne d÷l susiklosčiusių nepalankių aplinkybių J. J. atžvilgiu, o 
kad jo padaryta veika yra d÷sninga viso jo ankstesnio elgesio pasekm÷. Iš šių aplinkybių galima 
daryti išvadą, jog nuteistasis nelinkęs persiaukl÷ti ir pasitaisyti, tod÷l bausm÷s paskirtis, numatyta 
Lietuvos Respublikos BK 41 str. – sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti 
nusikalstamą veiką padariusį asmenį, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų 
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ir v÷l nenusikalstų, apriboti nuteistajam asmeniui galimybę padaryti naujas nusikalstamas veikas ir 
užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą gali būti pasiekta J. J. už padarytą nusikaltimą tik 
paskyrus realiai atlikti terminuotą laisv÷s at÷mimo bausmę.   

Išd÷stytų aplinkybių kontekste, akivaizdu, kad apylink÷s teismas nuteistajam skirdamas 
bausmę tur÷jo vadovautis LR BK 56 str. 2 d., bei nesant pagrindo taikyti LR BK 62 str. nuostatų, 
jam paskirti bausmę griežtesnę nei straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos laisv÷s 
at÷mimo bausm÷s vidurkis (3 metai 1 m÷nuo ir 15 dienų).  

Be to, kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio rezoliucin÷s dalies, teismas 
skirdamas bausmę J. J. netaik÷ LR BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatų, t. y.  nuteistajam J. J. 
nuosprendžiu neparinko bausm÷s atlikimo vietos, kuom pažeid÷ min÷tos LR BK normos 
reikalavimus.  
 
D÷l per griežtos bausm÷s 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-91-300/2009 Šiaulių miesto apylink÷s teismas, paskirdamas 
bausmes už įvykdytas nusikalstamas veikas, nepažeid÷ bausmių skyrimo pagrindų, tačiau 
subendrindamas bausmes paskyr÷ aiškiai per griežtą bausmę. Iš teismų praktikos matyti, kad už 
analogiškas veikas baudžiamosiose bylose Nr. 2K-449/2007; Nr. 2K-234/2007; Nr. 2K-65/2008 
buvo paskirtos švelnesn÷s bausm÷s. Šiaulių miesto apylink÷s teismo nuosprendžiu paskyrus 
bausmes už atskiras veikas, subendrinant bausmes nuteistajam L. Ž.buvo paskirta bausm÷, savo 
griežtumu išsiskirianti iš teismų praktikoje skiriamų bausmių nurodytose bylose.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-14-64/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) nuteistajam 
paskirta per griežta bausm÷. 

Bylą nagrin÷jant apeliacine tvarka nuteistasis pilnai atlygino nukent÷jusiajam padarytą žalą. 
Be to, jis augina mažametę dukrą, dukters motina pajamų neturi, taigi, nuteistasis  materialiai 
išlaiko šeimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, yra pagrindas manyti, kad nuteistajam realiai atliekant 
skundžiamu nuosprendžiu paskirtą laisv÷s at÷mimo bausmę, nebūtų kam materialiai išlaikyti bei 
prižiūr÷ti mažametį vaiką. Pirmos instancijos teismas neatsižvelg÷ jog nuteistasis anksčiau 
neteistas, charakterizuojamas teigiamai, nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkyb÷s, 
atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, nuteistasis atsipraš÷ nukent÷jusiojo, kuris 
pastarajam neturi pretenzijų, iš pateiktų dokumentų matyti, kad nuteistasis gyvena šeimoje, rūpinasi 
mažamečiu vaiku, dirba, tod÷l nepagrįstai jo atžvilgiu nebuvo pritaikytos LR BK 62 str. nuostatas ir 
paskirta per griežta laisv÷s at÷mimo bausm÷.   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-18-116/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas, nors ir konstatavęs skundžiamuoju nuosprendžiu, jog V. R. atlygino 
nukent÷jusiesiems dalį nusikaltimu padarytos žalos, nepagrįstai nepripažino šios aplinkyb÷s 
nuteistojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tod÷l netinkamai pritaik÷ baudžiamąjį įstatymą ir 
neteisingai paskyr÷ bausmę. Kaltininko nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, pagal 
susiformavusią teismų praktiką, galima pripažinti atsakomybe lengvinančia aplinkybe tada, jeigu 
kaltininkas savanoriškai atlygina  ar pašalina visą ar dalį žalos, atsiradusią d÷l neteis÷tų jo veiksmų 
iki nuosprendžio pri÷mimo.  

Atsižvelgus į tai, kad buvo pripažintos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkyb÷s, į 
nuteistojo V. R. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą ir atsižvelgdamas į padaryto 
nusikaltimo sunkumą (apysunkis nusikaltimas), kaltininko asmenybę – nors ir buvo ankščiau 
teistas, nusikaltimą padar÷ neišnykus teistumui už ankščiau padarytas nusikalstamas veikas, tačiau 
po paskutin÷s laisv÷s at÷mimo bausm÷s atlikimo jau trys metai V. R. n÷ra padaręs nusikalstamos 
veikos, nuolat dirba, prižiūri sergančius t÷vus, išlaiko du nepilnamečius vaikus, buvo pagrindas 
nuteistajam skirti švelnesnę bausmę. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-141-300/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) 
nuteistajam paskyr÷ per griežtą bausmę. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę A. Ž., 
neatsižvelg÷ į tai, kad nusikaltimo organizatorius buvo S. P. ir jis bendrininkų grup÷je veik÷ 
aktyviausiai, taigi iš esm÷s A. Ž. vaidmuo nusikaltimo padaryme buvo antraeilis, o S. P. Mažeikių 
rajono apylink÷s teismo 2004-09-02 nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2006-04-19 
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nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas pagal 2000 m. LR BK 182 str. 2 d. ir jam buvo 
paskirta bausm÷ laisv÷s at÷mimas 4 (keturiems) metams, iš ko seka, jog A. Ž. Mažeikių rajono 
apylink÷s teismo 2009-02-09 nuosprendžiu paskirta bausm÷ yra aiškiai per griežta. Esant šioms 
aplinkyb÷ms bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, nuteistajam už nusikaltimą, 
numatytą LR BK 182 str. 2 d. (LR BK 2000 m.), tur÷jo būti paskirta mažesn÷ laisv÷s at÷mimo 
bausm÷.  
  

Bausmių bendrinimas  
Baudžiamojoje byloje Nr.1A-20-64/2009 Šiaulių miesto apylink÷s teismas,  

nesubendrindamas bausmių pagal 2008-09-26 ir 2008-11-13 nuosprendžius, netinkamai pritaik÷ 
baudžiamąjį įstatymą. 

Lietuvos Respublikos BK 63 str. 9 d. nurodyta, jog pagal LR BK 63 str. nurodytas bausmių 
subendrinimo taisykles skiriama bausm÷ ir tais atvejais, kai po nuosprendžio pri÷mimo nustatoma, 
kad asmuo iki nuosprendžio pirmoje byloje pri÷mimo dar padar÷ kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį 
nusižengimą. 

Bylos aplinkyb÷s liudija, jog N. P. Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-11-13 
nuosprendžiu nuteista už nusikalstamą veiką padarytą 2008-07-25, t. y. už nusikalstamą veiką 
padarytą iki Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-09-26 priimto nuosprendžio. Esant tokioms 
aplinkyb÷ms, teismas, priimdamas paskutinįjį nuosprendį, ir paskyręs pagal jį bausmę, prival÷jo, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, bausmes pagal 
abu teismo nuosprendžius subendrinti ir po to į bausm÷s laiką įskaityti bausmę atliktą  pagal pirmąjį 
teismo nuosprendį.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-232-64/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas, skirdamas D.Z. bausmes už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos 
Respublikos BK 260 str. 1 d., nuosprendžio rezoliucin÷je dalyje nekonkretizavo nusikalstamų veikų 
ir už Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas paskyr÷ vienodo 
dydžio bausmes, kas, atsižvelgus į bausmių subendrinimo taisykles, trukdo nustatyti, kuri iš 
paskirtųjų bausmių yra griežčiausia ir prie kurios reikia iš dalies prid÷ti švelnesnes bausmes. 
Aprašomojoje nuosprendžio dalyje pirmosios instancijos teismas nurod÷, kad D.Z. skirtinos 
bausm÷s artimos sankcijose numatytam bausm÷s vidurkiui. Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. 
sankcijoje numatytas laisv÷s at÷mimas nuo dvejų metų iki 8 metų, tod÷l pagal Lietuvos Respublikos 
BK 61 str. 3 d., bausm÷s vidurkis būtų 5 metai. Teismas D.Z. už Lietuvos Respublikos BK 260 str. 
1 d. numatytas nusikalstamas veikas paskyr÷ bausmes lygias min÷tų straipsnių sankcijose 
numatytam laisv÷s at÷mimo bausm÷s vidurkiui. Taigi, teismas padar÷ prieštaringas išvadas d÷l 
skirtinų bausmių dydžių, už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., 
padarytą 2007-09-10, paskirta per griežta bausm÷.  

Be to, pirmos instancijos teismas, subendrindamas nuteistajam D.Z. paskirtas bausmes, už 
padarytas penkias nusikalstamas veikas, netinkamai pritaik÷ baudžiamąjį įstatymą. Nustatyta, kad 
D.Z. padar÷ vieną nesunkų nusikaltimą, du apysunkius nusikaltimus ir du sunkius nusikaltimus. 
Lietuvos Respublikos BPK 63 str. 5 d. 2 p. numato bausmių subendrinimą taikant ap÷mimą kai 
padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms 
nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal Lietuvos Respublikos BK 10 ar 11 straipsnius. 
Pagal teismų praktiką, kai padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos nusikalstamoms veikų 
rūšims ar kategorijoms per vieną ar kelias grupes (pvz. nesunkus ir sunkus nusikaltimas) laikoma, 
kad nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą. taigi, pirmosios instancijos teismo 
nuosprendis dalyje d÷l bausmių subendrinimo keistinas (Lietuvos Respublikos BPK 328 str. 1 p.). 

Pirmos instancijos teismas įžangin÷je dalyje nurodęs duomenis apie jo teistumus, nepagrįstai 
nuosprendžio rezoliucin÷je dalyje subendrindamas bausmes su Šiaulių miesto apylink÷s teismo 
2004-12-10 nuosprendžiu paskirta bausme, nurod÷ bausmę, apie kurią teismui priimant skundžiamą 
nuosprendį buvo žinoma. Iš bylos duomenų matyti, kad D.Z. Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2004-
12-10 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas už padarytas nusikalstamas veikas, 
numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., 182 str. 1 d., subendrinta galutine bausme 80 
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MGL (10000 Lt) dydžio bauda. Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-11-27 nutartimi Šiaulių 
miesto apylink÷s teismo 2004-12-10 nuosprendis buvo pakeistas ir D.Z. paskirtos baudos 
nesumok÷ta dalis 9960 Lt pakeista į arešto bausmę. Šią nutartį D.Z. teismui pateik÷ 2009-04-16, 
kuomet teismas buvo iš÷jęs į pasitarimų kambarį priimti sprendimo. Nors pagal Lietuvos 
Respublikos BPK normas, teismui iš÷jus į pasitarimų kambarį nauji duomenys iki nuosprendžio 
paskelbimo negali būti prijungti prie nagrin÷jamos bylos, tačiau teismas, nuosprendžio įžangin÷je 
dalyje nurod÷ duomenis pagal Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-11-27 nutartį, taigi,  pirmosios 
instancijos teismas naujai gautą nutartį pri÷m÷, ja r÷m÷si skundžiamame nuosprendyje 
nurodydamas D.Z. duomenis apie teistumą. Kadangi nuosprendžio rezoliucin÷je dalyje teismas 
apeliantui subendrino bausmes su Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2004-12-10 nuosprendžiu 
paskirta bausme - bauda, o ne su nutartimi, kuria  baudos bausm÷ buvo pakeista areštu, teismas 
nepagrįstai pasunkino D.Z. teisinę pad÷tį.  

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-126-210/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas skirdamas A. J. galutinę subendrintą bausmę ir taikydamas bausmių dalinio 
sud÷jimo būdą netinkamai taik÷ Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 
nuostatas, kur 1- ojoje dalyje nurodyta, kad, jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, 
paskirdamas galutinę subendrintą bausmę teismas gali bausmes apimti arba iš dalies ar visiškai 
sud÷ti.  

Bausmių ap÷mimui taikomas imperatyvas, kuris reglamentuotas aptariamos teis÷s normos 5 
dalyje. Antrame šios dalies punkte konstatuojama, kad ap÷mimą būtina taikyti tuomet, kai 
padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms 
nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal baudžiamojo kodekso 10 ar 11 straipsnius. Pagal 
tas pačias taisykles skiriamos bausm÷s ir tuo atveju, kai bendrinama baudžiamojo kodekso 63 
straipsnio 9 dalies pagrindu. 

Nuteistasis A. J. nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
260 straipsnio 1 dalyje padar÷ būdamas neteistas, prieš priimant nuosprendį byloje, kurioje jis 
pripažintas kaltu už veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 
dalyje, kuri pagal baudžiamojo kodekso 10 straipsnį priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams, 
o šiuo nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs sunkų tyčinį nusikaltimą, tod÷l paskirdamas 
subendrintą bausmę teismas prival÷jo vadovautis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 
straipsnio 1 d., 2 d., 5 d., 2 p., ir 9 d., ir paskirtas bausmes subendrinti ap÷mimo būdu, griežtesne 
bausme apimant švelnesnę bausmę. 

Taip pat pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad R. N. nusikalstamą veiką padar÷ 
atlikdamas laisv÷s at÷mimo bausmę paskirtą ankstesniu teismo nuosprendžiu, pripažinęs jį kaltu už 
nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalį, ir paskyręs 
bausmę, prival÷jo taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio nuostatas ir jų 
pagrindu paskirti galutinę subendrintą bausmę. Subendrindamas bausmes pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio taisykles pirmosios instancijos teismas netinkamai 
pritaik÷ baudžiamąjį įstatymą. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-172-64/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas, subendrindamas nuteistajam V.P. paskirtąsias bausmes, pažeid÷ Lietuvos Respublikos BK 
63 str. nuostatas, t.y. nepagrįstai bausmes subendrinus ap÷mimo būdu iš dalies prid÷jo bausmę, 
paskirtą pagal Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d..  

Lietuvos Respublikos BK 63 str. 2 d. ir 5 d. numato, kada taikomas bausmių ap÷mimas - kai 
yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal 
pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 
11 straipsnius, kai už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisv÷s at÷mimo arba 
laisv÷s at÷mimas iki gyvos galvos. Iš pirmos instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad V.P. 
nuteistas už trijų nusikaltimų, priskiriamų nesunkių ir sunkių nusikaltimų kategorijoms, padarymą. 
Už dvi padarytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 149 str. 1 d. ir 150 str. 
1 d. pagrįstai subendrintos bausmių ap÷mimo būdu, nes šios nusikalstamos veikos padarytos esant 
idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai. V.P. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos 
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Respublikos BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d., skiriasi per 
vieną grupę (nesunkus ir sunkus nusikaltimas), tod÷l laikytina, kad veikos labai skiriasi pagal savo 
pavojingumą. Atsižvelgiant į pamin÷tas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad V.P. paskirtos 
bausm÷s už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 149 str. 1 d. ir 150 str. 1 d., 
subendrintinos ap÷mimo būdu pagal Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 1 p., o ši subendrinta 
bausm÷ pagal Lietuvos Respublikos BK 63 str. 5 d. 2 p. bendrintina taip pat ap÷mimo būdu su 
bausme, paskirta už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 189 str. 1 d. . 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-40-210/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas nesubendrindamas bausmių pagal ankstesnius nuosprendžius ir neįskaitydamas 
visiškai atliktos bausm÷s pagal pirmąjį nuosprendį netinkamai pritaik÷ LR baudžiamojo kodekso 
bendrosios dalies normas. 

Lietuvos Respublikos BK 63 str. 9 d. nurodyta, jog pagal LR BK 63 str. nurodytas bausmių 
subendrinimo taisykles skiriama bausm÷ ir tais atvejais, kai po nuosprendžio pri÷mimo nustatoma, 
kad asmuo iki nuosprendžio pirmoje byloje pri÷mimo dar padar÷ kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį 
nusižengimą. 

Bylos aplinkyb÷s liudija, jog N. P. Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-11-13 
nuosprendžiu nuteista už nusikalstamą veiką padarytą 2008-07-25, t. y. už nusikalstamą veiką 
padarytą iki Šiaulių miesto apylink÷s teismo 2008-09-26 priimto nuosprendžio. Esant tokioms 
aplinkyb÷ms, teismas, priimdamas paskutinįjį nuosprendį, ir paskyręs pagal jį bausmę, prival÷jo, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, bausmes pagal 
abu teismo nuosprendžius subendrinti ir po to į bausm÷s laiką įskaityti bausmę atliktą  pagal pirmąjį 
teismo nuosprendį.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-105-116/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) netinkamai 
pritaikytas baudžiamasis įstatymas: pirmosios instancijos teismas, skirdamas D. M. galutinę 
subendrintą bausmę, skundžiamu nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 2 d. 
paskirtą laisv÷s at÷mimo bausmę tur÷jo subendrinti su Pakruojo rajono apylink÷s teismo 2004 m. 
kovo 12 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d. 
taisykl÷mis, bet ne su Radviliškio rajono apylink÷s teismo 2003 m. lapkričio 7 d. nuosprendžiu.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-226-354/2009 (Pakruojo rajono apylink÷s teismas) neteisingai 
subendrintos bausm÷s: pirmosios instancijos teismas, subendrindamas bausmes nuteistajam, prie 
skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausm÷s prid÷jo didesnę bausmę nei neatliktoji bausm÷ pagal 
ankstesnį nuosprendį, tuo pažeisdamas LR BK 64 str. nuostatas.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-125-64/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai V.S. paskirtas visas bausmes subendrino ap÷mimo būdu. LR BK 63 
str. 2 d. ir 5 d. numato, kad teismas bausmių ap÷mimą taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų 
sutaptis ar padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos 
skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius, ar už vieną 
nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisv÷s at÷mimo arba laisv÷s at÷mimas iki gyvos 
galvos. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad V.S. nuteista už trijų nusikaltimų, priskiriamų 
nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijoms, padarymą. Pagal teismų praktiką, tais atvejais, kai 
padarytos veikos priskiriamos nusikalstamoms veikų rūšims ar kategorijoms per vieną ar kelias 
grupes, (pvz. nesunkus ir sunkus nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas ir apysunkis 
nusikaltimas ir pan.), tai laikoma, kad veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą, o tais atvejais, 
kai veikos priskiriamos panašioms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms (pvz. nesunkus ir 
apysunkis nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas ir neatsargus nusikaltimas ir pan.), būtina 
įvertinti ar jos labai skiriasi pagal pavojingumą, t.y. palyginti jų k÷sinimosi objektus, dalykus, 
padarymo būdus, sukeltus  padarinius ir pan. Iš bylos matyti, kad V.S. padarytos veikos yra 
panašios, labai nesiskiria, nuteistosios tyčia buvo nukreipta į svetimą turtą, t.y. ji pagrobusi 
nukent÷jusiosios mok÷jimo instrumentą – banko mok÷jimo kortelę, ja pasinaudojo (ja atsiskait÷ už 
prekes), suklaidino kasininkus save pristatydama kaip mok÷jimo kortel÷s savininke, taip juos 
suklaidinusi, pasisavino nukent÷jusiajai priklausančius pinigus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 
teismas daro išvadą, kad V.S. padarytos veikos nelabai skiriasi pagal veikų pavojingumo laipsnį ir 
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rūšis, tod÷l pirmosios instancijos teismas nepagrįstai buvo taikytas BK 63 str. 5 d. 2 p. numatytas 
bausmių subendrinimo būdas ir paskirta per švelni bausm÷.  

 
Bausmių vykdymo atid÷jimo klausimai   

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-149-282/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) nuteistajam 
nepagrįstai atid÷tas bausm÷s vykdymas.  

Baudžiamasis įstatymas nedraudžia dar sykį taikyti kaltininkui BK 75 str. net jei ir pastarasis 
yra recidyvistas. Tačiau kolegija, atsižvelgusi į visas pamin÷tas ir bausm÷s skyrimui reikšmingas 
aplinkybes, į V. V. asmenį apibūdinančius duomenis, į teisingumo principą bei bausme siekiamus 
tikslus (BK 41 str.), kurių įgyvendinimas vieną kartą pritaikius BK 75 str. jau nebuvo pasiektas, 
daro išvadą, kad pakartotinis BK 75 str. taikymas nuteistojo V. V. atžvilgiu netikslingas, nes 
ankstesnis teistumas, administracinio poveikio priemon÷s, bausm÷s vykdymo atid÷jimo instituto 
taikymas nesulaik÷ jo nuo nusikalstamo elgesio, jis toliau pažeidin÷ja įstatymus, ignoruoja 
visuotinai priimtinas elgesio normas.    

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-102-300/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) netinkamai 
pritaikytos LR BK 92 str. 2 d. nuostatos, kuriose numatyta, kad atid÷damas bausm÷s vykdymą, 
teismas nepilnamečiui paskiria vieną ar kelias aukl÷jamojo poveikio priemones, išskyrus atidavimą 
į specialią aukl÷jimo įstaigą. 
 Kaip matyti iš bylos duomenų apylink÷s teismas pripažino M. B. kaltu, padarius 
nusikaltimą, numatytą  LR BK 178 str. 2 d. (d÷l vagyst÷s įsibraunant į A. P. garažą) ir paskyr÷ jam 
bausmę. Vadovaudamasis LR BK 92 str. paskirtos bausm÷s vykdymą atid÷jo, tačiau nepagrįstai 
nepaskyr÷  aukl÷jimo poveikio priemon÷s (priemonių). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-41-354/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas, paskyręs R. B. laisv÷s at÷mimo bausmę, pastarosios vykdymą atid÷jo, 
neteisingai išsprend÷ baudžiamajame įstatyme numatytų poveikio priemonių taikymo klausimą.  

Iš nuosprendyje išd÷stytų įrodymų matyti, kad R. B. nusikaltimą padar÷ naudodamasis 
specialia teise vairuoti kelių transporto priemonę, tod÷l teismas tur÷jo apsvarstyti tokios 
baudžiamojo poveikio priemon÷s taikymo/netaikymo klausimą, argumentuoti savo sprendimą. 
Konkrečiu atveju, pirmosios instancijos teismas savo nuosprendyje nenurod÷ jokių motyvų ir 
išvadų, kod÷l R. B. taikoma įmoka į nukent÷jusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kod÷l netikslinga 
uždrausti nuteistajam vairuoti kelių transporto priemones (BPK 305 str.). Nors R. B. ir dirba 
įmon÷je vairuotoju-ekspeditoriumi, konkrečiu atveju, kolegijos nuomone, terminuotas 
uždraudimas vairuoti kelių transporto priemones, atitinka Lietuvos Respublikos BK 68 str. prasmę.  

Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. B. 2001 m. sausio 18 d. Radviliškio 
rajono apylink÷s teismo nuosprendžiu jau buvo teistas už tai, kad 2000 m. geguž÷s 31 d. už 
transporto priemon÷s vairavimą esant neblaiviam at÷mus teisę vairuoti transporto priemonę 16 
m÷nesių, jis 2000 m. rugpjūčio 8 d. v÷l būdamas neblaivus vairavo transporto priemonę, už ką buvo 
nuteistas 100 MGL bauda ir jam atimta teis÷ vairuoti transporto priemones 4 metams. Nepra÷jus nei 
4 metams, 2004 m. vasario 12 d. R. B. automobiliu nuvyko į Švediją, kur buvo sulaikytas ir 
nuteistas už narkotinių medžiagų kontrabandą. Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo 2005 m. 
rugpjūčio 29 d. nutartimi R. B. nusikalstama veika, įvykdyta Švedijos Karalyst÷je, buvo 
perkvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 199 str. 2 d., ir jam paskirta laisv÷s at÷mimo 
bausm÷ 6 metams. Neatlikęs 2 metų 8 m÷nesių 18 dienų paskirtos laisv÷s at÷mimo bausm÷s, 
Kaišiadorių rajono apylink÷s teismo 2007 m. geguž÷s 23 d. nutartimi R. B. buvo lygtinai paleistas iš 
pataisos įstaigos, 2007 m. rugpjūčio 17 d. įmon÷je prad÷jo dirbti vairuotoju-ekspeditoriumi ir v÷l, 
nepra÷jus nei pusei metų, šiurkščiai pažeisdamas KET reikalavimus, būdamas apsvaigęs nuo 
alkoholio (1,87 promil÷s, kas pagal ATPK 126 str. 4 d. atitinka vidutinį girtumo laipsnį), 
nepasirinko saugaus važiavimo greičio, suk÷l÷ autoįvykį, kurio metu buvo sužaloti du asmenys. 

Be abejon÷s, uždraudimas R. B. naudotis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto 
priemones, yra susijęs su nuteistojo dabartine darbine veikla, tačiau d÷l to, kas buvo pamin÷ta 
ankščiau, kolegija nemano, jog baudžiamojo poveikio priemon÷s taikymas atims R. Bložei teisę 
dirbti tam tikrą darbą pagal Lietuvos Respublikos BK 45 str. prasmę. Iš aptartų aplinkybių matyti, 
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kad R. B. iki nusikalstamos veikos, už kurią yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarymo 
vairuotoju-ekspeditoriumi dirbo tik neilgą laiką. Akivaizdu ir tai, kad R. B. naudojimasis specialia 
teise – teise vairuoti transporto priemones, d÷l ankščiau aptartų teismo sprendimų visiškai nesusijęs 
su jokia legalia darbine ar profesine veikla. Kuomet nuteistasis 2000 metais 2 kartus buvo 
sulaikytas neblaivus vairuojantis transporto priemones, niekur nedirbo, iš jo buvo atimta teis÷ 
vairuoti transporto priemones 4 metams, tačiau ir po to R. B. jokių pozityvių išvadų nepadar÷ – v÷l, 
naudodamasis teise vairuoti transporto priemones, gabeno narkotinių priemonių kontrabandą.  

Įvertinusi visumą pamin÷tų aplinkybių, kolegija daro išvadą, kad R. Blož÷s naudojimasis 
teise vairuoti kelių transporto priemones yra menkai pagrįstas jo darbine ar profesine veikla, tod÷l 
buvo pagrindas taikyti baudžiamojo poveikio priemonę, uždrausti nuteistajam naudotis specialia 
teise – vairuoti kelių transporto priemones. 
Be to, pirmosios instancijos teismas, skirdamas R. B. galutinę subendrintą bausmę, skundžiamu 
nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 2 d. paskirtą laisv÷s at÷mimo bausmę tur÷jo 
subendrinti su Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi paskirta ir 
neatlikta bausme, bet ne su teismo nutartimi, kuria jis buvo lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos.  

 
Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomyb÷s klausimai 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-77-354/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas)  atleidus 
asmenį nuo baudžiamosios atsakomyb÷s kaltininkui susitaikius su nukent÷jusiuoju, neteisingai 
paskirta baudžiamojo poveikio priemon÷. 

A. Š. pirmos instancijos teismas paskyr÷ baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į 
nukent÷jusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Šios baudžiamojo poveikio priemon÷s  esmę sudaro 
galimyb÷ valstybei iš specialiame fonde sukauptų l÷šų kuo greičiau atstatyti nukent÷jusiajam 
asmeniui d÷l nusikalstamos veikos prarastas vertybes. Iš bylos medžiagos matyti, kad pats eismo 
įvykio kaltininkas įsipareigojo per tam tikrą laiką (8 m÷nesius) atlyginti nukent÷jusiajam d÷l 
nusikalstamos veikos patirtą turtinę ir neturtinę žalą – sumok÷ti kompensaciją.  

Apeliacin÷s instancijos teismas, įvertinęs situaciją, kaltininko A. Š. asmenį apibūdinančius 
duomenis, atsižvelgusi į pirmosios instancijos teismo nustatytas eismo įvykio kilimo aplinkybes ir 
kilusius neigiamus padarinius, padar÷ išvadą, kad uždraudimas A. Š. vairuoti kelių transporto 
priemones geriau pad÷s įgyvendinti bausm÷s paskirtį.       

A. Š. nusikalstamą veiką padar÷ naudodamasi jam suteikta specialia teise vairuoti kelių 
transporto priemones, tod÷l yra pagrindas svarstyti klausimą d÷l tikslingumo skirti jam baudžiamojo 
poveikio priemonę, uždraudžiant naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto priemones (BK 
68 str.). Byloje n÷ra duomenų, kad A. Š. darbin÷ ar profesin÷ veikla būtų tiesiogiai susijusi su kelių 
transporto priemon÷s vairavimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. Š. ankščiau buvo baustas už 
Kelių eismo taisyklių pažeidimus 7 kartus, tačiau eismo įvykio, kurį suk÷l÷ 2008-02-29, metu 
galiojančių administracinių nuobaudų netur÷jo (ATPK 36 str.). Nors A. Š. ankščiau padarytų KET 
pažeidimų negalima būtų įvardinti grubiais ar labai pavojingais eismo ir eismo dalyvių saugumui 
(buvo baustas už greičio viršijimą iki 20 km/h; neseg÷jo saugos diržų; važiuodamas naudojosi 
mobiliojo ryšio priemone; netur÷jo įstatymo nustatyto draudimo dokumento), tačiau kolegija 
atkreipia d÷mesį į tai, kad 2006-12-29 jis jau buvo baustas pagal ATPK 127 str. 2 d. už sukeltą 
eismo įvykį, o KET pažeidimus, d÷l kurių A. Š. v÷l suk÷l÷ eismo įvykį, padar÷ pra÷jus vos 3 
dienoms po paskutin÷s administracin÷s nuobaudos vykdymo termino pasibaigimo. Pastarąjį eismo 
įvykį A. Š. suk÷l÷ jau grubiai pažeisdamas KET reikalavimus, už ką buvo patrauktas baudžiamojon 
atsakomyb÷n pagal BK 281 str. 2 d. – vairavo automobilį būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 
nepasirinko saugaus važiavimo greičio, d÷l ko S. N. buvo padarytas nežymus sveikatos 
sutrikdymas, o V. Z. nesunkiai sutrikdyta sveikata . Iš to, kas pamin÷ta, galima daryti išvadą, kad 
A. Š. nepakankamai atsakingai naudojasi jam suteikta specialia teise vairuoti kelių transporto 
priemones, d÷sningai pažeidin÷ja KET reikalavimus, tie pažeidimai darosi vis grubesni ir 
pavojingesni tiek pačiam A. Š., tiek kitiems eismo dalyviams. Tod÷l, kolegijos nuomone, pirmosios 
instancijos teismas, atleisdamas A. Šeškų nuo baudžiamosios atsakomyb÷s, nepagrįstai neuždraud÷ 
jam naudotis specialia teise – vairuoti kelių transporto priemones.  
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-61-210/2009 (Joniškio rajono apylink÷s teismas) apylink÷s 
teismas nepagrįstai trijų nuteistųjų atžvilgiu netaik÷ LR BK 38 str. nuostatų (atleidimas nuo 
baudžiamosios atsakomyb÷s kaltininkui susitaikius su nukent÷jusiuoju), nors tam buvo visos 
sąlygos: nuteistieji susitaik÷ su nukent÷jusiuoju ir susitar÷ d÷l žalos atlyginimo, bei ją visiškai 
atlygino iki apeliacinio teismo proceso pradžios. Nuoširdus nuteistųjų gail÷jimasis ir visiški 
prisipažinimai, bei tai, kad kaltininkai praeityje neteisti, šiuo metu dirba, darboviet÷se 
charakterizuojami teigiamai rodo, jog nuteistieji turi realią galimybę laikytis susitarimo sąlygų, o jų 
pastangos pasitaisyti duoda pagrindą manyti, kad jie nedarys naujų nusikalstamų veikų. Visos 
aptartos aplinkyb÷s ir visų LR BK 38 str. nurodytų sąlygų buvimas duoda realų pagrindą teigti, 
kad pirmos instancijos teismo paskirtos arešto ir laiv÷s apribojimo bausm÷s neatsveria 
teisingumo ir protingumo principų įgyvendinimo, ir leidžia teigti, jog bausm÷s tikslai ir 
paskirtis bus pasiekti be realaus bausm÷s atlikimo ir laisv÷s apribojimo.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-191-332/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog G. Č. nusikalto pirmą kartą. Iš Šiaulių 
apygardos teisme 2009-06-10 gauto Šilut÷s rajono apylink÷s teismo 2009-05-19 neįsiteis÷jusio 
nuosprendžio matyti, kad G. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas d÷l nusikalstamos veikos, numatytos 
Lietuvos Respublikos BK 135 str., padarymo. Min÷tu nuosprendžiu G. Č. buvo nuteistas už 
nusikalstamą veiką, padarytą 2008-03-27. Skundžiamu Mažeikių rajono apylink÷s teismo 2009-03-
27 nuosprendžiu pripažinta, kad G. Č. nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 
str. 1 d., padar÷ 2009-03-10, taigi iki šios nusikalstamos veikos G. Č. jau buvo vieną kartą nusikaltęs. 
Tod÷l neb÷ra pagrindo G. Č. atžvilgiu taikyti LR BK 93 str., ir atleisti jį nuo baudžiamosios 
atsakomyb÷s. G.Č. atžvilgiu tur÷jo būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-30-210/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas), nesant tam 
pakankamo faktinio ir teisinio pagrindo taik÷ kaltininkų atžvilgiu LR BK 93 str. 1 d. 3 p. bei 
vadovaujantis LR BPK 235 str., iškeltą baudžiamąją bylą nutrauk÷. Nutraukiant šiuo pagrindu 
baudžiamąją bylą svarbu ne tik formalus tokio veiksmo pagrindas, tačiau būtina atskleisti ir faktinį 
pagrindą, pačios veikos pavojingumą, jos padarymo faktines aplinkybes, įžūlumą, kaltininkų elgesį 
iki nusikalstamos veikos padarymo ir po jos. Pirmosios instancijos teismas to nepadar÷. Bylos 
aplinkyb÷s liudija, kad nusikaltimas buvo tyčinis, įžūlus, nors padarytas ir nepilnamečių, tačiau 
prieš nepilnametį asmenį. Jo padarymo laikas ir aplinkyb÷s rodo, kad kaltininkų elgesiui iki 
nusikaltimo padarymo netur÷jo arba mažai tur÷jo įtakos ir mokykla ir t÷vai, nuo jų veiksmų 
nukent÷jęs asmuo patyr÷ turtin÷s ir neturtin÷s žalos, kurios iki teismo pos÷džio ir po jo nei 
kaltininkai, nei jų t÷vai nesi÷m÷ atlyginti. Tai rodo, jog jie neįvertino savo elgesio ir iš jo nepadar÷ 
reikiamų ir tinkamų išvadų, tod÷l jau vien tuo pagrindu atleidimo nuo baudžiamosios atsakomyb÷s 
institutas jų atžvilgiu negal÷jo būti taikomas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-238-116/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas, atleidęs G. Š. nuo baudžiamosios atsakomyb÷s, sprendimo d÷l procesin÷s 
prievartos priemon÷s, t. y. d÷l G. Š. paskirto namų arešto panaikinimo, nepadar÷. Be to, apylink÷s 
teismas, atleisdamas G. Šaulį nuo baudžiamosios atsakomyb÷s ir bylą jo atžvilgiu nutraukdamas, į 
bausm÷s, kuri nuosprendžiu negal÷jo būti ir nebuvo paskirta, laiką nepagrįstai G. Š.  įskait÷ 
sulaikyme ir su÷mime išbūtą laiką.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-147-354/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
apylink÷s teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje konstatavo, kad yra visos būtinos sąlygos 
atleisti M. M. ir L. Š. nuo baudžiamosios atsakomyb÷s remiantis LR BK 38 str. ir pažym÷jo, jog 
nukent÷jusieji susitar÷ su kaltininkais d÷l žalos atlyginimo, pateik÷ susitarimus teismui. Kad 
susitaik÷ ir susitar÷ su kaltininkais, nukent÷jusieji G. Ž. ir A. L. patvirtino teisiamojo pos÷džio 
metu. Taigi akivaizdu, kad kaltininkai su nukent÷jusiaisiais asmenimis patys susitar÷ d÷l priimtino 
žalos dydžio, žalos atlyginimo ar pašalinimo būdų ir tai įtvirtino susitarimuose. Tod÷l teismas, 
taikydamas Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatas, tur÷jo patvirtinti pateiktą šalių susitarimą 
d÷l likusios žalos dalies atlyginimo, atleisti kaltininkus nuo baudžiamosios atsakomyb÷s LR BK 38 
str. pagrindu, o bylą nutraukti. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-156-316/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas, LR BK 38 str. pagrindu atleisdamas S. P. nuo baudžiamosios atsakomyb÷s, 
paskyr÷ netinkamą baudžiamojo poveikio priemonę, šio sprendimo nemotyvavo.  

LR BK 67 str. įtvirtinta, kad baudžiamojo poveikio priemon÷s turi pad÷ti įgyvendinti 
bausm÷s paskirtį. Pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomyb÷s, gali būti 
skiriamos baudžiamojo poveikio priemon÷s. Baudžiamojo poveikio priemonių įteisinimas sudaro 
teisines sąlygas platesniam baudžiamosios atsakomyb÷s individualizavimui ir diferencijavimui, nes 
teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, kaltininko asmenybę ir kitas 
aplinkybes, gali skirti bausmę arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomyb÷s ar bausm÷s ir taikyti 
baudžiamojo poveikio priemones arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomyb÷s ar bausm÷s. Savo 
esme ir turiniu baudžiamojo poveikio priemon÷s labai panašios, tačiau ne tapačios bausm÷ms, nes 
skirtingi jų skyrimo pagrindai, teisių ir laisvių apribojimo apimtys, teisiniai jų nevykdymo 
padariniai. Įstatymas suteikia teismui teisę pačiam parinkti, kurią iš įstatymo numatytų baudžiamojo 
poveikio priemonių taikyti asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomyb÷s. Baudžiamojo 
poveikio priemon÷s – tai viena iš valstyb÷s nustatytos reakcijos į padarytą nusikalstamą veiką 
formų. Pagal Lietuvos Respublikos BK 68 str. 1 d. teismas gali uždrausti asmeniui naudotis 
specialiomis teis÷mis tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teis÷mis asmuo padar÷ nusikalstamą 
veiką. 

Atsižvelgiant į kaltininko asmenybę, į šio eismo įvykio aplinkybes, įvykio metu S. P. 
padarytus KET pažeidimus (iš teismo nuosprendžiu nustatytų bylos aplinkybių matyti, kad S. P. 
nusikalstamą veiką padar÷ naudodamasis teise vairuoti kelių transporto priemones, šiurkščiai 
pažeisdamas KET reikalavimus, nes vairavo automobilį apsvaigęs nuo alkoholio, nepasirinko 
saugaus greičio, neatsižvelg÷ į eismo sąlygas, nesuvaldęs automobilio nuvažiavo nuo kelio sankasos 
ir apsivert÷. Tokia veika buvo sunkiai sužalotas žmogus), S.P. tur÷jo būti paskirta  baudžiamojo 
poveikio priemon÷ – specialiosios teis÷s at÷mimas. S.P. padaryta veika yra pavojinga. Veikos 
pavojingumas pasireiškia tuo, kad tokia veika k÷sinamasi į konkrečius valstyb÷s saugomus teisinius 
g÷rius. Būtent materiali sąvoka leidžia atsakyti į klausimą, kod÷l vienos ar kitos veikos 
baudžiamajame įstatyme yra pripažįstamos nusikaltimu. Toks asmens elgesys, nesant padarinių, 
būtų vertinamas kaip administracinis teis÷s pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių 
teis÷s pažeidimų kodekso 126 str. 1 d., kuriame įtvirtinta, kad transporto priemonių vairavimas, 
esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 
promil÷s iki 1,5 promil÷s), - užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio 
penkių šimtų litų su teis÷s vairuoti transporto priemones at÷mimu nuo vienerių metų iki vienerių 
metų šešių m÷nesių. Taigi, jei ir nekiltų padariniai – sunkus kito žmogaus sveikatos sutrikdymas – 
S. P. veiksmai būtų vertinami pagal Lietuvos Respublikos ATPK ir teis÷s vairuoti transporto 
priemones at÷mimas būtų privalomas. Tod÷l S. P. kartu su bausme reik÷jo skirti kitokią, negu 
įmoka į nukent÷jusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, baudžiamojo poveikio priemonę – 
uždraudimą vairuoti kelių transporto priemones. 

Dar iki nuosprendžio pri÷mimo kaltininkas su civiliniu ieškovu patys susitar÷ d÷l žalos 
dydžio, žalos atlyginimo ar pašalinimo būdų ir tai įtvirtino susitarime. Šis susitarimas pirmosios 
instancijos teismo tur÷jo būti patvirtintas, nes tai ne tik įrodo būtinos atleidimui nuo baudžiamosios 
atsakomyb÷s kaltininkui ir nukent÷jusiajam susitaikius sąlygos egzistavimą, bet ir lemia galimą 
tolimesnių teismo sprendimų pri÷mimą, jeigu atleistasis nuo baudžiamosios atsakomyb÷s be 
pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo d÷l žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos 
(LR BK 38 str. 3 d.).  Be to, Radviliškio rajono apylink÷s teismas nepagrįstai priteis÷ iš S. P. 
Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 21 000 Lt 
gydymo išlaidų, d÷l kurių mok÷jimo tvarkos ir terminų buvo susitarta, kas ateityje suteikia teisę 
civiliniam ieškovui nepagrįstai reikalauti pakartotinai atlyginti padarytą žalą.  
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Civilinio ieškinio klausimai 
 
D÷l turtin ÷s žalos atlyginimo  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-54-282/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas)  pirmosios 
instancijos teismas, visiškai atmesdamas nukent÷jusiosios ir civ. ieškov÷s prašymą priteisti negautas 
pajamas,  netinkamai išsprend÷ civilinio ieškinio klausią. Tačiau nesant galimyb÷s tiksliai 
apskaičiuoti civ. ieškov÷s negautų pajamų dydžio, apeliacin÷s instancijos teismas civilinei ieškovei 
pripažino teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą d÷l ieškinio dydžio perdav÷ nagrin÷ti civilinio 
proceso tvarka. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-136-332/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) priteistas per 
didelis turtin÷s žalos atlyginimas. 

Sutinkamai su LAT Senato 2005-06-23 nutarimo Nr. 52 6 p., kvalifikuojant veikas pagal LR 
BK 178, 180 str., pagrobto turto vert÷ nustatoma, remiantis daikto rinkos verte veikos padarymo 
metu. Turto vert÷ gali būti nustatoma pagal pirkimo – pardavimo sandorių kainą, turto sukūrimo 
(atkūrimo), įsigijimo kaštus. Tais atvejais, kai nuosavyb÷ į daiktą atsirado pirkimo – pardavimo san-
dorio pagrindu ir byloje yra duomenys apie daikto įsigijimo kainą, tačiau daiktas pagrobiamas pra-
÷jus laikotarpiui, turinčiam reikšm÷s jo kainai, daikto vert÷ nustatoma pagal faktinę turto vertę (did-
menines, rinkos ar komiso kainas) nusikalstamos veikos padarymo metu. Kai tokių duomenų byloje 
n÷ra arba daikto įsigijimas pagal sutartį yra susijęs su papildomomis prievol÷mis savininkui (pvz., 
mobiliojo ryšio telefonas, kurio rinkos vert÷ 500 Lt, įsigytas už 1 Lt sudarant terminuotą abonemen-
tinę sutartį, arba jei savininkas turtą įsigijo mažesne nei vidutin÷ rinkos kaina akcijos metu ar pritai-
kant kitokią nuolaidą), pagrobto turto vert÷ nustatoma atsižvelgiant į identiško ar tos kategorijos 
daikto analogo vidutinę rinkos kainą.  

Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. numatyto nusikaltimo būtinasis sud÷ties elementas 
yra vagyst÷s objektas, t.y. visų formų ir rūšių nuosavyb÷, ir iš to sekant – vagyst÷s dalykas – 
svetimas turtas. Vadovaujantis LAT Senato 2005-06-23 nutarimo Nr. 52 5 punktu, svetimas turtas – 
tai daiktai, kurie grobimo momentu priklauso ne kaltininkui, o kitam asmeniui. Svetimas turtas n÷ra 
daiktai, kuriuos savininkas išmet÷, paliko, taip atsisakydamas nuosavyb÷s teisių, taip pat daiktai, 
kurie niekam nepriklaus÷.  

Nepaisant to, kad nagrin÷jamos bylos atveju nustatyta, jog teritorija, iš kurios buvo pavogti 
UAB „SAGERA“ priklausantys mechanizmai ir įrengimai, nebuvo aptverta ir nebuvo saugoma, 
tačiau pagrobti mechanizmai ir įrengniai buvo sud÷ti ne niekieno, o būtent UAB „SAGERA“ 
atstovui P. R. priklausančioje teritorijoje, tod÷l tik sklypo ir pačių mechanizmų ir įrenginių 
savininkui priklauso teis÷ spręsti d÷l jam priklausančių min÷tų mechanizmų ir įrenginių tinkamumo 
ir tikslingumo naudoti. Kaip matyti iš UAB „SAGERA“ inventorizacijos akto, visi mechanizmai ir 
įrenginiai, kurie buvo pirmosios instancijos teismo įvertinti kaip turtin÷ žala, buvo inventorizuoti, 
taigi laikytini naudojamais bendrov÷s veikloje. Esant išd÷stytoms aplinkyb÷ms, nuteistojo 
apeliacinio skundo argumentai d÷l pavogtų mechanizmų ir įrenginių priskyrimo metalo laužui ir 
netinkamumo naudoti atmestini kaip nepagrįsti. 

Kaip matyti iš byloje esančios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ūkin÷s finansin÷s veiklos tyrimo Šiaulių apskrities skyriaus 
2008-06-09 specialisto išvados Nr. 5-4/34, tyrimui d÷l pavogto UAB „SAGERA“ turto vert÷s 
nustatymo buvo pateikti: civiliniame ieškinyje nurodytų materialinių vertybių įsigijimo dokumentai 
(išskyrus tinklo tvoros skydus, sijas, laiptų pakopas), ilgalaikio turto apskaitos kortel÷s, pagrindinių 
priemonių amortizacijos žurnalai, didžiosios knygos operacijų žurnalai, balansai, inventorizacijų 
aktai. Specialisto išvadoje pažymima, kad civiliniame ieškinyje yra nurodytos sugadintos ar 
pavogtos atskiros pagrindinių priemonių dalys, o buhalterin÷je apskaitoje yra apskaitoma 
kiekvienos pagrindin÷s priemon÷s visa vert÷, tod÷l pagal buhalterin÷s apskaitos dokumentus 
nustatyti pavogtų dalių vert÷s negalima. Pagal tyrimui pateiktus pirminius ir suvestinius apskaitos 
dokumentus nustatyta, kad civiliniame ieškinyje nurodytų iškomplektuotų, sugadintų mechanizmų 
ir įrenginių bendra likutin÷ vert÷ buvo 21 634,88 Lt. Taigi, nepaisant to, kad pripažinta, jog 
nuteistasis pagrob÷ ne vientisus mechanizmus ir įrenginius, o tam tikras jų dalis, atsižvelgiant į tai, 
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kad min÷tų mechanizmų ir įrenginių dalių atskirai įvertinti negalima, padaryta turtin÷ žala 
nustatytina, įvertinus bendrą mechanizmų ir įrenginių, kaip vientisų, vertę.  

Siekiant įgyvendinti proporcingumo principą ir atlyginti turto savininkui jo patirtus realius 
nuostolius, turi būti nustatyta reali faktin÷ vagyst÷s metu pavogto turto vert÷, įvertinus jo 
nusid÷v÷jimo laipsnį ir amortizaciją. Teismui pateiktame civiliniame ieškinyje nurodytos pavogtų 
mechanizmų ir įrenginių dalių sumos yra nepagrįstos jokiais faktiniais duomenimis ar konkrečiu 
turto vertinimo aktu. Tod÷l apeliacin÷s instancijos teismas laiko, kad šiuo atveju reikia vadovautis 
specialisto išvadoje pateikta bendra likutine pavogtų mechanizmų ir įrenginių dalių verte, kuri, 
remiantis pačios bendrov÷s pateiktu inventorizacijos aktu ir kitais buhalterin÷s apskaitos 
dokumentais, nustatyta, iš pradin÷s min÷tų mechanizmų ir įrenginių įsigijimo savikainos at÷mus jų 
amortizacijos sumą, sukauptą per visą min÷tų mechanizmų ir įrenginių naudingo tarnavimo laiką, 
prid÷jus visus šio turto vert÷s padid÷jimus ir at÷mus visus jo sumaž÷jimus. Teis÷jų kolegija mano, 
kad specialisto išvadoje nustatyta vert÷ – 21 634,88 Lt – yra pagrįsta ir atitinka realią vagyst÷s dieną 
buvusią pavogtų mechanizmų ir įrenginių vertę, tod÷l pirmosios instancijos teismo priteista 29 
644,55 Lt turtin÷ žala mažintina iki specialisto išvadoje įvertintos pavogtų mechanizmų ir įrenginių 
sumos.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-150-332/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
pirmosios instancijos teismas visiškai nesprend÷ nukent÷jusiosios L. B. patirtos turtin÷s žalos 
atlyginimo klausimo ir konsekvencionaliai, niekuo neargumentuodamas, nemotyvuotai ir neaišku, 
kod÷l, priteis÷ nukent÷jusiajai 25 000 Lt turtin÷s žalos atlyginimui. 

 
D÷l neturtin ÷s žalos atlyginimo 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-150-332/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
priteistas per mažas neturtin÷s žalos atlyginimas. Spręsdamas nukent÷jusiajai – civilinei ieškovei 
priteistinos neturtin÷s žalos dydžio klausimą, pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į  
LR CK 6.250 str. numatytus neturtin÷s žalos įvertinimo kriterijus – žalos pasekmes, padarytos 
turtin÷s žalos dydį, nukent÷jusiosios patirtų fizinių ir dvasinių išgyvenimų pobūdį, individualias 
nukent÷jusiosios savybes (amžių ir kt.), sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus ir priteis÷ 
per mažą neturtin÷s žalos atlyginimą. Asmuo pripažintas kaltu ir nuteistas už tyčinį didel÷s vert÷s 
svetimo turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu – padegant ir jai vadovavo, o būtent: 
veikdamas su bendrininkais už 1000 Lt atlygį dav÷ nurodymą visuotinai pavojingu būdų sunaikinti 
automobilį „AUDI A4“ su jame buvusia 2550 Lt vert÷s dujine įranga, automobilyje buvusias 
14096,89 Lt vert÷s moteriško trikotažo prekes, 6000 Lt vert÷s garažo vartus, 28 m betoninių 
trinkelių, kurių 1 m vert÷ 38 Lt, viso už 1064 Lt, sugadino namo fasadą, kolonas ir balkoną už 5000 
Lt, sunaikino 13 vienetų medelių, vieneto vert÷ 300 Lt, viso už 3900 Lt, tuo padar÷ nukent÷jusiajai 
L. Bugenienei 74846,89 Lt turtinę žalą. Apeliacin÷s instancijos teismas laiko, kad pirmosios 
instancijos teismo nukent÷jusiajai priteista neturtin÷s žala 3000 Lt yra per maža. Kolegija, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 ir 2 d. nurodytų kriterijų ir faktinių bylos 
duomenų visuma, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgusi į 
nukent÷jusiosios individualiai pagal amžių ir psichologines savybes patirtus išgyvenimus, 
nusikalstamos veikos pavojingumą, pasekmes, laiko, kad adekvati, nukent÷jusiosios patirtą 
neturtinę žalą atitinkanti suma yra 10 000 Lt. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-86-64/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) nukent÷jusiajam 
priteistas per mažas neturtin÷s žalos atlyginimas.  

Apeliacin÷s instancijos teismas, įvertinęs LR CK 6.250 str. 2 d. neturtin÷s žalos dydžio 
nustatymo  kriterijus, bei tai, jog E.K. įvykd÷ nusikalstamą veiką, priskirtą neatsargių nusikaltimų 
kategorijai, nukent÷jusiajai UAB DK „PZU Lietuva“ jau atlygino 1850,71 turtin÷s ir neturtin÷s 
žalos, skundžiamu nuosprendžiu jai priteista dar 200,41 Lt turtin÷s žalos atlyginimo, tai pat 
atsižvelgiant į E,K. turtinę pad÷tį (įmon÷, kurioje E.K. dirba nuostolinga ), E.K. ir G.K. yra sudarę 
UAB „Nord/LB“ kreditavimo sutartis, pagal kurias kiekvieną m÷nesį turi pareigą grąžinti bankui 
kreditą, nukent÷jusiajai buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas (buvo padarytas kaktikaulio 
dešin÷s pus÷s – dešinio momenkaulio lūžis, kraujo susikaupimas vieš kietojo smegenų dangalo 
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dešin÷je, nubrozdinimas dešin÷s ausies kaušelyje, o iš medicininių duomenų matyti, kad A.S. buvo 
atlikta galvos operacija, buvo pašalinta dalis kaulo, konstatavo, kad nukent÷jusiajai priteistas per 
mažas neturtin÷s žalos atlyginimas. Apylink÷s teismas, nustatydamas neturtin÷s žalos dydį, nepilnai 
įvertino veikos pasekmes: nukent÷jusioji ilgą laiką buvo gydoma Šiaulių apskrities ligonin÷je, po to 
tęs÷ reabilitacija AB „Palangos linas“, iš apylink÷s teismui pateiktų pažymų seka, jog 
nukent÷jusiąją ateityje vargins užeinantys galvos skausmai, vegetacin÷s kriz÷s, galimi atminties bei 
d÷mesio sutrikimai, potraumin÷ epilepsija , t.y. nukent÷jusioji dar ilgą laiką jaus patirtą sužalojimą 
ir jo pašalinimo pasekmes. Tod÷l atsižvelgiant į šiuos duomenis, pirmosios instancijos teismas 
nepilnai įvertinęs pasekmes, tai yra nukent÷jusiosios sveikatos būklę, jos gydymą net pra÷jus 
daugiau kaip 1 metams po įvykio, vadovaudamasis  teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
principais, nustat÷ per mažą priteistinos neturtin÷s žalos dydį, kuris, teis÷jų kolegijos manymu turi  
būti padidintas  iki 25.000 litų.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-35-282/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) priteistas per 
mažas neturtin÷s žalos atlyginimas. Pirmosios instancijos teismas, kaip vieną iš prašomos priteisti 
neturtin÷s žalos sumažinimo argumentų, nepagrįstai skundžiamame nuosprendyje nurod÷, jog 
autoįvykio pasekm÷s susijusios ir su nukent÷jusiojo neatsargumu. Taip pat pažym÷tina, kad 
pirmosios instancijos teismas nenurod÷ ir kokius KET pažeidimus padar÷ nukent÷jusysis neatsargiai 
elgdamasis. Specialisto išvadoje aiškiai nurodyta, jog n÷ra duomenų, kad tiriamoje eismo 
situacijoje, iškilus gr÷smei eismo saugumui (automobiliui, kurį vairavo nuteistasis, įvažiavus į 
automobilio, kurį vairavo nukent÷jusysis, eismo juostą), automobilio , kurį vairavo nukent÷jusysis, 
būtų tur÷jęs techninę galimybę išvengti susidūrimo su kaltininko automobiliu. Pirmosios instancijos 
teismo teiginys, kad nukent÷jusysis, iškilus gr÷smei eismo saugumui, t. y. atsiradus kliūčiai jo 
automobilio eismo juostoje, prival÷jo pasitraukti galimai arčiau dešinio kelio važiuojamosios dalies 
krašto ir stabdyti savo vairuojamą automobilį, iš esm÷s, neprieštarauja specialisto išvadai, tačiau, 
kaip matyti iš ankščiau pamin÷tos kitos specialisto išvados, nukent÷jusysis netur÷jo tam technin÷s 
galimyb÷s.  

Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtin÷s žalos dydį, yra jos pasekm÷s, kurios 
vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolimesniam 
gyvenimui, darbinei veiklai, šeimyniniams santykiams – būtent tai akcentavo ir apeliantas savo 
skunde. Jeigu pasekm÷s atsiranda d÷l sunkių sveikatos sutrikdymų, jei jos susiję su ateities 
intervencijomis arba su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais, tai yra esminis neturtin÷s žalos 
dydžio nustatymo kriterijus. Apylink÷s teismas, kaip buvo min÷ta, skundžiamame nuosprendyje 
pagrįstai konstatavo, kad A. V. d÷l autoįvykio metu padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo, patyr÷ 
fizinį skausmą, dvasinius sukr÷timus ir išgyvenimus. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad 
nukent÷jusiajam buvo atliekamos chirurgin÷s operacijos, d÷l patirtų sužalojimų buvo apribota 
jud÷jimo laisv÷, galimyb÷ gyventi pilnavertį gyvenimą (gali vaikščioti tik su lazdele, viena koja 
tapo trumpesn÷ už kitą, neįgalumas akivaizdžiai matomas, iki šiol jaučia fizinį skausmą, 
diskomfortą, nepatogumus).  Atsižvelgusi į min÷tas pasekmes, įvertinusi jas ateities požiūriu, 
kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas sumenkino P. G. padarytos nusikalstamos 
veikos padarinius, mažindamas priteistinos neturtin÷s žalos atlyginimą nurod÷ nepagrįstą motyvą, 
jog autoįvykio pasekm÷s susijusios ir su nukent÷jusiojo neatsargumu.  

Tokiu būdu, kolegija, atsižvelgusi ir įvertinusi visas skundžiamame nuosprendyje išd÷stytas 
ir šioje nutartyje aptartas nusikaltimo padarymo aplinkybes bei pasekmes, civilinio atsakovo turtinę 
pad÷tį, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei besiformuojančia 
teismų praktika, įvertina  nukent÷jusiajam A. V. padarytą neturtinę žalą 60 000 Lt (pirmos 
instancijos teismas buvo priteisęs 40 000 Lt).  

Baudžiamojoje byloje Nr.1A-36-332/2009 (Telšių rajono apylink÷s teismas) priteistas per 
didelis neturtin÷s žalos atlyginimas.  

Kaip matyti iš bylos duomenų, F. K., autoįvykio metu netekus t÷vo, buvo reikalinga 
psichologo pagalba, R. K. neteko sutuoktinio ir vaikų t÷vo, šeimos maitintojo, A. K. ir A. K. neteko 
sūnaus, d÷l ko, kaip matyti iš 2008-08-25 medicininio pažym÷jimo, A. K. pasireišk÷ vidutinio 
sunkumo depresinis sindromas, A. K. sunkiai išgyveno pasekmes d÷l sūnaus E. K. žūties, kas 
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nustatyta jo paties parodymais. Taigi, d÷l E. K. mirties dvasinį sukr÷timą patyr÷ tiek jo sutuoktin÷, 
nepilnamet÷s dukros, tiek ir E. K. t÷vai, tod÷l jie visi turi teisę į neturtin÷s žalos atlyginimą.  

Spręsdamas nukent÷jusiesiems – civiliniams ieškovams priteistinos neturtin÷s žalos dydžio 
klausimą, pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į  LR CK 6.250 str. numatytus 
neturtin÷s žalos įvertinimo kriterijus – žalos pasekmes, d÷l žalos atsakingo juridinio asmens turtinę 
pad÷tį,  padarytos turtin÷s žalos dydį, nukent÷jusiojo patirtų fizinių ir dvasinių išgyvenimų pobūdį, 
individualias nukent÷jusiųjų savybes (amžių ir kt.), sąžiningumo, teisingumo ir protingumo 
principus, o nustatydamas neturtin÷s žalos dydžius, nediferencijavo ir neindividualizavo jų 
kiekvieno nukent÷jusiojo – civilinio ieškovo atžvilgiu atskirai. Pirmosios instancijos  teismas 
nustat÷ per didelius nukent÷jusiesiems padarytos neturtin÷s žalos dydžius ir jiems iš civilinio 
atsakovo UAB „Kretingal÷s m÷sa“ priteis÷ neturtinei žalai atlyginti: R. K. ir jos atstovaujamoms 
nepilnamet÷ms dukroms F. K. bei G. K. - po 50 000 Lt, t÷vams A. K. – 25 000 Lt, A. K. – 20 000 
Lt. Iš bylos duomenų matyti, kad  nukent÷jusioji R. K. iš AB „Lietuvos draudimas“ gavo 500 eurų 
draudimo išmoką neturtinei žalai atlyginti, žuvusiojo E. K. dabdavys – UAB „Genys” geranoriškai 
perved÷ R. K. 100 000 Lt išmoką, kuri UAB „Genys” buvo išmok÷ta pagal draudimo sutartį su 
UAB „IF draudimas“, kuria buvo apdrausti bendrov÷s darbuotojai. Iš pelno ataskaitos matyti, kad   
civilinio atsakovo UAB „Kretingal÷s m÷sa“ turtin÷ pad÷tis žalos atsiradimo metu – 2007-09-05, 
buvo patenkinama, nes bendrov÷s grynasis pelnas 2006 m., atskaičius mokesčius, kitas sąnaudas ir 
nuostolius, buvo tik 8615 Lt. Taigi, įvertinus tai, kad nukent÷jusiosios R. K. ir jos vaikų patirta 
neturtin÷ žala yra dalinai atlyginta AB „Lietuvos draudimas“ draudimo išmoka, E. K. darbdavio 
išmok÷ta didele – 100 000 Lt pinigine  kompensacija, atsižvelgus į civilinio atsakovo UAB 
„Kretingal÷s m÷sa“ turtinę pad÷tį, nukent÷jusiųjų kiekvieno individualiai pagal amžių ir 
psichologines savybes patirtus išgyvenimus, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo 
kriterijais, nukent÷jusiesiems priteistos neturtin÷s žalos atlyginimo sumos mažintinos, priteisiant R. 
K. 20 000 Lt, F. K.i ir G. K. – po 15 000 Lt, A. K. ir A. K. – po 10 000 Lt. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-58-154/2009 (Akmen÷s rajono apylink÷s teismas) priteistas 
per mažas neturtin÷s žalos atlyginimas. 

LR CK 6.250 str. 1 dalyje nurodyta, jog neturtin÷ žala – tai asmens fizinis skausmas, 
dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukr÷timas, emocin÷ depresija, pažeminimas, 
reputacijos pablog÷jimas, bendravimo galimybių sumaž÷jimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. 
Fiziniam asmeniui neturtin÷ žala padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie jam 
sukelia išgyvenimus. Asmeniui nenaudingą poveikį gali daryti fizinis skausmas, kūno sužalojimas, 
taip pat juos lydintys dvasiniai išgyvenimai asmeniui apmąstant įvykio pasekmes.  

Pirmosios instancijos teismas nepakankamai atsižvelg÷ į visas reikšmingas šio klausimo 
sprendimui aplinkybes. Prie neturtin÷s žalos gali būti priskiriami ir tokie išgyvenimai kaip 
susirūpinimas būsimomis pasekm÷mis, t.y. kaip įvykio metu patirtas dvasinis sukr÷timas paveiks 
sveikatą  ateityje. 

 Iš bylos medžiagos matyti, kad d÷l nuteistojo G.L. nusikalstamų veiksmų A.M. patyr÷ 
stiprų dvasinį sukr÷timą, kurio pasekmes jaučia iki šiol, patyr÷  nepatogumus d÷l atsiradusios 
baim÷s, streso, nervinio pobūdžio priepuolių, miego sutrikimų, dažno lankymosi pas medikus ir 
nevienkartinio stacionarinio gydymosi bei  bendravimo galimybių sumaž÷jimą d÷l baim÷s išeiti iš 
namų. Šias aplinkybes patvirtina medicinin÷s pažymos ir byloje esantys vaistų pirkimo kvitai bei jų 
kopijos.    

Tod÷l pirmos instancijos priteistas 800 Lt neturtin÷s žalos atlyginimas yra aiškiai per mažas 
(apeliacin÷s instancijos teismas padidino iki 2000 Lt). 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-154-64/2009 (Joniškio rajono apylink÷s teismas) pirmos 
instancijos teismas nepagrįstai priteis÷ neturtin÷s žalos atlyginimą mažamečio nukent÷jusiojo 
atstovei pagal įstatymą, o ne pačiam nukent÷jusiajam. Atstov÷ pagal įstatymą E.M., pareikšdama 
civilin į ieškinį, tik gyn÷ mažamečio vaiko, neturinčio procesinio veiksnumo, teises bei įstatymo 
saugomus interesus. Taigi nepagrįstai iš nuteistosios žalos atlyginimas buvo priteistas ne tam 
asmeniui, kuriam buvo padaryta žala. 
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Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-143-332/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas)  
netinkamai išspręstas neturtin÷s žalos atlyginimo klausimas. 

Sutinkamai su LR CK 6.284 str., fizinio asmens mirties atveju teisę į žalos atlyginimą turi 
asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną tur÷jo teisę gauti iš jo išlaikymą 
(nepilnamečiai vaikai, nedarbingi t÷vai ir kt.). Be to, vadovaujantis LR smurtiniais nusikaltimais 
padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 str., teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 
kompensavimą turi nuo smurtinių nusikaltimų nukent÷ję asmenys arba jų artimieji (sutuoktiniai 
arba išlaikytiniai), kai aukai nusikaltimo metu buvo atimta gyvyb÷. Nagrin÷jamos bylos atveju 
nukent÷jusiajai T. G. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tod÷l, vadovaujantis 
min÷tomis teis÷s nuostatomis, teisę į nuteistojo V. Č. įvykdytu nusikaltimu padarytos žalos 
kompensavimą turi tik tiesiogiai nuo nuteistojo nusikalstamų veiksmų nukent÷jęs asmuo, šiuo 
atveju – T. G.. Esant išd÷stytoms aplinkyb÷ms, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas 
neturtinę žalą nukent÷jusios ir civilin÷s ieškov÷s T. G. dukterims Z. I. ir R. Ž. priteis÷ nepagrįstai. 
Apeliacin÷s instancijos teismas sutinka, kad civilin÷s ieškov÷s Z. I. ir R. Ž. d÷l mamai padaryto 
sužalojimo ir pavojaus jos sveikatai patyr÷ emocinių išgyvenimų, tačiau nagrin÷jamos bylos atveju 
jos n÷ra tie subjektai, kuriems priklauso teis÷ į neturtin÷s žalos atlyginimą ir tuo labiau kurių patirti 
išgyvenimai gali būti įvertinti pinigine suma, tod÷l pirmosios instancijos teismo nuosprendis dalyje, 
kurioje civilin÷ms ieškov÷ms  priteista po 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti, panaikintas. 

 
Senaties taikymas 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-213-116/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas, pažeisdamas baudžiamąjį įstatymą, apkaltinamąjį nuosprendį dalyje, kurioje M. 
K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 3 d., pri÷m÷ su÷jus baudžiamosios 
atsakomyb÷s senaties terminui. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-102-300/2009 (Šiaulių rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustat÷ faktines bylos aplinkybes, tinkamai kvalifikavo 
nusikalstamą veiką ir pagrįstai pripažino A. L. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 
187 str. 3 d., tačiau paskirdamas už šios veikos įvykdymą bausmę, neatsižvelg÷ į LR BK 95 str. 
įtvirtintas nuostatas d÷l apkaltinamojo nuosprendžio pri÷mimo senaties, d÷l ko netinkamai pritaik÷ 
baudžiamąjį įstatymą. 2009-01-15 nuosprendžio pri÷mimo momentu d÷l nusikalstamos veikos, 
numatytos LR BK 187 str. 3 d. (d÷l A. S. IĮ turto sugadinimo), jau buvo su÷ję apkaltinamojo 
nuosprendžio pri÷mimo senaties terminai, nes ši nusikalstama veika yra baudžiamasis 
nusižengimas, nusikalstama veika įvykdyta 2005-08-07. Apkaltinamojo nuosprendžio pri÷mimo 
senaties terminas yra du metai – 2007-08-07, nes po šios nusikalstamos veikos A. L. nenusikalto. 
Taigi, d÷l min÷tos veikos apkaltinamasis nuosprendis negal÷jo būti priimtas. 

 
Kardomosios priemon÷s – su÷mimo įskaitymas 

Baudžiamosiose bylose Nr. 1A-157-210/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) ir Nr. 
1A-118-354/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) nuteistiesiems į bausm÷s laiką nepagrįstai 
neįskaitytas laikinajame sulaikyme praleistas laikas. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-142-282/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
nuteistajam  į bausm÷s laiką neteisingai įskaitytas laikinajame sulaikyme praleistas laikas. LR BPK 
140 str. 9 d. imperatyviai nurodyta, kad laikino sulaikymo laikas įskaitomas į su÷mimo ir bausm÷s 
laiką, o BK 66 str. 2 d. numatyta, kad su÷mimas į paskirtą bausmę įskaitomas pagal BK 65 str. 1 d. 
taisykles – vieną kardomojo kalinimo (su÷mimo) dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai. Taigi, iš 
esm÷s pirmosios instancijos teismas į A. P. paskirtą bausmę įskait÷ laikinajame sulaikyme išbūtą 
laiką, tačiau skundžiamame nuosprendyje nenurod÷ nuo kada iki kada nuteistasis buvo laikinai 
sulaikytas ir nemotyvavo, d÷l kokių priežasčių  nuteistojo laikinajame sulaikyme išbūtą laiką traktavo 
kaip 3 paras. 

Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad faktiškai A. P. policijos pareigūnų buvo 
sulaikytas 2009-02-04 12.25 val., kas buvo nurodyta ir prokuror÷s pareiškime d÷l bylos nagrin÷jimo 
pagreitinto proceso tvarka. Taigi, faktinis nuteistojo sulaikymas pagal BPK 140 str. nuostatas įvyko 



 

 

46 

2009-02-04 12.25 val.. o paleistas iš laikinojo sulaikymo A. P. buvo 2009-02-06 11 val. . 
Akivaizdu, kad nuteistasis laikinajame sulaikyme išbuvo mažiau nei 2 paras (1 parą 22 valandas 35 
minutes), tod÷l n÷ra jokio teisinio pagrindo, kaip savo nuosprendyje nurod÷ apylink÷s teismas, 
laikyti, kad A. P. laikinajame sulaikyme išbuvo, o ne 2 paras. 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-144-116/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
nuteistajam neteisingai laikinajame sulaikyme praleistas laikas įskaitytas į bausm÷s laiką. 
Vadovaujantis LR BK 66 straipsniu, teismas, skirdamas bausmę asmeniui, kuriam buvo taikytas 
kardomasis kalinimas (su÷mimas), privalo jį įskaityti į paskirtą bausmę. Viena kardomojo kalinimo 
(su÷mimo) diena prilyginama vienai laisv÷s at÷mimo ar arešto parai. BPK 140 straipsnio 9 dalyje 
nurodyta, kad laikino sulaikymo laikas įskaitomas į su÷mimo ir bausm÷s laiką. Vadovaujantis BPK 
140 straipsnio 5 dalimi, laikino sulaikymo terminas skaičiuojamas nuo asmens faktinio sulaikymo 
nusikalstamos veikos padarymo ar kitoje vietoje, o BPK 100 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog 
sulaikymo, su÷mimo ir priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo terminai skaičiuojami nuo 
faktinių šių priemonių taikymo momento.   

Iš byloje esančio laikino sulaikymo protokolo, surašyto 2009-02-14 17.10 val.,  matyti, kad 
jame nurodyta, jog D. D. sulaikytas  2009-02-14 17-30, nutarime paleisti sulaikytąjį nurodyta, kad 
jis buvo sulaikytas 2009-02-14 17.10, o paleistas 2009-02-16 16.45. Kadangi iš min÷tų procesinių 
dokumentų n÷ra galimyb÷s nustatyti tikslaus D. D. sulaikymo laiko, kolegija, atsižvelgdama į tai, 
jog byloje nustatyta, kad nusikalstamą veiką nuteistasis padar÷  2009-02-14 apie 16.46 ir netrukus 
po to buvo sulaikytas parduotuv÷s „Norfa“ apsaugos darbuotojo, konstatuoja, kad D. D. faktiškai 
buvo sulaikytas anksčiau nei užfiksuota laikino sulaikymo protokole, t. y. buvo sulaikytas 2009-02-
14 16.46. Tokiu būdu, net ir skaičiuojant nuteistojo sulaikyme išbūtą laiką nuo 2009-02-14  16.46 
(o ne nuo 17.10 ar 17.30) iki 2009-02-16 16.45, matyti, kad D. D. sulaikymo laikas neviršijo dviejų 
parų (sulaikymas truko 47 val. 59 min.). Tod÷l pirmosios instancijos teismas nepagrįstai D. D. 
laikinajame sulaikyme išbūtą laiką prilygino trims arešto paroms.    

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-96-210/2009 į bausm÷s laiką nuteistajam nebuvo įskaitytas 
laikas, praleistas stacionarin÷je ekspertiz÷s įstaigoje (LR BPK 141 str.) 

 
Turto konfiskavimas 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-186-135/2009 (Mažeikių rajono apylink÷s teismas) pirmosios 
instancijos teismas neteisingai išaiškino baudžiamojo įstatymo d÷l turto konfiskavimo. Daiktai: 
batai, dvejos džinsin÷s keln÷s, du megztukai, marškin÷liai buvo prijungti prie bylos kaip daiktai, 
turintys reikšm÷s nusikalstamai veikai tirti (BPK 91 str.). Vadovaujantis LR BPK 95 str. 1 d. 3 p. 
daiktai turi būti grąžinami fiziniams asmenims jų prašymu nuosprendžiui įsiteis÷jus (BPK 93 str. 1 
d.), o ne konfiskuojami, kadangi jie neatitinka Lietuvos Respublikos BPK 72 str. nurodytų 
požymių.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-166-135/2009 (Radviliškio rajono apylink÷s teismas) 
neteisingai išspręstas turto konfiskavimo klausimas.  

Turto konfiskavimas yra ekonomin÷s paskirties baudžiamojo poveikio priemon÷, kuri 
įgyvendina id÷ją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką, bet ir padaryti nusikalstamą veiką 
ekonomiškai nenaudingą. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje teis÷jas nurod÷, kad automobilis 
,,Mazda“ 626 valst. Nr.EFL 626 ir priekaba valst h. Nr. KN 955 konfiskuotini, kaip nusikaltimo 
priemon÷, panaudoti pervežant pagrobtą metalo laužą (LR BK 72 str. 2 d. 2 p.). 

BK 72 str. 2 d. numatyta, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, 
priemon÷ ar nusikalstamos veikos rezultatas. BK 72 str. 2 d. 2 p. numatyta, kad teismas privalo 
konfiskuoti darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialinę vertę turinčius 
daiktus. 

Pagal įrodytomis pripažintas nusikalstamos veikos aplinkybes M.Matulevičiaus ir A.Dočkio 
nusikalstama veika pasireišk÷ nedidel÷s vert÷s svetimo turto – metalo laužo pagrobimu, o min÷tu 
automobiliu ir priekaba nuteistieji pagrobtą metalą gabeno.  
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Teismo nuosprendžiu nuteistieji pripažinti kaltais padarę baudžiamąjį nusižengimą, o BK 72 
str. 2 d. numato, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemon÷ ar 
nusikalstamos veikos rezultatas.  

LR baudžiamasis kodeksas numato, kad nusikalstama veika gali pasireikšti arba kaip 
nusikaltimas, arba kaip baudžiamasis nusižengimas (BK 10 str.). Baudžiamasis nusižengimas 
lyginant su nusikaltimu yra mažiau pavojinga nusikalstama veika. Nusikalstamų veikų skirstymas į 
nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus turi praktinę reikšmę sprendžiant baudžiamosios 
atsakomyb÷s bei bausm÷s skyrimo klausimus. Šiuo atveju pirmos instancijos teismas, nusprendęs 
konfiskuoti baudžiamojo nusižengimo priemonę – automobilį ir priekabą, netinkamai taik÷ LR BK 
72 str. 2 d., kadangi šis straipsnis nenumato, kad būtų konfiskuojamas turtas, kuris buvo 
baudžiamojo nusižengimo priemon÷.  

 
Atstovavimo išlaidų klausimai 

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-9-282/2009 (Joniškio rajono apylink÷s teismas) privataus 
kaltinimo procese nepagrįstai iš nuteistosios nepriteistos nukent÷jusiosios tur÷tos išlaidos advokato 
pagalbai apmok÷ti. 

Iš bylos medžiagos matyti, kad nukent÷jusioji tur÷jo išlaidų advokato pagalbai surašant 
skundą d÷l bylos prad÷jimo privataus kaltinimo tvarka, skundą Šiaulių apygardos teismui, 
skundžiant Joniškio rajono apylink÷s teismo nutartį, apeliacinį skundą bei atstovaujant jos interesus 
teisme. Bylos nagrin÷jimas tęs÷si daugiau nei metus laiko, buvo surengta vienuolika teismo 
pos÷džių, iš kurių nukent÷jusiosios atstov÷ dalyvavo dešimtyje. Kaip buvo min÷ta, nuteistosios 
materialin÷ pad÷tis n÷ra gera, tačiau kolegija atkreipia d÷mesį, kad pati nuteistoji apeliacin÷s 
instancijos teisme pripažino, jog 2008 m. kovo m÷n. padovanojo savo dukrai butą Kaune. D÷l to, 
kolegijos nuomone, nuteistoji turi materialines galimybes atlyginti proceso išlaidas. Kolegija taip 
pat pažymi, kad tokių proceso išlaidų d÷l A. M. kalt÷s būtų buvę galima ir išvengti jei pastaroji būtų 
atsiprašiusi nukent÷jusiosios ir susitaikiusi su ja dar taikinamajame teismo pos÷dyje, tačiau A. M. 
neatsipraš÷ nukent÷jusiosios net apeliacinio bylos nagrin÷jimo metu.  

Kolegija, atsižvelgusi į kaltinamosios padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir sunkumą, 
faktinį ir teisinį sud÷tingumą, privataus kaltinimo bylos sud÷tingumą ir apimtį, kuomet palaikyti 
kaltinimą ir teikti įrodymus iš esm÷s yra paties nukent÷jusiojo pareiga, teisin÷s pagalbos teikimo 
trukmę, surašytus dokumentus ir pan., daro išvadą, kad nukent÷jusiosios išlaidos už teisinę pagalbą 
sumok÷ti atitinka protingumo, teisingumo kriterijus ir n÷ra per dideli, tod÷l priteistini iš A. M.  

Baudžiamojoje byloje Nr. 1A-50-210/2009 (Šiaulių miesto apylink÷s teismas) konstatuota, 
jog pirmosios instancijos teismo iš nuteistosios  priteista proceso išlaidų suma nukent÷jusiajai yra 
nepakankama. 

Iš byloje esančių dokumentų galima spręsti, kad už teisinę pagalbą – atstovavimą bei 
dokumentų surašymą, nagrin÷jamoje privataus kaltinimo byloje advokatui nukent÷jusioji sumok÷jo 
7840,27 Lt.  

Kolegijos nuomone, advokatui už nukent÷jusiosios atstovavimą ir dokumentų surašymą 
privataus kaltinimo byloje, kurioje nukent÷jusioji V. J. apkaltino nuteistąją nesunkaus nusikaltimo 
padarymu, yra nepagrįstai didel÷ ir neproporcinga toms teisin÷ms paslaugoms bei jų sud÷tingumui, 
kurios buvo suteiktos nukent÷jusiajai, neatitinka protingumo, teisingumo ir proporcingumo 
kriterijų.  

Kolegija, spręsdama klausimą d÷l nukent÷jusiosios prašomų priteisti proceso išlaidų – 
apmok÷jimo už advokato paslaugas išlaidų, kurias tokiomis pripažino pirmosios instancijos teismas, 
išeities pagrindu laiko Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. sausio 22 d. nutarime Nr. 69 
(Žin., 2008 m. gruodžio 30 d. Nr. 1370) numatytą advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę 
pagalbą, mokamo užmokesčio dydį, kuris šioje byloje sudaro 400 Lt (800 Lt (MMA) x 0,5 
(numatyto koeficiento)) ir apima 10 valandų privataus kaltinimo bylose, atstovavimas pirmosios 
instancijos teisme – 0,1 MMA (2 valandos); apeliacinio skundo parengimas – 0,1 MMA (2 
valandos); atstovavimas apeliacin÷s instancijos teisme – 0,1 MMA (2 valandos). 
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 Apeliacin÷s instancijos teismo nuomone, nukent÷jusiosios prašomos priteisti teismo 
išlaidos buvo aiškiai per didel÷s, tačiau ir pirmosios instancijos teismo iš G. Š. priteista proceso 
išlaidų suma V. J. buvo nepakankama. Tod÷l, siekiant teisingumo ir protingumo principų 
įgyvendinimo, ši suma buvo padidinta  iki 2000 Lt, pakeičiant pirmosios instancijos teismo 
nuosprendį d÷l netinkamai išspręsto atstovavimo išlaidų klausimo (BPK 328 str. 4 p.). 

 
 

CIVILINI Ų BYLŲ  NAGRINöJIMO  2009 METAIS REZULTATAI 

 
2009 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gauta 1103 ieškiniai ( pareiškimai) ir 738 bylos su 

apeliaciniais/atskiraisiais skundais.  
Pirmąja instancija išnagrin÷tose bylose apskųsta 40 sprendimų, pakeista 13 sprendimų, 

panaikinti 7 sprendimai, sprendimų stabilumas- 99,2 procentai. 
Civilini ų bylų nagrin÷jimo ataskaitos pateiktos 1 ir 2 lentel÷se. 

1 lentel÷ 

Civilini ų bylų pirmąja instancija nagrin÷jimo ataskaita 

1. 
Nebaigtų bylų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

371       

2. Gauta bylų 1103       
  Baigta bylų 

     
Neatsižvelgiant į 
nagrin÷jimo 
trukmę 

Nagrin÷jimas 
truko iki 6 m÷n. 

Nagrin÷jimas 
truko nuo 6 iki 
12 m÷n. 

Nagrin÷jimas 
truko 12 m÷n. ir 
ilgiau 

3.   iš viso 882 663 129 90 
4.   iš jų - ginčo teisena 446 322 82 42 

5.   
iš jų - dokumentinio 
proceso tvarka 

45 43 1 1 

6.   
iš jų - d÷l proceso 
atnaujinimo 

6 4 2 0 

7.   
iš jų - d÷l teismo 
įsakymo išdavimo 

183 179 4 0 

8. 
Nebaigtų bylų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

592       

9. 
Vidutin÷ bylos 
nagrin÷jimo trukm÷, 
m÷nesiais 

4.49       

 

 
                                                                                                                     2 lentel÷ 

Civilini ų bylų apeliacin÷je instancijoje nagrin÷jimo ataskaita  

1. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 117 
2. Gauta (iškelta) bylų 738 
  Apeliacinių skundų nagrin÷jimo rezultatai 

3.   Baigta bylų pagal apeliacinius skundus  268 
4.   Atmesta apeliacinių skundų ir I instancijos teismo sprendimų nepakeista 141 
5.   Pakeista I instancijos teismo sprendimų 25 
6.   I instancijos teismo sprendimų pakeista iš dalies ir patikslinta 35 
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    Panaikinta I instancijos teismo sprendimų 
7.     ir priimta naujų sprendimų 13 
8.     ir perduota bylų iš naujo nagrin÷ti I instancijos teismui 20 

9.     
ir perduota bylų iš naujo nagrin÷ti I instancijos teismui, kai konstatuoti absoliutūs I 
instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai 

5 

10.     iš dalies ir d÷l dalies reikalavimų perduota bylų iš naujo nagrin÷ti I instancijos teismui 1 
11.     ir nutraukta bylų 3 
12.     ir nutraukta bylų patvirtinus taikos sutartį 8 
13.     ir palikta nenagrin÷tų pareiškimų 3 

    Nutraukta apeliacinių procesų 
14.     iš viso 13 
15.     atsisakius nuo apeliacinio skundo 9 

    Apeliacinių procesų nutraukta iš dalies 
17.     iš viso 1 

  Atskir ųjų skundų nagrin÷jimo rezultatai 
18.   Baigta bylų pagal atskiruosius skundus (22=23+24+25+26+27+28+29+31) 424 
19.   Palikta nepakeistų nutarčių 243 
20.   Panaikinta nutarčių ir klausimas išspręstas iš esm÷s 37 
21.   Panaikinta nutarčių ir klausimas perduotas nagrin÷ti iš naujo I instancijos teismui 60 

22.   
Panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas perduotas nagrin÷ti iš naujo I instancijos 
teismui 

4 

23.   Pakeista nutarčių 30 
   Nutraukta procesų 

24.     iš viso 34 
25.     atsisakius nuo skundo 16 
26. Baigta bylų  681 
27. Sudaryta taikos sutarčių  8 
28. Atsisakyta skundų ir prašymų  25 
29. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 174  

 
 

2009 metų civilini ų bylų nagrin÷jimo apeliacine tvarka rodikliai 
 

                                                                                                                                     3 lentel÷ 
Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
  

Panaikinta 
sprendimų, 

nutarčių 
 

Nepakeista 
sprendimų, 

nutarčių 

1.   Akmen÷s rajono apylink÷s 7 1 2 4 
2.   Joniškio rajono apylink÷s 30 5 7 18 
3.   Kelm÷s rajono apylink÷s 44 7 10 27 
4.   Mažeikių rajono apylink÷s 84 7 21 56 
5.   Pakruojo rajono apylink÷s 23 1 6 16 
6.   Radviliškio rajono apylink÷s 86 17 18 51 
7.   Raseinių rajono apylink÷s 40 2 18 20 
8.   Šiaulių miesto apylink÷s 248 27 48 173 
9.   Šiaulių rajono apylink÷s 41 7 10 24 
10.   Telšių rajono apylink÷s 72 9 12 51 
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Pirmosios instancijos teismų sprendimų panaikinimo priežastys 
 

Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai 
Išimtinis teritorinis  teismingumas reiškia, kad yra įstatymo įsakmiai nurodytas teismas, 

kuris turi nagrin÷ti bylą. Šios taisykl÷s pažeidimas yra absoliutus  sprendimo negaliojimo pagrindas 
( Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2A-19-368/2009).      

Pirmosios instancijos teismas neišsprend÷ visų byloje pareikštų reikalavimų (Raseinių 
rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2A-22-267/2009)    

Pirmosios instancijos teismas sprend÷ d÷l neįtraukto į bylą juridinio asmens teisių ir pareigų 
( Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2A-38-45/2009 , Raseinių rajono apylink÷s teismo byla 
Nr.   2A-239-267/2009). 
 Pirmosios instancijos teismas išnagrin÷jo jam neteismingą bylą, kurioje nebuvo 
atskleista bylos esm÷ ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrin÷ti iš esm÷s 
apeliacin÷s instancijos teisme; be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime 
sprend÷ d÷l neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (329 str. 2 d. 2 p.) (Šiaulių miesto 
apylink÷s teismo byla Nr. 2A-44-267/2009). 

Pirmosios instancijos teismui bylą išnagrin÷jus nesant vienam iš dalyvaujančių byloje 
asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo pos÷džio laiką ir vietą, buvo padarytas procesinis 
pažeidimas, sudarantis absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą, numatytą civilinio proceso 
kodekso 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte (Šiaulių miesto apylink÷s teismo c. byla Nr. 2A-116-
357/2009).   

Byloje nesant teismo pos÷džio protokolo, kai byla išnagrin÷ta žodinio proceso tvarka, toks 
atvejis pripažįstamas absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu ( Pakruojo rajono apylink÷s 
teismo byla Nr.2A-136-44/2009; Šiaulių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2A-171-44/2009 ).     

 
Įrodymų  rinkimas ir vertinimas 

Teis÷jų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir šalių pateiktus argumentus, padar÷   
priešingas išvadas, lyginant su pirmosios instancijos teismo sprendimu ( Raseinių rajono apylink÷s 
teismo byla  Nr. 2A-5-267/2009, Telšių rajono apylink÷s teismo byla Nr.2A-10-44/2009, Šiaulių 
rajono apylink÷s teismo bylos Nr. 2A-29-194/2009, Nr. 2A-179-368/2009, Akmen÷s rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2A-245-372/2009, Kelm÷s rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2A-334-
368/2009). 

Nagrin÷jant bylą nebuvo tinkamai atskleista bylos esm÷, nebuvo  teisingai įvertintos 
turinčios reikšmę bylai aplinkyb÷s,  nepašalinti prieštaravimai (Radviliškio rajono apylink÷s teismo 
byla Nr. 2A-149-40/2009). 

Neatskleista bylos esm÷ ir pagal esančius įrodymus bylos negalima iš esm÷s išnagrin÷ti 
apeliacin÷s instancijos teisme ( Telšių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2A - 289 - 40/2009). 

Pirmosios instancijos teismas  neatskleid÷ bylos esm÷s ( Radviliškio rajono apylink÷s teismo 
byla Nr. 2A-47-368/2009). 

Teismas netinkamai aiškino  ir taik÷  LR CPK 185 str. nuostatas, nukrypo nuo teismų 
praktikos ( Telšių rajono apylink÷s teismo byla  Nr. 2A - 193 - 194/2009).                                  

 
Sprendimo už akių pri ÷mimas 

Į paskirtą teismo parengiamąjį pos÷dį neatvykus nei ieškovui, nei atsakovei, teismas nutar÷ 
pereiti į teismo pos÷dį ir išnagrin÷jo bylą šalims nedalyvaujant; t.y. teismas bylą išnagrin÷jo, 
pažeisdamas procesin÷s teis÷s normas, d÷l ko gal÷jo būti neteisingai išspręstas ginčas, ir apeliacin÷s 
instancijos teismas negali ištaisyti šių pažeidimų ( Radviliškio rajono apylink÷s teismo  byla Nr. 
2A-88-372/2009). 

Pirmosios instancijos teismas negal÷jo priimti sprendimo už akių, nes nei atsakovui, nei 
trečiajam asmeniui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo pos÷džio laiką ir vietą (CPK 285 str. 3 d. 
1 p.) (Šiaulių miesto apylink÷s teismo  byla Nr. 2A-74-372/2009). 
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Taikos sutartis 

  Pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas, apeliacin÷s instancijos teisme 
patvirtinus  taikos sutartį ( Kelm÷s rajono apylink÷s teismo byla   Nr. 2A-20-40/2009). 
 

Bylos d÷l santuokos nutraukimo 
              Pareišk÷jai apsisprend÷ gyventi šeimoje ir savo prašymo nutraukti santuoką apeliacin÷s 
instancijos teisme nepalaik÷, tod÷l teismas negali nutraukti santuokos abiejų sutuoktinių bendru 
sutikimu, remiantis CK 3.51–3.54 straipsnių nuostatomis; pirmosios instancijos teismo sprendimas 
panaikintas ir bendras sutuoktinių prašymas nutraukti santuoką paliktas nenagrin÷tu ( CPK 296 str. 
1 d. 12 p., CK 3.54 str. 3 d.) (Šiaulių miesto apylink÷s teismo  byla Nr. 2A-86-45/2009).       

Teismui neištyrus ir sprendime nemotyvavus nukrypimo nuo sutuoktinių santuokoje įgyto 
turto lygių dalių principo pagrįstumo ir teis÷tumo, pripažintina, kad byloje nebuvo tinkamai taikytos 
materialin÷s teis÷s normos. Sutarties d÷l santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų išsiaiškinimas 
pripažintinas iš esm÷s reikšmingu byloje pareikštų reikalavimų išsprendimui, tod÷l konstatuotina, 
jog to neatlikęs pirmosios instancijos teismas neištyr÷ visų bylai reikšmingų aplinkybių, d÷l ko 
neatskleista bylos esm÷ ( Pakruojo rajono apylink÷s teismo .byla Nr. Nr. 2A-205-357/2009). 

Teismo sprendimu patvirtinta sutuoktinių sutartis d÷l santuokos nutraukimo pasekmių 
esmingai pažeidžia kreditoriaus AB DnB NORD banko teises ir teis÷tus interesus. Teismas negali 
tvirtinti sutuoktinių sutarties d÷l santuokos nutraukimo pasekmių, kai jos sąlygos neatitinka 
įstatymų reikalavimų ir nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, remiantis CK 3.51–
3.54 straipsnių nuostatomis ( Kelm÷s rajono apylink÷s teismo byla  Nr. 2A-249-372/2009). 

Teismo sprendimu patvirtinta sutuoktinių sutartis d÷l santuokos nutraukimo pasekmių 
neatitinka šalių sutartin÷s valios, esmingai pažeidžia sutuoktinio teises ir teis÷tus interesus ( 
Radviliškio rajono apylink÷s teismo c. byla Nr. 2A-277-372/2009) 

Pirmosios instancijos teismas, išskirdamas priešieškinio reikalavimus d÷l nekilnojamojo 
turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia į atskirą bylą, pažeid÷ CPK 383 str. 
bei CK 3.118 str. nuostatas. D÷l šių pirmosios instancijos teismo padarytų procesin÷s ir materialin÷s 
teis÷s normų pažeidimų, skundžiama teismo sprendimo dalis d÷l santuokoje įgyto turto padalijimo 
negali būti laikoma teis÷ta ir pagrįsta (CPK 263 str.) (Radviliškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 
2A-105-372/2009). 

Pasitraukusio iš bylos mirusio sutuoktinio teis÷s ir pareigos d÷l santuokos pasibaigimo 
pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir kt.) kitam asmeniui nepereina. Kai mirus asmeniui, 
kuris buvo bylos šalis, teisiniame santykyje teis÷s per÷mimas neleidžiamas, byla turi būti nutraukta 
(CPK 293 str. 1 d. 7 p., 326 str. 1 d. 5 p.) ( Radviliškio rajono apylink÷s teismas byla Nr. 2A-107-
40/2009). 
 

Pirmosios instancijos teismo nutarčių panaikinimo priežastys 
 

Atstovavimas 
Skundas paduotas asmens, kuris pagal įstatymus neturi teis÷s būti pareišk÷jo atstovu šioje 

byloje ir negali savarankiškai atlikti  jokių procesinių veiksmų. Jeigu faktas apie tai, kad pareiškimą 
teismui padav÷ neįgalintas vesti bylą asmuo, paaišk÷ja išk÷lus civilinę bylą, CPK 296 straipsnio 1 
dalies 3 punkto pagrindu toks pareiškimas paliekamas nenagrin÷tas ( Joniškio rajono apylink÷s 
teismo byla Nr. 2S-50-45/2009). 

Teismas nepagrįstai už piktnaudžiavimą procesin÷mis teis÷mis nubaud÷ ieškovo atstovą, 
kuris ieškovo savarankiškai atstovauti negali ir ieškovą atstovauja kartu su advokatu ( Šiaulių byla 
Nr. 2S-130-45/2009 ).   
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Terminai  
Sprendžiant praleisto atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą būtina 

atsižvelgti, kad įstatymų leid÷jas, nustatydamas teismo nutarčių apeliacinio apskundimo terminus, 
siekia užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą. Atsižvelgiant į kiekvieno asmens teisę teisme 
ginti tariamai pažeistas teises bei teis÷tus interesus (LR CPK 5 str.), į tai, kad asmuo tik žinodamas 
teismo nutarties motyvus gali tinkamai įgyvendinti savo teisę skųsti jam nepalankią nutartį 
atskiruoju skundu, į tai, kad suinteresuotas asmuo nutartį gavo jau pra÷jus terminui ją apskųsti, 
apeliacin÷s instancijos teis÷jų kolegija pripažino, kad terminas praleistas d÷l svarbių priežasčių, 
tod÷l j į atnaujino ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-51-368/2009). 
             Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nutarties apskundimo terminą praleido labai nežymiai 
(viena diena),apeliantas nesinaudojo kvalifikuota advokato pagalba, o neatnaujinus praleisto 
termino būtų užkirsta galimyb÷ apeliantui pasinaudoti teise į apeliaciją, kolegija atnaujino terminą 
atskirajam skundui paduoti ( Telšių rajono apylink÷s teismo bylos Nr. 2S-72-45/2009, Nr. 2S-176-
44/2009). 

Ieškovui nutartis išsiųsta ir įteikta ieškovo nepilnametei dukrai. Pagal CPK 123 str. 3 d. 
tinkamu procesinio dokumento įteikimu yra laikomas dokumento įteikimas kuriam nors iš kartu su 
adresatu gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Tod÷l nutarties įteikimas ieškovui negali būti 
pripažintas tinkamu. Apie nutarties įteikimą ieškovui byloje duomenų apskritai n÷ra, tod÷l kolegija 
atnaujino terminą atskirajam skundui paduoti ( Radviliškio byla Nr. 2S-156-372/2009, bylos Nr. 
2S-220-372/2009). 

 
Ieškinio pri ÷mimas 

Jeigu, teismo nuomone, visi pareiškimo trūkumai nebuvo tinkamai pašalinti, teismas tur÷jo 
teisę pakartotinai nustatyti terminą trūkumams šalinti ir nutartyje nurodyti kokie konkretūs 
pareiškimo trūkumai turi būti pašalinti.  Be to, teisminio nagrin÷jimo metu, nustačius, kad 
neužtenka įrodymų, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus ( Pakruojo rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2S-140-45/2009). 

Kadangi gavus patikslintą ieškinį ir atsižvelgus bylos medžiagą, ieškov÷s keliami 
reikalavimai n÷ra visiškai aiškūs, teismas įgyvendindamas kooperacijos principą, tur÷jo pasitikslinti 
ieškinio dalyką ir pasiūlyti ieškovei dar kartą patikslinti ieškinį. Neatlikus šių veiksmų ir nesuteikus 
galimybių šalims patikslinti reikalavimus bei juos pagrindžiančias aplinkybes, gali būti neteisingai 
išspręsta byla, pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai,  nukent÷ti dalyvaujančių 
byloje asmenų interesai ( CPK 7 str.)   ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-207-
45/2009).   

Negalima atsisakyti priimti ieškinį d÷l materialinio-teisinio pobūdžio priežasčių, t.y. 
motyvuojant tuo, jog ieškovas neįrod÷ turįs teisę į reikalavimo patenkinimą. Ieškovo pareiga 
kreipiantis į teismą suformuluoti ieškinio pagrindą (LR CPK 146  str. 2 d. 6 p.) turi būti aiškinama 
sistemiškai ne tik su norma, įtvirtinančia konstitucinę asmens teisę kreiptis į teismą teismin÷s 
gynybos (LR CPK 4 str.), bet ir su kitomis esmin÷mis proceso nuostatomis: rungimosi ir šalių 
procesinio lygiateisiškumo, teismo nešališkumo principais (LR CPK 8 str., 13 str., 35 str., 58 str.). 
Kadangi iki teismo sprendimo pri÷mimo ieškovas laikytinas tik÷tinu materialinių teisinių santykių, 
iš kurių kilo ginčas, subjektu, iš prevencinio ieškinio turinio teismui galima daryti prielaidą, jog 
ieškovas yra ginčijamų materialinių teisinių santykių subjektas, jo ieškinys tur÷tų būti priimamas ir 
nagrin÷jamas( Šiaulių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-293-368/2009). 

Teismas nepagrįstai atsisak÷ priimti pareišk÷jų prašymą, neištaisius teismo nurodytų 
trūkumų, ydingai aiškino atstovavimą teisme reglamentuojančias teis÷s normas ( Akmen÷s rajono 
apylink÷s teismo  bylos  Nr. 2S-446-267/2009,   Nr. 2S-445-357/2009). 
  Teismas nepagrįstai nutar÷ laikyti nepaduotu ieškovo ieškinį, nustatytu terminu nepašalinus 
visų nurodytų trūkumų, nepagrįstai netenkino prašymo atid÷ti likusios dalies žyminio mokesčio už 
ieškinį sumok÷jimą iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (CPK 84 str.)  (Šiaulių rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2S-309-267/2009). 
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Teismas, konstatavęs, kad ieškovas nepateik÷ teismui jokių įrodymų, jog ÷m÷si visų 
įmanomų priemonių atsakov÷s gyvenamajai vietai nustatyti, ieškovo prašymą d÷l atsakov÷s 
paieškos per policiją netenkino. Tuo pačiu teismas paliko ieškovo ieškinį nenagrin÷tą, 
nurodydamas, jog ieškovas teismo nustatytu terminu ieškinio trūkumų nepašalino. CPK 376 str. 
numato aktyvų teismo vaidmenį nagrin÷jant šeimos bylas. Be to, šiuo atveju atsakov÷s dalyvavimas 
teismo pos÷dyje yra būtinas (CPK 388 str. 2 d.). Kadangi byla susijusi su t÷vyst÷s nuginčijimu, 
teismas paskirti kuratorių gali tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą (CPK 129 str. 2 d.), tod÷l 
nagrin÷jamu atveju yra taikytina įstatymu įtvirtinta privaloma atsakov÷s paieškos skelbimo 
procedūra (CPK 129 str. 2 d.) ( Mažeikių byla Nr. 2S-430-372/2009). 
  Teismas nepagrįstai nutar÷ laikyti nepaduotu ieškovo ieškinį, nustatytu terminu nepašalinus 
visų ieškinio trūkumų,   ydingai aiškino ir taik÷ CPK 382 str. 1 d. 3 p. nuostatas ( Kelm÷s rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2S-392-267/2009) . 

    Teismo išvada, kad ieškovas per nutartyje nustatytą terminą pašalino ne visus ieškinio 
trūkumus, tod÷l ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui, nepagrįsta, nes jeigu, teismo 
nuomone, visi pareiškimo trūkumai nebuvo tinkamai pašalinti, teismas tur÷jo teisę pakartotinai 
nustatyti terminą trūkumams šalinti ir nutartyje nurodyti, kokie konkretūs pareiškimo trūkumai turi 
būti pašalinti; bendros ieškinio sumos nenurodymas, arba netikslus nurodymas, kaip ieškinio 
trūkumas, nesudaro pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, jeigu ieškovas ieškinio reikalavime nurodo, 
kokio dydžio turtin÷s naudos reikalauja, o bendrą ieškinio sumą ir dydį teismas gali patikslinti 
bylos nagrin÷jimo eigoje ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-436-210/2009). 

 
Laikinosios apsaugos priemon÷s 

Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą, netinkamai taik÷ 
įrodymų leistinumą ir jų vertinimą reglamentuojančias proceso teis÷s normas (Raseinių rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2S-61-368/2009, Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla  Nr. 2S-133-
368/2009, Telšių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-165-44 /2009, Radviliškio rajono apylink÷s 
teismo byla  Nr. 2S-178-368/2009). 

Pirmosios instancijos teismas pakartotinai sprend÷ klausimą d÷l laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo šioje byloje, esant nepanaikintai ankstesnei nutarčiai, kuria klausimas d÷l 
laikinųjų apsaugos priemonių jau buvo išspręstas ( Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2S-99-
267/2009). 
   Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui, pažeid÷ rūšinio 
teismingumo taisykles ( Šiaulių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-102-368/2009). 

Teismas, spręsdamas kreditoriaus prašymą d÷l laikinųjų apsaugos priemonių, neįvertino visų 
šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių, netinkamai pritaik÷ proceso teis÷s normas, tod÷l 
prašymą išsprend÷ formaliai neteisingai ( Telšių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-124-45/2009).       

Kreditoriaus turtinio reikalavimo užtikrinimui gali pakakti skolininko nekilnojamojo ir 
kilnojamojo turto arešto, tod÷l laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tikslinga spręsti 
pranešus atsakovui, tokiu būdu abiem šalims suteikiant galimybę pareikšti savo nuomonę d÷l 
prašomos laikinosios apsaugos priemon÷s taikymo ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla  Nr. 
2S-234-45/2009). 

Byloje n÷ra duomenų, kad atsakovas naudojo smurtą prieš vaikus, tačiau yra pagrindo 
manyti, jog atsakovas naudojo fizinį smurtą prieš ieškovę, tod÷l siekiant apsaugoti nepilnamečius 
vaikus, yra pagrindas taikyti ieškov÷s prašomą laikinąją apsaugos priemonę - įpareigoti atsakovą 
gyventi skyrium nuo ieškov÷s ir dviejų nepilnamečių dukrų ( CK 6.35 str. 2 d. 1 p.). Ši laikinoji 
apsaugos priemon÷ taikoma nepriklausomai nuo to, ar kitas sutuoktinis turi kitą gyvenamąją vietą ar 
ne ( Radviliškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-246-45/2009). 

Teismas, nagrin÷damas kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir 
priimdamas nutartį, savo išvadų visiškai nemotyvavo; 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, o klausimą d÷l 
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laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti teismui nagrin÷ti iš naujo (Raseinių rajono 
apylink÷s teismo bylos  Nr. 2S-301-368/2009, Nr. 2S-380-267/2009). 

 
Bylos sustabdymas 

Teismas, nagrin÷jamoje byloje gal÷damas pats nustatyti reikiamas aplinkybes, neturi teis÷s 
stabdyti bylos ir tokiu būdu savo kompetenciją d÷l tam tikrų faktų nustatymo perkelti kitam teismui 
( Radviliškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-69-194/2009). 

Ypatingąją teisena nagrin÷jamoje byloje prašomo nustatyti juridinio fakto tikslas – 
įregistruoti statinių valdymo faktą viešame registre. Vien tai, kad yra atliekamas ikiteisminis 
tyrimas, dar neįrodo, jog bus nagrin÷jami ir tiriami faktai, turintys prejudicinę, įrodomąją ar 
privalomąją galią civilin÷je byloje ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-77-45/2009). 

Teismas nepagrįstai sustabd÷ civilinę bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu, kadangi bylos 
sustabdymas pažeidžia ne tik pareišk÷jo teises ginti savo teises, bet ir CK 3.3 str. įtvirtintus 
prioritetin÷s vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaikų aukl÷jimo šeimoje principus. Būtent 
pareišk÷jas pirmiau kreip÷si į teismą d÷l vaikų atskyrimo nuo t÷vų panaikinimo, tod÷l suinteresuoto 
asmens šioje byloje pateiktas ieškinys d÷l neterminuoto t÷vo valdžios apribojimo negali tur÷ti įtakos 
teismui tinkamai išnagrin÷ti pareišk÷jo pareiškimą, o tuo labiau sustabdyti jo nagrin÷jimą, kol bus 
išnagrin÷ta kita civilin÷ byla ( Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2S-275-372/2009 ). 

Teismas, gavęs skolininko  prieštaravimus d÷l Mažeikių rajono apylink÷s teismo įsakymo, 
bet dar negavęs kreditorius AB DnB NORD banko ieškinio, kuriame būtų nurodyta byloje 
dalyvaujančių asmenų procesin÷ pad÷tis, negal÷jo žinoti, kas byloje yra atsakovai, tod÷l negal÷jo 
stabdyti bylą tuo pagrindu, kad UAB „Baltic buckets“ iškelta bankroto byla, o atsakovai R.L. ir A. 
S. yra bendraatsakoviais iškeltoje bankroto byloje ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-
456-154 /2009). 

Teismas tenkino atsakovo prašymą sustabdyti civilinę bylą iki bus priimtas procesinis 
sprendimas baudžiamojoje byloje. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas  kreip÷si į 
ikiteisminio tyrimo organus ir d÷l galimai padaryto nusikaltimo prad÷tas ikiteisminis tyrimas, tačiau 
prejudicinę galią turi tik teismo sprendimas ar nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų 
procesiniai dokumentai ( Raseinių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-479-124 /2009). 

 
Įrodymų rinkimas ir vertinimas  

Nagrin÷jant bylą d÷l juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, liko nepašalinti 
prieštaravimai, nebuvo teisingai įvertintos turinčios reikšm÷s bylai aplinkyb÷s, d÷l ko buvo priimta 
neteisinga ir nepagrįsta teismo nutartis ( Raseinių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-35-40/2009). 
             Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrin÷jo bylos aplinkybes, netinkamai 
vertino byloje pateiktus įrodymus, tod÷l pri÷m÷ teisiškai nepagrįstą nutartį ( Mažeikių rajono 
apylink÷s teismo byla Nr.2S-114-44/2009). 

Apeliacinio skundo pri÷mimas 
Nesant tiesiogiai nustatyto draudimo ir atsižvelgiant į tai, kad kitose civilinio proceso 

kodekso nuostatose taip pat nenumatytas toks apeliacijos ribojimas (LR CPK 301 str. 1 d., 303 str., 
334 str. 1 d., 443 str. 1 d.), civilinio proceso kodekso 578 straipsnio 2 dalis netur÷tų būti aiškinama 
kaip nesuteikianti suinteresuotiems asmenims teis÷s apeliacine tvarka skųsti teismo nutartį, kuria 
įstatymų nustatytas terminas atnaujinamas (Kelm÷s rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-49-
357/2009). 

Jei sutuoktinių sudaryta sutartis pažeidžia kreditoriaus interesus, teismas tokios sutarties 
negali tvirtinti ir taiko CK 3.53 str. 4 d. numatytas pasekmes. Teis÷jų kolegija konstatavo, kad 
pirmosios instancijos teismas netur÷jo pagrindo kreditoriaus nelaikyti suinteresuotu asmeniu šioje 
byloje ir nekviesti jo atstovo į teismo pos÷dį, juo labiau atsisakyti priimti kreditoriaus apeliacinį 
skundą CPK 315 str. 2 d. 2 p. pagrindu ( Kelm÷s byla Nr. 2S-201-372/2009.). 
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Taikos sutarties tvirtinimas 
Teismui tvirtinti pateiktoje taikos sutartyje n÷ra tinkamai išreikšta vienos jos šalies - 

atsakovo - laisva (tikroji) valia. Tod÷l tokia sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų 
nuostatoms (CK 1.64 str. 1 d.) ir teismo netur÷jo būti patvirtinta (CPK 42 str.) ( Radviliškio rajono 
apylink÷s teismo byla Nr. 2S-57-267/2009, Joniškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-120-
267/2009 Pakruojo rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-423-154/2009). 

 
Proceso atnaujinimas 

Teismas prašymo pri÷mimo d÷l proceso atnaujinimo klausimą išsprend÷ netur÷damas 
civilin÷s bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą , tod÷l yra pažeistos procesin÷s teis÷s normos ( 
LR CPK 367 str. 4 d.) ( Mažeikių rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-146-194/2009). 

Teismas nutartyje iš esm÷s nemotyvuotai, tik nurodęs, kad  ginčo nutartimi nebuvo 
nuspręsta d÷l neįtrauktų į bylos nagrin÷jimą asmenų teisių ir pareigų, atmet÷ pareišk÷jo prašymą d÷l 
proceso atnaujinimo. Tod÷l konstatuotina, kad teismo nutartis n÷ra pagrįsta jokiais faktiniais ir 
teisiniais argumentais, kaip to reikalauja CPK 291 str. 1 d. 5 p. ( Šiaulių rajono apylink÷s teismo 
byla Nr. 2S-216-40/2009).   

Teismo įsakymas 
Skolininkas per teismo nustatytą 20 dienų terminą pareišk÷ prieštaravimus. Prieštaravimai 

turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų  turiniui ir formai, išskyrus 
reikalavimą nurodyti prieštaravimų  pagrindą. Teismas netur÷jo pagrindo atsisakyti priimti 
skolininko pareikštų  prieštaravimų d÷l kreditor÷s pateikto pareiškimo (LR CPK 437 str. 2 d. 3 p.) ( 
Radviliškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-276-40/2009). 

 
Dokumentinis procesas 

Teismas nesilaik÷ CPK normų, reglamentuojančių prieštaravimų d÷l preliminaraus 
sprendimo pri÷mimą ( Šiaulių miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2S-63-40/2009). 

 
Vykdymo procesas 

Teis÷jų kolegija konstatavo, kad antstol÷, nepatikrinusi ar išieškotojas VSDFV Vilniaus 
skyrius kreip÷si į skolininko darbovietę, vykdomąjį dokumentą pri÷m÷ vykdyti nepagrįstai, 
netur÷dama tam teis÷s. Pripažinus antstol÷s veiksmus neteis÷tais, nuo pat vykdomojo dokumento 
pri÷mimo jį vykdyti, kiti antstol÷s veiksmai, vykdant priverstinį išieškojimą (tame tarpe ir vykdymo 
išlaidų išieškojimo), taip pat pripažintini neteis÷tais  ir jos prašymas priteisti vykdymo išlaidas 
negali būti tenkinamas (Radviliškio rajono apylink÷s teismo byla Nr. 2S-95-71/2009 ). 

Turtas, įregistruotas viešajame registre tik vieno sutuoktinio vardu, nesant nuorodos, kad jis 
yra bendroji jungtin÷ nuosavyb÷, bus laikomas asmenine jo nuosavybe, kol neįrodyta kitaip (CK 3. 
88 straipsnio 3 dalis). Ši asmenin÷s nuosavyb÷s prezumpcija gali būti paneigta tik teisme, tod÷l jos 
nenuginčijus teisme, niekas, ypač valstyb÷s įgaliotas asmuo, negali atsisakyti taikyti CK 3.88 
straipsnio 3 dalies, nesant tokio teismo sprendimo, kuriuo turtas būtų pripažintas sutuoktinių 
bendrąja jungtine nuosavybe, tod÷l antstol÷s pad÷j÷jas nepagrįstai areštavo skolininkui 
nepriklausantį turtą, taip pažeid÷ CPK nustatytas išieškojimo iš skolininko turto taisykles ( CPK 
690 str.) ( Šiauliai miesto apylink÷s teismo byla Nr. 2S-432-210/2009). 
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STATISTINIAI DUOMENYS APIE ŠIAULI Ų APYGARDOS TEISME 
APELIACINE TVARKA  IŠNAGRIN öTAS BYLAS IR JŲ GRAFINIS 

ATVAIZDAVIMAS 
 

Civilini ų bylų pagal apeliacinius skundus nagrin÷jimas 
Palikta nepakeista sprendimų 141 
Pakeista teismo sprendimų 60 
Panaikinta sprendimų ir priimta naujų sprendimų 13 
Panaikinta sprendimų ir byla perduota nagrin÷ti iš naujo 26 
Sprendimas panaikintas ir byla nutraukta 11 
Nutraukta apeliacinių procesų 23 
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Civilini ų bylų pagal atskiruosius skundus nagrin÷jimas 
 

Palikta nepakeista nutarčių 243 
Panaikinta nutarčių ir klausimas išspręstas iš esm÷s 37 
Panaikinta nutarčių ir klausimas perduotas nagrin÷ti iš naujo 64 
Pakeista nutarčių 30 
Nutraukta procesų 34 
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2009 metais apeliacine tvarka išnagrin÷tų bylų pasiskirstymas pagal 
apylinki ų teismus 
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   Kelm ÷s rajono apylink ÷s teismas    Mažeikių rajono apylink ÷s teismas

   Pakruojo rajono apylink ÷s teismas    Radviliškio rajono apylink ÷s teismas

   Raseini ų rajono apylink ÷s teismas    Šiauli ų m iesto apylink ÷s teismas

   Šiauli ų rajono apylink ÷s teismas    Telšių rajono apylink ÷s teismas
 

 
2009 metais panaikintų procesinių sprendimų procentin÷ išraiška 

 
Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Panaikinta 
sprendimų, nutarčių 

 

Procentin÷ 
išraiška 

1. Akmen÷s rajono apylink÷s 7 2 28% 

2. Joniškio rajono apylink÷s 30 7 23% 
3. Kelm÷s rajono apylink÷s 44 10 23% 
4. Mažeikių rajono apylink÷s 84 21 25% 
5. Pakruojo rajono apylink÷s 23 6 26% 
6. Radviliškio rajono apylink÷s 86 18 21% 
7. Raseinių rajono apylink÷s 40 18 45% 
8. Šiaulių miesto apylink÷s 248 48 19% 
9. Šiaulių rajono apylink÷s 41 10 24% 
10. Telšių rajono apylink÷s 72 12 16% 
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2009 m. pakeistų procesinių sprendimų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 
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2009 m. panaikintų procesinių sprendimų pasiskirstymas pagal apylinkių 
teismus 
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2009 m. nepakeistų procesinių sprendimų pasiskirstymas pagal 
apylinki ų teismus 
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ŠIAULI Ų APYGARDOS TEISMO 
2009 M. FINANSINöS  VEIKLOS APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teismas 2009 metais vykd÷ vieną programą „Bylų nagrin÷jimas“. 
Programa skirta teismo veiklai užtikrinti finansin÷mis, darbo ir kt. priemon÷mis, 

garantuojant valstyb÷s teisinę pagalbą. Pagal šią programą įgyvendinamas teismo strateginis tikslas 
– Teisingumo vykdymas. Programa tęstin÷.  

Programos įgyvendinimui teismo veikla finansuojama Valstyb÷s biudžeto l÷šomis. Kitų 
finansavimo šaltinių n÷ra. Programos tikslo įgyvendinimui teismas savo veiklą stengiasi vykdyti 
mažesn÷mis sąnaudomis. 2009 m. teismui programos vykdymui skirta 5143,2 tūkst.Lt biudžeto 
asignavimų.   

Programos „Bylų nagrin÷jimas“ rezultatas – efektyvus teis÷tų teismo sprendimų pri÷mimas 
bei jų įforminimas ir perdavimas sistemos viduje, naudojant naujausias informacines technologijas, 
teigiamo teismų įvaizdžio formavimas, pasitik÷jimo teismais, kaip valdžios institucija, k÷limas. 
Teismo sprendimai, nutartys yra kokybiški, efektyvūs, stabilūs, savalaikiai ir  atitinka Europos 
Sąjungos ir kitus tarptautinius teis÷s aktus, demokratinių valstybių standartus. Tai atsispindi teismo 
pateiktoje Vertinimo kriterijų 2009 m. suvestin÷s įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-12). 

Teismo vykdomos programos 2009 m. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas 100 %. 
2009 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrin÷jimas” 

2009 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta 5068,0 tūkst.Lt paprastųjų išlaidų, tame tarpe 3644,0 tūkst.Lt 
darbo užmokesčiui. Nepaprastųjų išlaidų teismas netur÷jo.  

2009 m. programos biudžeto l÷šų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos paveiksle Nr.1. 

2009 M. IŠLAIDŲ SĄMATA

3694,9

232,349,1 1169,9

Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prek÷ms ir
paslaugoms

Socialin÷  parama

 

1 pav. 2009 m. programos išlaidų sąmata 

2009 m. geguž÷s 7 d. Lietuvos Respublikos 2009 m. valstyb÷s biudžeto rodiklių pakeitimo 
ir papildymo įstatymu Nr. XI-247 Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sąmata sumažinta 248,0 
tūkst.Lt, tame skaičiuje 156,0 tūkst.Lt darbo užmokesčio.  

2009 m. birželio m÷n. darbo užmokesčio fondas papildomai buvo sumažintas  40,0 tūkst.Lt. 
Šios l÷šos buvo nukreiptos į socialinių išmokų ekonomin÷s klasifikacijos straipsnį teis÷jų, 
iš÷jusiems į pensiją, išeitin÷ms išmokoms išmok÷ti.  

2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 2009 m. valstyb÷s biudžeto rodiklių pakeitimo ir 
papildymo įstatymu Nr. XI-396 Šiaulių apygardos teismo asignavimai sumažinti 126,0 tūkst.Lt, 
tame skaičiuje 96,0 tūkst.Lt darbo užmokesčio. 

Vadovaujantis 2009 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1426 
„D÷l l÷šų, numatytų 2009 metais teis÷jams nesumok÷tai darbo užmokesčio daliai padengti, 
paskirstymo“ Šiaulių apygardos teismui skirta 429,2 tūkst. Lt, tame skaičiuje darbo užmokesčiui 
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342,9 tūkst.Lt. 2009 m. lapkričio m÷n. ši suma išmok÷ta teis÷jams nesumok÷tai darbo užmokesčio 
daliai padengti. 

Galutin÷ koreguota 2009 m. sąmata sudar÷ 5143,2 tūkst.Lt, iš jų darbo užmokesčio fondas 
sudar÷ 3694,3 tūkst.Lt.  

Asignavimų perskirstymas 2009 metų eigoje atvaizduotas paveiksle Nr.2. 
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2 pav. Asignavimų perskirstymas 2009 metų b÷gyje (tūkst.Lt) 

 2009 metus Šiaulių apygardos teismas prad÷jo tur÷damas 9,8 tūkst.Lt kreditorinį 
įsiskolinimą biudžeto l÷šų. Biudžetines l÷šas sudar÷: 

1. Šildymo išlaidos  – 3,0 tūkst.Lt. 
2. Elektros energija – 0,6 tūkst.Lt. 
3. Ryšių paslaugos  - 4,1 tūkst.Lt. 
4. Transporto išlaikymas – 0,8 tūkst.Lt. 
5. Vandentiekis ir kanalizacija – 0,3 tūkst.Lt. 
6. Kitos paslaugos – 1,0 tūkst.Lt. 
Debitorinio įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. nebuvo.  

2009 m. kovo 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiek÷jams sudar÷ 160,0 tūkst.Lt biudžeto l÷šų. 
2009 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiek÷jams sudar÷ 309,8  tūkst.Lt biudžeto 

l÷šų. 
2009 m. rugs÷jo 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiek÷jams sudar÷ 109,5 tūkst.Lt  biudžeto 

l÷šų. 
2009 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiek÷jams sudaro – 2133,7 tūkst.Lt. 

biudžeto l÷šų.    
Iš jų: 
1. Darbo užmokestis darbuotojams už 2009 m. gruodžio m÷n. – 33,0 tūkst.Lt. 
2. Teis÷jams nesumok÷ta darbo užmokesčio dalis už 2005-2008 m. – 1599,2 tūkst.Lt. 
3. Įmokos VSDFV už 2009 m. gruodžio m÷n. – 0,6 tūkst.Lt. 
4. Įmokos  VSDFV nuo teis÷jams nesumok÷tos darbo užmokesčio dalies – 495,4 

tūkst.Lt. 
5. Šildymas –0,9 tūkst.Lt. 
6. Elektros energija  – 0,8 tūkst.Lt.  
7. Ryšių paslaugos – 1,0 tūkst.Lt. 
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8. Transporto išlaikymas – 0,1 tūkst.Lt. 
9. Vandentiekis ir kanalizacija – 0,1 tūkst.Lt. 
10. Kitos paslaugos – 0,2 tūkst.Lt. 
11. Nedarbingumo pašalpos už 2009 m. gruodžio m÷n. darbuotojams – 0,2 tūkst.Lt. 
12. Nedarbingumo pašalpos už 2005-2008 m. teis÷jams – 2,2 tūkst.Lt. 
 

Darbo užmokestis darbuotojams už 2009 m. gruodžio m÷n. ir ūkio išlaidų įsiskolinimas 
padengtas 2010 m. sausio m÷n. pirmomis dienomis. Debitorinio įsiskolinimo 2009 m. gruodžio 31 
d. teismas netur÷jo. 

Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais atvaizduotas paveiksle Nr. 
3.        
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                3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo palyginimas metais 

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutis 2009 m. pradžioje sudar÷ 911,4 tūkst.Lt. 
Metų eigoje gauta ilgalaikio materialaus turto už 49,3 tūkst.Lt. Gauti kompiuteriai iš LR 
Teisingumo ministerijos. Nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto už 76,4 tūkst.Lt, tame 
skaičiuje materialaus turto už 58,1 tūkst.Lt ir nematerialaus turto už 18,3 tūkst.Lt. Parduotas 
automobilis, kurio įsigijimo savikaina sudar÷ 25,0 tūkst.Lt. 

Trumpalaikio materialaus turto  metų eigoje įsigyta už 3,4 tūkst.Lt ir nurašyta netinkamo 
naudoti trumpalaikio turto 7,0 tūkst.Lt sumai. 

Atsargų metų b÷gyje įsigyta 46,9 tūkst.Lt sumai ir nurašyta 48,5 tūkst.Lt sumai. 
Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas, neįskaitant teis÷jams negautos darbo užmokesčio 

dalies,  2004-2009 metais pavaizduotas paveiksle Nr.4. 
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  4 pav. Darbo užmokesčio fondo pasikeitimas metais 

 

Teismo socialin÷s išmokos 2009 m. sudar÷ 49,1 tūkst.Lt. Faktin÷s metų išlaidos sudar÷ 49,3 
tūkst.Lt. Tai laikino nedarbingumo išmokos už pirmas dvi darbo dienas ligos atveju darbuotojams ir 
išeitin÷s išmokos teis÷jams, iš÷jusiems į pensiją. 2009 m. gruodžio 31 d. liko įsiskolinimas už 
nedarbingumo pašalpas už pirmas dvi kalendorines dienas 0,2 tūkst.Lt. 

2009 m. socialin÷s išmokos atvaizduotos paveiksle Nr.5. 
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos  už pirmas dvi kalendorines dienas  ir išeitin÷s išmokos 
teis÷jams 

 

2009 metais kasin÷s išlaidos  prekių ir paslaugų naudojimui sudar÷ 232,3 tūkst.Lt.  
Jų paskirstymas tarp ekonomin÷s klasifikacijos straipsnių atvaizduotas paveiksle Nr.6. 
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6 pav.   2009 m. išlaidos prek÷ms ir paslaugoms (tūkst.Lt) 

 

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

Ilgalaikio turto įsigijimui 2009 metais asignavimų neskirta.  
Investicijų  pasiskirstymas 2004 – 2009 metais atvaizduotas paveiksle Nr.7. 
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Biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją  ,,Teis÷saugos įstaigos” skirti Šiaulių 

apygardos  teismui programai ,,Bylų nagrin÷jimas” buvo panaudoti  pilnai.  
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DARBO SU ŽINIASKLAIDA  APŽVALGA 

Informacija apie Šiaulių apygardos teismų darbą žiniasklaidos atstovams yra pateikiama ne 
tik per tradicin÷mis tapusias ryšio priemones – laidiniu, mobiliojo ryšio telefonu,  teismų interneto 
svetain÷je, bet ir betarpiškai Šiaulių apygardos teismo pirmininko pad÷j÷jui ryšiams su visuomene 
bendraujant su žurnalistais, kitais visuomen÷s atstovais.  

Operatyvi, kokybiška informacija apie teismų veiklą Šiaulių apygardos teismo politikoje yra 
tokia pati svarbi sritis, kaip  ir bešališkas bylų nagrin÷jimo, sprendimų pri÷mimo ir paskelbimo 
procesas. Tod÷l darbas su žiniasklaida, visuomene apygardos teisme nuolat tobulinamas jau ne 
pirmi metai. Apie tai, kad toks procesas vyksta s÷kmingai patvirtina nenuginčijamas faktas: būtent 
Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnybos pranešimai apie nagrin÷jamas bylas, sprendžiamas 
teismų darbo problemas yra dažniausiai cituojami ir vadinamojoje vietin÷je, ir respublikin÷je 
spaudoje.   

Sukurti savitą, įstatymų reikalavimus atitinkančia informacijos žiniasklaidai pateikimo 
sistemą Šiaulių apygardos teismui pad÷jo betarpiškas teismo darbas su visų lygių visuomen÷s 
informavimo priemonių darbuotojais (pradedant nuo redaktorių ir baigiant pačiais reporteriais). 
Siekta ištirti, kokia žinių apie teismo veiklą pateikimo forma žurnalistams, visuomenei yra 
priimtiniausia. Tai, beje, nenutrūkstamas ir kintantis procesas. Tod÷l šia kryptimi dirbama nuolatos.  

Taigi, svarbiausia žinoti, kokie procesai, susiję su teis÷tvarka, žiniasklaidai, visuomenei yra 
labiausiai aktualūs, kad ir vadinamos rezonansin÷s bylos. Kad žurnalistui būtų patogiau pasiruošti 
rašyti apie jį labiausiai dominantį teismo procesą, Šiaulių apygardos teismo atstovas paruošia 
trumpą nagrin÷jamos bylos pranešimą, toks pranešimas yra pateikiamas prieš teismo pos÷dį arba 
raštu, arba spaudos konferencijoje. Beje, žiniasklaidos atstovai neretai pasirenka būtent pastarąją 
bendravimo formą, nes taip galima teismo atstovui užduoti papildomų klausimų.  

Nagrin÷jamų rezonansinių bylų santraukos yra pateikiamos ir Šiaulių apygardos teismo 
interneto puslapyje. Tokiu būdu žurnalistai patys pasirenka, ar atitinkama byla yra aktuali tik 
konkrečiam regionui, ar ir visai šaliai.  

Tuo atveju, kai teismas paskelbia nuosprendį itin sud÷tingoje byloje, informacija apie bylos 
medžiagą yra pateikiama ne tik prieš tokios bylos nagrin÷jimą, bet ir po nuosprendžio paskelbimo. 
Žurnalistams dažniausiai tenka išaiškinti kai kuriuos sud÷tingus teisinius terminus taip vadinama 
šnekamąja kalba.  Maža to, kai teisme yra nagrin÷jamos itin sud÷tingos bylos, visada skubantiems ir 
laiko stokojantiems žurnalistams teismo atstovas rekomenduoja patiems dalyvauti pos÷džiuose. 
Taip yra išvengiama tendencingų žurnalistų komentarų, vertinimų apie vienokį, ar kitokį teismo 
sprendimą. Šiame teismo, iš vienos pus÷s ir žurnalistų, bendravime yra labai svarbus tarpusavio 
pasitik÷jimas. Kruopštus, nuoširdus, operatyvus informacijos pateikimas žiniasklaidai neleidžia 
suabejoti teismo veiklos skaidrumu.   

Nuosekliai dirbdami tokiu principu pasiekta, jog ir pati žiniasklaida dažniau linkusi įsigilinti 
į teismų problemas. Būtent regionin÷ spauda pirmoji šalyje savo skaitytojams pateik÷ publikacijas, 
kad teis÷jų atlyginimų problema ilgą laiką nebuvo sprendžiama, jog atskirų teismų darbo sąlygos 
yra vertos didel÷s kritikos.     

Žiniasklaidos atstovai kiekvienos savait÷s pradžioje trumpai yra supažindinami su visą 
savaitę numatomų nagrin÷ti bylų tvarkaraščiu. Žurnalistai, kiti visuomen÷s atstovai patys atsirenka 
(pagal kodeksų straipsnius, trumpas bylų santraukas), kuri byla jiems yra įdomi, kuri neįdomi. Beje, 
nagrin÷jamų bylų tvarkaraščiai yra skelbiami internetin÷je svetain÷je.  

Nagrin÷jamų bylų aptarimas su žiniasklaida pastaruoju metu vykdomas ir pasitelkiant 
elektroninio ryšio priemones, tai padeda taupyti ne tik brangų laiką, bet ir l÷šas. Ryšys su 
žiniasklaida Šiaulių apygardos teisme yra nuolat vykstantis procesas – teismo atstovas, jei to 
reikalauja aplinkyb÷s, žiniasklaidai yra pasiekiamas ir pasibaigus darbo valandoms. Betarpiškas 
teismo atstovo bendravimas su žurnalistais pastariesiems ne tik  padeda laiku gauti reikiamas žinias, 
bet ir jas rinkti.  
 

Pirmininkas                      Boleslovas Kalainis  


